
Stanovisko RZMOT k riešeniu situácie s pandémiou COVID19

Predstavitelia obcí a miest,

ktorí sú členmi Regionálneho združenia miest a obcí Tekov vyjadrujú znepokojenie nad
aktuálnou situáciou týkajúcou sa vzťahu medzi samosprávou a štátom, predovšetkým nad
aktuálnymi požiadavkami, ktoré sú na obce a mestá vznesené v súvislosti s riešením pandémie
COVI D-19.

Ako aj ostatné samosprávy sme boli vždy na strane občanov, vždy pripravení pomáhať chráníť
ich zdravie, zlepšovať ich podmienky na život a zároveň sme bolí vždy ochotní podať pomocnú
ruku.

Obce a mestá RZMO Tekov vnímajú silnú potrebu ich zapojenia sa v procese riešenia aktuálnej
pandemickej situácie COVID — 19. Privítame akúkoľvek otvorenú a vecnú komunikáciu za jasne
stanovených podmienok, ktoré sú dóležité v dosiahnutí spoločného ciel‘a vo verejnom záujme.

Za hlavné nedostatky považujeme predovšetkým:

- nedostatočnú a oneskorenú informovanosť samospráv

- oneskorené dodávanie potrebných testov, s čím je spojená neistota tak na strane obcí
ako aj občanov, že testovanie nebude mócť byť zabezpečené, a zorganizované

- postupné ubúdanie síl a motivácie zdravotníckych a administratívnych pracovníkov,
ktorí sa na testovaní opakovane zúčastňujú

- časová náročnosť zabezpečenia testovania na úkor času nevyhnutného na
plnenie zákonných povinností a funkcií samosprávy

- oneskorená a do dnešného dňa žiadna refundácia nákladov obcí a miest

Ak máme ako obce a mestá opakovane zabezpečovať a organizovať testovanie v našich
obciach z dlhodobého hl‘adiska, je potrebné zo strany štátu a kompetentných orgánov
odstrániť všetky vyššie uvedené nedostatky. Zároveň si dovoľujeme podotknúť, že obciam
boli v poslednom období pozastavené viaceré dotácie či granty, bez ktorých je sťažené
zvel‘ad‘ovanie obcí a skvalitňovanie života našich občanov.

V opačnom prípade sa členovia nášho regionálneho združenia odmietajú d‘alej zúčastňovať
testovania, ako hlavní organizátori, na ktorých to všetko stojí. Samozrejme sme otvorení
diskusii a poskytnúť potrebné priestorové podmienky.

Na spoluprácu a partnerstvo treba dvoch a v tomto prípade by to malo platiť obzvlášť,
pretože štát by mal spolupracovať ruka v ruke so samosprávou a tak byť bližšie k l‘ud‘om.

Jedine samospráva vie pre štát zabezpečovať a organizovať rozsiahle plošné aktivity tak,
aby boli etektívne a pre občanov akceptovatel‘né!
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