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Máme radi Slovensko
týždenník hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

Po Prstoch
Podvodníkom
Keďže podvodníci systematicky a premyslene ničia poctivých podnikateľov, naše hnutie OĽaNO pred-
ložilo do parlamentu tento týždeň 5 návrhov zákonov. Takých, ktoré mali platiť už dlhé predlhé roky.

Ako dopadlo hlasovanie? Kto nás odmietol podporiť? 

1. návrh: Váhostav patrí podvedeným
JE FÉR, aby si Široký naďalej užíval výnosy zo štátnych zákaziek pri výstavbe diaľnic, ak nezaplatil ma-
lým drobným svojim dodávateľom 100 miliónov eur? NIE JE TO FÉR! Preto sme predložili návrh zákona o 
reštrukturalizácii, kde dramaticky posilňujeme práva malých veriteľov a zavádzame možnosť veriteľom, 
že ak chcú, stanú sa oni majiteľmi firmy svojho dlžníka.

2. návrh: Neplatenie faktúr = trestný čin
JE FÉR, aby vám niekto nezaplatil faktúru, hoci peniaze má a vám sa smeje arogantne do tváre? NIE 
JE TO FÉR! Preto ako ďalší sme predložili návrh, aby sa nezaplatenie faktúry do 30 dní po splatnosti 
považovalo za trestný čin.

3. návrh: Priama platba subdodávateľom
JE FÉR, aby ľudia ako Ficov kámoš  Široký si zinkasovali od štátu stovky miliónov za výstavbu diaľníc a 
následne neposunuli tieto peniaze svojim dodávateľom za ich služby či tovar? NIE JE TO FÉR! Preto ako 
ďalší sme predložili návrh, aby subdodávatelia výhercu vo verejnom obstarávaní (zväčša živnostníci) 
mohli požiadať štát, aby im preplácal faktúry priamo a nemuseli ísť cez sprostredkovateľa.

4. návrh: DPH až po zaplatení faktúry
JE FÉR, aby musel štátu platiť DPH ten podnikateľ, ktorý za svoju faktúru ešte nevidel platbu od svojho 
odberateľa? NIE JE TO FÉR! Preto ako ďalší návrh z tejto série sme predložili návrh, aby povinnosť odviesť DPH 
štátu nastala až dňom prijatia úhrady za faktúru.

5. návrh: Plaťme faktúry v poradí
JE FÉR, že 25 rokov terorizujeme poctivých podnikateľov systematikými neplatičmi faktúr (podvodníkmi), 
ktorí si vyberajú komu zaplatia a komu nie? NIE JE TO FÉR! Preto ako piaty návrh z tejto série sme predložili 
návrh, aby sme zaviedli povinnosť platiť faktúry do poradia podľa dátumu splatnosti.

Slovensko, kde sa budeme cítiť dobre ako doma.

Ľudské a rozumné Slovensko
Dobrá politika
Kde zákony tvoria ľudia, nie bábky v rukách finančných skupín.
Kde politici ľudí neokrádajú a nevyvyšujú sa nad svojich voličov.
Kde reprezentanti štátu nesú hmotnú zodpovednosť za svoje činy.
Kde politici nekladú prekážky ľuďom v priamej správe vecí verejných.

Dobrý štát
Kde úrady a ľudia sú rovnocennými partnermi.
Kde viac už nerobíme dlhy na úkor svojich detí a vnúčat.
Kde štát spravuje len to, čo dokáže lepšie ako ľudia sami.
Kde každá národnosť má rovnaké možnosti na svoj rozvoj.
Kde úrady vedú najlepší z nich, nie politicky dosadené figúrky.
Kde polícia, prokuratúra a súdy sú od politiky dokonale nezávislé.
Kde odborný personál úradov chránime pred politickými čistkami.
Kde informácie sú voľne prístupné a nemusíme sa ich doprosovať.
Kde nákupy štátu nezávisia len od ceny, ale aj úžitku pre spoločnosť.
Kde cieľom je rovnomerný rozvoj celého štátu, nie len vybraných častí.

Dobrý život
Kde občiansky aktivizmus je vítaný a podporovaný.
Kde nekradnúť, platiť dane a čestne žiť je normálne.
Kde si vážime a chránime občiansku statočnosť ľudí.
Kde podvodníci a špekulanti nie sú zákonom chránení.
Kde školy učia deti žiť a myslieť, nie len odpovedať na otázky.
Kde pomáhame snaživým a chránime bezmocných a slabších.
Kde domôcť sa práva netrvá veky a pravda nezáleží od majetkov.
Kde zdravie je priorita a chorý nemusí uplácať a zháňať známosti.
Kde rozvíjame talenty všetkých detí, aj tých z chudobnejších rodín.
Kde každej rodine, aj tej neúplnej, venujeme pozornosť a podporu.
Kde kultúra začína v rodine, pokračuje v škole a nekončí v divadle.
Kde veda, výskum a inovácie sú potenciálom rozvoja, nie na príťaž.
Kde nežijeme v strachu o život, majetok a polícii môžeme dôverovať.
Kde chránime a rozvíjame naše hodnoty, prírodné a kultúrne dedičstvo.

Dobrá práca
Kde živnostníkov si vážime za to, že sa živia sami.
Kde malí v podnikaní majú rovnakú podporu ako veľkí.
Kde polia neležia ladom, kým tisíce ľudí nemajú roky prácu.
Kde podnikať a dávať prácu iným je hodné obdivu a pomoci.
Kde podporujeme vznik pracovných miest tam, kde ľudia žijú.
Kde mzda i dôchodok za prácu je vždy viac ako za ničnerobenie.
Kde v osadách sú cieľom pracujúci ľudia, nie ďalší poberatelia dávok.

Vízia občianskeho hnutia
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti:

Sen o Slovensku
Politické strany veľmi často o nás všade možne tvrdia, že nemáme víziu 
o tom, aké Slovensko by sme chceli z našej krajiny spraviť. Opak je však 
pravdou - vieme úplne presne, čo ľudí na Slovensku trápi a vieme presne, 
čo treba zmeniť, aby sa zo Slovenska stal rozumný a ľudský štát.

Čo si myslíte?
Podporil SMER naše návrhy? 
Jasné, že nie!

Poslanci SMERu hlasovali

PROTI !
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PROTI !
Predložili sme 5 spravodlivých a jednoduchých riešení, ktoré nám pomôžu očistiť zrno od pliev - poctivých od podvodníkov. Poctivých podnikateľov od 
podvodníkov. Napriek tomu SMER - SD nepodporil ani jeden jediný z nich. Prečo asi? Zrejme im veľmi vyhovuje, že podvodníci im blízki môžu za súčast-
ných zákonov „zákonne“ naďalej okrádať tých, ktorých by sme práve mali chrániť - malých drobných živnostníkov a podnikateľov.

Napriek tomu neprestaneme „otravovať“ 
našu vládnu stranu a pevne veríme, že raz 
sa nám aj v tejto veci ich podarí pritlačiť do 
toho, aby tieto riešenia prijali. Aj za cenu 
toho, že si ich len odkopírujú a podajú ako 
svoje vlastné, tak ako nám to robia zvyčajne.              
  Igor Matovič

PS. Ako čerešničku na torte sme podali 
trestné oznámenie, keďže úpadok Vá-
hostavu vykazuje všetky znaky čistokrvné-
ho vopred naplánovaného podvodu. Pod-
vodu, kde tisícky malých dodávateľov boli 
okradnutí o 100 miliónov eur! Podvodu, 
kde zrejme boli v čase úpadku spoločnosti 
vyberaní tí, ktorým sa zaplatí a ktorým nie. 
Takto sa stalo, že spriaznené firmy zostali 
nepoškodené a malým drobnm veriteľom 
zostal v rukách čierny Peter a oči pre plač. 
Fico nehanbíš sa za svojho sponzora?!


