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Komunálna sféra – demokratický chaos a nehospodárnosť
Typickým príkladom chaosu, nehospodárnosti, neexistencie dlhodobej koncepcie, neexistencie
programov a plánov pre krízové obdobia………. Neexistencia myslenia na budúcnosť – to je
demokratická Slovenská komunálna sféra.
Chodím po obecných úradoch teraz aj v čase „nezmyselnej“ koronakrízy a ešte vypuklejšie, než predtým
sa prejavujú všetky chyby a hlúposti tejto koncepcie komunálnej sféry.
Len stručne hlavné omyly riadenia komunálnej sféry demokratickým štátnym systémom :
* Pri každých voľbách je neistota, kto bude starosta a teda aké bude riadenie obce. Takže obce riešia len
okamžitý stav (najbližších max. 5 rokov) a žiadna obec absolútne nemyslí na to, čo bude za 20-30 rokov.
* Na Slovensku je veľa obcí menších ako 5000 obyvateľov. Starostovia takýchto malých obcí absolútne
nemajú šancu vybudovať dostatočne odborne kompetentný kolektív pracovníkov, ktorí budú schopní
reagovať na meniace sa legislatívne zmeny aj reálne okolnosti. Predstavte si, že tá „Demokratická“
mašinéria v parlamente a vo vláde produkuje každý rok desiatky a stovky nových zákonov, smerníc,
nariadení……. Ako sa má ten chudák starosta v obci ktorá má 1000 obyvateľov, má okrem starostu 2
zamestnancov …. v tej záplave štátnych „hlúpostí“ - určujúcich, obmedzujúcich - vyznať?
* Jednotlivé ministerstvá vypisujú rôzne dotačné programy pre komunálnu sféru. Avšak podmienky
týchto programov majú bežne aj 1000 strán!? Ako to môžu zvládnuť malé obce, kde nemajú „géniov“??
Ešte zopakujem, pretože sa mi to páčilo, 19.4.2020 p. Sulík v TV debate povedal, že EU fondy sú
zložitejšia ako atómová fyzika…??
* V súčasnosti sú napr. údajne aj nejaké programy – vraj z EU fondov – ktoré sa zaoberajú riešením
klimatických zmien. Je to vraj EU program…. Smejem sa ako blázon. Však určite žiadne obce na
Slovensku sa nebudú zaoberať, čo bude za 20 rokov a že by mali teraz riešiť koncepčne dlhodobé
plány…. Ktorý somár v Bratislave vôbec vymyslel takýto plán, že obce by sa tým mali zaoberať?? Buď
tí ľudia na tom bratislavskom ministerstve sú totálni debili, alebo je to zámer EU – a bratislavčania sú
ich poskokovia, aby ukázali : „Pozrite, však my sme Slovensku ponúkli peniaze na riešenie klimatických
zmien, ale Slováci to nechcú!“
* K tým bratislavským úradníkom a úradom. Bratislavskí úradníci na všetkých ministerstvách robia
všetko preto, aby všetko komplikovali a sťažovali a tak prišli k svojim odmenám, za poskytnuté údaje,
informácie …. pomoc… Keď napriek heroickému výkonu niektorých obcí nakoniec dostanú dotácie tak
nastáva okamih pravdy :
- Stavebné firmy robia všetko preto, aby pri realizácii stavby našli naviac práce, ktoré neboli v
projektovej dokumentácii – bežný stav je aj 15 % naviac prác, na ktoré obce nedostali peniaze
- Po ukončení stavby, však prídu „výpalníci z Bratislavy“. Títo ľudia z ministerstiev, ktoré poskytli
dotácie, robia všetko preto, aby našli čokoľvek a obce museli časť dotácii vrátiť danému ministerstvu…
Toto je už možno aj zámerné a dopredu koncepčne plánované a teda asi to bude kriminálne chovanie sa
štátu – teda „bratislavských ministerstvách“ a ich úradníkov!
* A čo obce, kde žijú Cigáni? No to je hrôza a strach…. Inteligencia, vzdelanie, pracovné vedomosti,
ochota pracovať… u Cigánov po 30 rokoch od konca socializmu je toto už fantasmagória pre toto
etnikum. Ale počet Cigánov v týchto obciach v súčasnom policajnom protiSlovenskom „demokratickom
režime“ sa systematicky zvyšuje, pretože Cigáni majú bežne aj 8 detí, ale Slováci len cca 2 deti. Takže
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sa im v týchto obciach závratne množia neprispôsobiví Cigáni. Odhadujem, že teraz za tohto
„demokratického režimu“ sa stalo až 80 % Cigánov neprispôsobivých, teda nepracuje, kradne a pod….
Všetci vieme, že za socializmu Cigáni pracovali a neprispôsobivých – teda ktorí nepracovali - bolo
menej ako 5-10 %.
Tak takéto obce už vôbec nič neriešia…….. čakajú len čo príde…….
* Keď si prečítate vyššie uvedené fakty, tak ako som napísal na úvod :
- neexistuje dlhodobá koncepcia
- obce sú maximálne okrádané a preto nakoniec ani nedokážu riešiť dlhodobú koncepciu – nedokážu sa
účinne právne brániť, nemajú dostatočné zdroje na takúto obranu – proti „zlodejom z Bratislavy“, tak
poviem, ako to aj je!!
- po 30 rokoch tejto „zločineckej demokracie“ už obce nemajú záujem o nič perspektívne, len aby prežili
- pre Bratislavčanov je už 30 km za Bratislavu vidiek a títo „vidiečania“ sú pre nich hlúpi a tak im aj
treba….
Aká má byť logická – duálne vyvážená – koncepcia a realita komunálnej sféry?
Takáto :
a) „Riadiaca jednotka združenia obci“ musí mať aspoň 15 až 20 tisíc obyvateľov. Určite nie menej,
pretože nemôže potom mať dostatočné finančné aj ľudské zdroje. Na východnom Slovensku by som
povedal, že takáto „Riadiaca jednotka“ by mala mať možno až 25 000 obyvateľov. Pretože východniari
mi bežne hovoria, že oni nečítajú žiadne knihy a tým sa aj chvália…..
b) V každej obci bude služba občanov z hľadiska katastra, sociálnych vecí a pod…možno ako doteraz,
ale nebudú mať vedenie obce. Starosta bude ako platený zástupca a podriadený danej „Riadiacej
jednotky“, ktorý bude pracovať podľa inštrukcií „Centra“ a bude zbierať informácie o skutočnosti v
danej obci a katastri. Bude voleným zástupcom obce – starosta - ale platený „Centrom“, takže ak sa po 23 mesiacoch tento volený predstaviteľ obce ukáže ako neschopný, tak Centrum tohto predstaviteľa zruší
a to oznámi obci, aby si zvolili nového starostu. Nie je ďalej možné, aby boli platení somári a schopní
ľudia „si ťukali prstom na hlavu“ v týchto dedinách, aká debilnosť je táto demokracia….
c) „Riadiace jednotky“ - zoznam spoločných obcí - budú na začiatku určené dohodou zúčastnených strán
rozhodnutím obcí, k akej Riadiacej jednotke sa pridajú, ak budú mať možnosti výberu. Prvé personálne
zloženie Riadiacej jednotky bude určené delegovaním pracovníkov z jednotlivých obcí v pomere podľa
počtu obyvateľov. Ďalšie personálne zloženie už bude plne v kompetencii tejto Riadiacej jednotky a
„Logicko-morálnej kontroly“ - viac dole.
d) Nad „Riadiacimi jednotkami“ bude vykonávaná „Logicko-morálna kontrola“ ako „Autorita
morálneho štátu“, ktorá po zistení a overení nepriaznivých skutočností „totalitne“ odvolá, zmení, zruší a
aj dočasne dosadí …. bude vynucovať riešenie personálneho zastúpenia tak, aby Riadiaca jednotka
pracovala max. efektívne a fundovane. Táto „Logicko-morálna kontrola“ budú fyzické osoby, ktoré za
svoje rozhodnutia budú trestno právne zodpovední…. A budú vybratí tí, ktorí disponujú najlepšími
vedomosťami, dlhodobými životnými pracovnými výsledkami overení morálne-duchovne výnimočné
osobnosti! Predpokladám, že pre Slovensko bude postačovať cca 10 takýchto osobností.
e) V každej obci sa musí založiť „Rada starých otcov“ a „Združenie matiek“. Starý otcovia budú pre
starostu navrhovať riešenia. Matky obce budú sa zaoberať deťmi a duchovným vzťahom a navrhovať a
organizovať spoločenské kolektivistické kultúrno-duchovné akcie a informovať „Radu starých otcov“ o
ich návrhoch a riešeniach.
f) Potom sa súčasný ZMOS s ich masovými zasadaniami, ktoré boli vždy bez reálnych výsledkov,
pretransformuje na vysoko profesionálne stretnutia vedúcich predstaviteľov „Riadiacich jednotiek“ a
osôb „Logicko-morálnej kontroly“ - zasa je to o efektívnosti riadenia a finančných nákladoch.

Vytvorením tejto novej štruktúry riadenia komunálnej sféry sa dosiahne toto :
- Zníženie režijných nákladov na zamestnancov asi o 50-70 %.
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- Zvýšenie priemernej kvality a kvalifikácie zamestnaných nových úradníkov u malých obcí pod 5000
obyvateľov min. o 200 %.
- Zvýšenie efektívnosti investovaných financií – ak sa započítajú naviac náklady „nezvládnutím
investičnej činnosti“ a „bratislavské vydieranie“ obcí – tak odhadujem úspory min. 30-50 %!! Chápete?
- Daná dlhodobo už nevolená „Riadiaca jednotka“ bude logicky skúmať svoje možnosti aj z dlhodobého
hľadiska min. 20 rokov a viac…. Však morálne zodpovedný patriot a inteligent ani ináč nedokáže
myslieť!! Asi pre väčšinu demokratických Bratislavčanov – tupcov - je to nepredstaviteľné a
nepochopiteľné….Volebné demokratické inštitúcie sú na HOVNO! Oni za nič v skutočnosti
nezodpovedajú a sú tu len na 4 roky a menej, teda je to len vynikajúca možnosť pre zločinecké skupiny a
zločinecké myslenie priemerného človeka na kradnutie…….(Tvrdím, že súčasná Matovičová vláda
určite nedovládne a myslím si dokonca, že už na jeseň r. 2020 budú predčasné voľby!)
- Je isté, že „demokratickí degenerovaní západne mysliaci“ ľudia budú šokovaní týmto mojim návrhom,
ale nedokážu, že nemám pravdu v oblasti efektívnosti a ekonomiky.
Poznámka :
V riadiacej sfére komunálnej oblasti musia byť zamestnaní veľmi schopní a vysoko morálni ľudia a nie
priemerní, ako je to teraz.
S pozdravom
Pavol Peter Kysucký, 30.4.2020
autor knihy Obroda Slovanov
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