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NRZ – ZMOS – opätovná žiadosť o zabezpečenie starostlivosti pre občanov
Vážená pani prezidentka,
Vážený pán predseda NR SR,
Vážený pán predseda Vlády SR,
Vážené pani ministerky, vážení páni ministri,
Pred necelými dvoma týždňami sme viacerých z Vás – ústavných činiteľov – oslovili so žiadosťou
o súčinnosť a pomoc pri zabezpečení úkonov, nevyhnutne súvisiacich so zdravím a životmi občanov
Slovenskej republiky, ktorým v regiónoch/obciach-mestách zabezpečujeme výkon verejnej správy.
V predstihu sme informovali, že naše úrady nie sú nemocnicami a volení zástupcovia nie sú lekármi,
preto po 15. 02. 2021 už nemôžu a ďalej nebudú obecné/mestské úrady suplovať úlohu štátu a výkony
zdravotníkov.
Žiaľ, musíme konštatovať, že naše informácie a podnety zostali de-facto bez akejkoľvek odozvy zo
strany oslovených orgánov ústrednej štátnej správy, pričom so stanoviskom, obsahom obdobným,
nášmu sa pridali mnohé ďalšie samosprávy naprieč celým územím Slovenska. Dovoľujeme si preto
opätovne podotknúť, že naše obecné/mestské úrady nie sú poľnými nemocnicami a starostovia nie sú
lekármi. Pri zabezpečovaní úloh spojených s nariadeným plošným testovaním nie sme schopní zodpovedne
napĺňať vyše 4.200 kompetencií, ktoré bezprostredne súvisia so spokojným každodenným životom našich
občanov a rovnako aj s ich životmi a zdravým.
Odmietame mediálne prezentovanú demagógiu, že starosta/primátor, ktorý nezabezpečí nariadené plošné
testovanie v obci je lenivý, nezodpovedný a nezáleží mu na zdraví a životoch občanov.
Verte, že v obci/meste sme naozaj my tí prví, ktorí sú zodpovední za čokoľvek, čo sa v živote občana udeje,
a preto sa po naozaj dlhej a zrelej úvahe, náročnej diskusii a zvážení informácií príslušných orgánov štátnej
správy prikláňame k názoru odborníkov a odmietame – v mene našich občanov – ďalšie pokusy v podobe
celoplošných testovaní, ktoré dlhodobo neprinášajú žiadny relevantný ani očakávaný a už vôbec nie
sľubovaný výsledok a zmysel pre našich občanov.
Odmietame zároveň kriminalizovanie starostov a primátorov len preto, že reflektujú podložené
názory virológov, epidemiológov a zároveň postoje drvivej väčšiny 5,5 mil. občanov. Nie je predsa
možné, aby občania takmer 3.000 obcí/miest zvolili za svojich zástupcov kriminálnikov. Tí istí občania
predsa odovzdávajú svoj hlas i v regionálnych, parlamentných a prezidentských voľbách.
Obce okresu Nitra dostali dňa 05. januára dva (!) pracovné dni na prípravu troch kôl celoplošného
testovania. Po treťom kole sme vyzvali poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – tzn. štát a VÚC –
k zabezpečeniu zdravotných služieb, pričom sme poskytli dva (!) týždne na ich zabezpečenie spolu
s požiadavkou, aby sa tzv. „MOM“ postupne stali zároveň očkovacími centrami. Ako bonus sme ponúkli
našu súčinnosť s ich umiestňovaním.
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Ani pri vyvinutí maximálneho úsilia nie je v našich silách ďalej presviedčať občanov o nutnosti a zmysle
nariadeného testovania bez akéhokoľvek posunu k normálnemu každodennému životu
V okrese Nitra obce preto ďalšie kolá štátom nariadeného testovania odmietajú a odovzdávajú
štafetu orgánom, na to určeným.
Pre úplnosť v prílohe zasielame materiály z Rady NRZ-ZMOS, konanej 02. 02. 2021.
V mene kolektívu starostov a primátorov okresu Nitra,
S úctou

Ladislav Hroššo
predseda NRZ-ZMOS,
starosta Obce Jelšovce
Prílohy (2):
- Žiadosť ústavným činiteľom do dňa 04. 02. 2021
- Komuniké Rady NRZ-ZMOS zo dňa 03. 02. 2021
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