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Vážený pán predseda ZMOS, vážené predsedníctvo ZMOS,

Ako predsedovia štyroch regionálnych združení z Trnavského samosprávneho
kraja zasielame naše stanovisko k aktuálnej situácii v boji s pandémiou COVID 19.
Posledné týždne zažívame všetci špecifickú situáciu. Predstavitelia Vlády SR
– jednej z najvyšších štátnych inštitúcií, ktorá riadi našu krajinu a mala by ju viesť k
efektívnemu a konštruktívnemu vysporiadaniu sa s vážnou epidemiologickou
situáciou – prijímajú rozhodnutia, ktoré namiesto upokojovania a zlepšovania situácie
prinášajú chaos, informačný zmätok a v konečnom dôsledku možno aj zhoršovanie
epidemiologickej situácie. Navyše miestna samospráva, ktorá má zo svojej povahy aj
zo zákona nenahraditeľné miesto vo výkone verejnej moci v území a rovnako aj v
ochrane obyvateľstva v čase rôznych kríz, je niektorými členmi vlády zjavne
znevažovaná.
Zo strany mnohých našich členských obcí a miest prichádzajú podnety, aby
naše regionálne združenia niečo robili. Aby vystupovali v médiách s protestom voči
obsahu niektorých rozhodnutí ako aj voči spôsobu riadenia krízy. Toto pobúrenie je
pochopiteľné a zdieľa ho väčšina z nás. Na druhej strane si ako predsedovia
regionálnych združení myslíme, že v aktuálnej situácii nie je vhodné, aby jednotlivé
regionálne ZMO vydávali samostatné stanoviská pre médiá, keďže by tým v
konečnom dôsledku oslabovali postavenie celoslovenského ZMOS. Preto žiadame
vedenie ZMOS, aby sa v najbližších dňoch prostredníctvom svojho predsedu
zásadným a dostatočne medializovaným spôsobom vyjadrilo k situácii ohľadom
riadenia epidemiologickej krízy vládou SR a tlmočilo jej postoje a znepokojenie
svojich členov. Samozrejme vnímame doterajšiu komunikáciu ZMOS k tejto téme,

sme však zároveň presvedčení, že v krátkej dobe by malo v mediálnom priestore
silno zarezonovať znepokojenie väčšiny členov nášho združenia.
Vážené vedenie ZMOS, plne si uvedomujeme postavenie ZMOS ako
privilegovaného a konštruktívneho partnera vlády SR a štátnej správy
a zodpovednosť z toho vyplývajúcu. Veríme, že hoci niektorí členovia vlády SR
nerozumejú postaveniu a dôležitosti miestnej samosprávy v rámci verejnej správy, v
konečnom dôsledku vyjde z tejto situácie miestna samospráva posilnená. Verejnosť
aj odborníci totiž už zaregistrovali a určite ešte zaregistrujú, že obce a mesta sú
najlepšie fungujúcou zložkou štátu. Tento pozitívny obraz funkčnej, efektívnej a
flexibilnej samosprávy chceme naďalej posilňovať v spolupráci s vedením ZMOS. Vo
vašej náročnej práci vám v tejto nepredvídateľnej dobe prajeme veľa úspechov.
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