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Charakteristika ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska je dobrovoľným združením 
slovenských miest a obcí podľa Ústavy SR, Zákona o obec-
nom zriadení a podľa Občianskeho zákonníka. Je najväčšou 
mimovládnou organizáciou. Dlhodobo reprezentuje približne 
95 percent sídiel ako právnických osôb.

Združenie nie je spojené so žiadnym politickým subjektom, 
ani so žiadnou ideológiou. Je nezávislé, pretože jeho čin-
nosť fi nancujú členské obce a mestá, Nie je súčasťou štátnej 
správy, v praxi sa riadi svojimi stanovami rešpektujúc zákony 
Slovenskej republiky.

Združenie je vzhľadom na nepomer medzi počtom obcí
a miest dôsledne budované na demokratických princípoch 
aj pri obsadzovaní postov v štruktúrach, aj pri rozhodo-
vaní. 

Hlavné ciele

Cieľom združenia je obhajovať spoločné záujmy a práva 
členských miest a obcí na základe princípov trvalo udržateľ-
ného rozvoja a sociálnej kohézie a pritom rešpektovať ich au-
tonómne postavenie. Združenie predkladá návrhy na riešenie 
problémov miestnej územnej samosprávy vecne príslušným 
ústredným orgánom ústrednej štátnej správy, zúčastňuje sa 
na ich prerokovávaní, a tak pomáha vytvárať podmienky na 
ich riešenie.

Združenie zjednocuje a koordinuje postup členských miest 
a obcí pri vykonávaní im zverených úloh, a tým ovplyvňuje 
rozvoj aktivít miestnej územnej samosprávy.

Združenie vo vzťahu k mestám a obciam, ktoré sú členmi 
združenia, plní aj iniciatívnu, vzdelávaciu, projektovú a me-
todicko-informačnú funkciu. Združenie poskytuje špecializo-
vané služby pre potreby členských miest a obcí, napríklad 
v oblasti vedy, výskumu, sprostredkovania inovačných postu-
pov, podporuje iniciatívy, smerujúce k združovaniu hmotného
a nehmotného potenciálu miest a obcí s cieľom riešiť spoloč-
né úlohy a uspokojovať spoločné potreby a vytvára pre ne 
vhodné podmienky a predpoklady. Výkonom koordinačnej, 
iniciatívnej, metodicko-informačnej a ďalších funkcií zdru-
ženia nie je obmedzené právo samostatnej iniciatívy miest
a obcí, ktoré sú členmi združenia. 

1. Postavenie a ciele ZMOS 

Zastúpenie ZMOS v odborných
a pracovných komisiách

ZMOS je partnerom vlády SR a ústredných orgánov štátnej 
správy. Ako reprezentant členských miest a obcí sa zúčastňu-
je v najvyšších orgánoch štátu pri príprave a pripomienkova-
ní návrhov právnych noriem a ďalších dokumentov týkajúcich 
sa práv, povinností a zákonom chránených záujmov miest
a obcí a ich orgánov. 

Členovia ZMOS zastupujú miestnu územnú samosprávu Slo-
venskej republiky v orgánoch vlády, v ústredných orgánoch 
štátnej správy, medzinárodných organizáciách, ako aj v orgá-
noch verejnoprávnych a iných inštitúcií v regiónoch, ktorých 
cieľom sú aktivity prispievajúce k rozvoju miest a obcí. Združe-
nie je aj reprezentatívnym zástupcom miest a obcí s právom 
uzatvárať kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa v mene všetkých 
členských miest a obcí a nimi zriadených rozpočtových
a príspevkových organizácií. 

Členská základňa ZMOS

K 1. máju 2013 bolo v združení 2 767 obcí, miest a mest-
ských častí, čo predstavuje 94,5 % z celkového počtu miest 
a obcí Slovenska. Tým patrí ZMOS  k organizáciám, ktoré 
dlhodobo disponujú najširšou členskou základňou a tým i 
najvýznamnejším vplyvom.

Členovia ZMOS majú právo zúčastňovať sa na rokovaniach 
snemu, hlasovať o jeho uzneseniach, voliť a byť volení pros-
tredníctvom svojho štatutárneho zástupcu do orgánov zdru-
ženia, predkladať námety a žiadosti na riešenie problémov 
týkajúcich sa miest a obcí, prípadne ich orgánov, zúčastňo-
vať sa na podujatiach, ktoré organizuje a zabezpečuje zdru-
ženie. Členovia môžu požadovať poradenské, koordinačné
a servisné služby poskytované združením, informácie o je-
ho činnosti a navrhovať opatrenia na jej zlepšenie, ako aj 
prednostne získavať časopisy, publikácie, tlačové periodiká 
a informácie vydávané a podávané združením.

Členské mestá a obce sa od roku 1990 najčastejšie podľa 
geografi ckého kritéria združujú do regionálnych združení.
V súčasnosti je na Slovensku 60 regionálnych združení miest 
a obcí. Každé regionálne združenie má minimálne jedného 
zástupcu v Rade ZMOS. 
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Orgány ZMOS

Najvyšším orgánom združenia je snem ZMOS. Je to zhro-
maždenie zástupcov všetkých členských miest a obcí, ak ide 
o prvý snem po všeobecných komunálnych voľbách, alebo 
zhromaždenie delegovaných zástupcov podľa kľúča, ktorý 
určuje Rada ZMOS. Koná sa každý rok, no môže zasadať aj 
mimoriadne. Určuje priority a hlavné smery činnosti ZMOS, 
schvaľuje a mení stanovy, volí a odvoláva predsedu a členov 
kontrolnej komisie, prerokúva a schvaľuje výročnú správu 
predsedu, správu odborných sekcií Rady ZMOS o činnosti
a plnení úloh združenia a správu kontrolnej komisie.

Rada ZMOS 

Najvyšším výkonným orgánom združenia je Rada ZMOS, 
ktorá spolu s predsedom riadi činnosť združenia medzi zasad-
nutiami snemu. Kontroluje činnosť združenia a zabezpečuje 
realizáciu uznesení snemu. Rokuje minimálne štyrikrát v roku. 
Rada ZMOS zvoláva snem, schvaľuje výsledky hospodárenia 
a rozpočet, rozhoduje o zásadných otázkach majetku zdru-
ženia, volí a odvoláva podpredsedov a predsedníctvo.

Radu ZMOS tvorí predseda ZMOS a zástupcovia regionál-
nych združení miest a obcí, spravidla je to predseda regionál-
neho združenia a za každých 30 miest a obcí ďalší zástupca. 
Rada sa skladá z Komory miest a z Komory obcí, ktoré sú 
pri svojom konaní rovnocenné. Komoru miest tvoria zástupco-
via združených miest, Komoru obcí zástupcovia združených 
obcí. Funkciou komôr je vyjadrovať špecifi cké potreby miest 

alebo obcí a zároveň zabezpečovať, aby sa záujmy miest
v činnosti združenia nepresadzovali na úkor záujmov obcí
a naopak. Komora volí a odvoláva predsedu komory. Predse-
da komory je súčasne podpredsedom a členom predsedníc-
tva Rady ZMOS. V súčasnosti má Rada ZMOS 131 členov,
z toho Komora miest má 61 členov a Komora obcí 70 členov. 

Členovia Rady ZMOS 

Bratislavský kraj

Bratislava-Petržalka Ing. Vladimír Bajan starosta

Bratislava-Staré Mesto PhDr. Tatiana Rosová starostka

Bratislava-Pod.Biskupice PhDr. Alžbeta Ožvaldová starostka

Malacky RNDr. Jozef Ondrejka primátor

Píla RNDr. Ing. Radovan Mičunek starosta

Hamuliakovo Jozef Schnobl starosta

Hurbanova Ves Ing. Ľubomír Petrák CSc. starosta

Trnavský kraj

Dolný Bar Ing. Oskár Bereczk starosta

Nový Život JUDr. Tibor Fehér starosta

Kráľov Brod PhDr. Pavel Racsko starosta

Veľké Úľany Ing. František Gőgh starosta

Zemianske Sady Ing. Roman Súkeník starosta

Madunice Mgr. Alena Jelušová starostka

Piešťany Ing. Remo Cicutto primátor

Senica RNDr. Ľubomír Parízek primátor

Mokrý Háj Ing. Peter Pobuda starosta

Cífer Maroš Sagan starosta

Ružindol Ing. Vladimír Púčik starosta

24. SNEM ZMOS6

Slávnostné novoročné prijatie členov Rady ZMOS u prezidenta SR Ivana Gašparoviča
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Nitriansky kraj

Nesvady JUDr. Jozef Haris starosta

Hronovce Róbert Csudai starosta

Levice Ing. Štefan Mišák primátor

Santovka Ľubomír Lőrincz starosta

Šahy Ing. Ján Lőwy primátor

Jelšovce Ladislav Hroššo starosta

Kolíňany Ing. Róbert Balkó starosta

Nitra doc. Ing. Jozef Dvonč CSc. primátor

Nové Zámky Ing. Gejza Pischinger primátor

Štúrovo Mgr. Ján Oravec primátor

Šurany Imrich Várady primátor

Nitrianska Blatnica Mgr. Michal Toman starosta

Topoľčany Ing. Peter Baláž primátor

Hosťovce Bc. Zita Koprdová starostka

Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár CSc. primátor

Trenčiansky kraj

Uhrovec Ing. Zuzana Máčeková starostka

Dubnica nad Váhom Ing. Jozef Gašparík primátor

Myjava Pavel Halabrín primátor

Nové Mesto nad Váhom Ing. Jozef Trstenský primátor

Klátova Nová Ves Ing. Iveta Randziaková starostka

Považská Bystrica doc. PaedDr. Karol Janas PhD. primátor

Prievidza JUDr. Katarína Macháčková primátorka

Sebedražie Ing. Peter Juríček starosta

Lednické Rovne Ing. Ľuboš Savara starosta

Trenčianske Stankovce Ing. Eva Beňovičová starostka

Banskobystrický kraj

Banská Bystrica Mgr. Peter Gogola primátor

Brusno Viera Krakovská starostka

Riečka Ing. Marián Spišiak starosta

Banská Štiavnica Mgr. Nadežda Babiaková primátorka

Brezno Ing. Jaroslav Demian primátor

Predajná Ing. Tatiana Čontofalská starostka

Detva Ing. Ján Šufl iarsky primátor

Litava Štefan Matejkin starosta

Lučenec PhDr. Alexandra Pivková primátorka

Ratka Ing. Milan Spodniak starosta

Málinec Ing. Igor Čepko starosta

Mokrá Lúka Ing. Július Laššan starosta

Revúca MVDr. Eva Cireňová primátorka

Bátka Zoltán Mács starosta

Hnúšťa Mgr. Michal Bagačka primátor

Rimavská Baňa Jaroslav Suja starosta

Rimavská Sobota JUDr. Jozef Šimko primátor

Horná Strehová Jana Kukučková starostka

Modrý Kameň Ing. Aladár Bariak primátor

Veľký Krtíš Ing. Dalibor Surkoš primátor

Zvolen Ing. Miroslav Kusein primátor

Žarnovica Kamil Danko primátor

Janova Lehota Ing. Božena Kováčová starostka

Žilinský kraj

Súľov - Hradná Bc. Jaroslav Bušfy starosta

Turzovka Miroslav Rejda primátor

Dolný Kubín Mgr. Roman Matejov primátor

Radoľa Anton Tkáčik starosta

Liptovský Hrádok Mgr. Branislav Tréger primátor

Závažná Poruba Pavel Baráni starosta

Martin Mgr. Andrej Hrnčiar primátor

Turany Ing. Miroslav Blahušiak starosta

Novoť Bc. František Poleta starosta

Ružomberok Ján Pavlík primátor

Dubové Ing. Ľubomír Lettrich starosta

Zábiedovo Ing. Ján Banovčan starosta

Horný Hričov Ing. Jozef Trizuljak starosta

Stránske Jaroslav Mitaš starosta

Žilina Ing. Igor Choma primátor

Košický kraj

Gelnica Anna Nemčíková primátorka

Margecany Ing. Igor Petrík starosta

Košice Richard Raši primátor

Čaňa Michal Rečka starosta

Ďurkov Ondrej Valik starosta

Medzev JUDr. Valéria Flachbartová primátorka

Moldava nad Bodvou Ing. István Zachariaš primátor

Ruskov Ing. Štefan Markovič starosta

Košice - Šaca Rudolf Reštei starosta

Košice - Juh JUDr. Jaroslav Hlinka starosta

Michalovce Viliam Záhorčák primátor

Moravany Ján Žofčák starosta

Strážske Ing. Vladimír Dunajčák primátor

Veľké Raškovce Elemír Jakab starosta

Dobšiná Karol Horník primátor

Rožňava Pavol Burdiga primátor

Slavošovce Ing. Štefan Bašták starosta

Sobrance Ing. Štefan Staško primátor

Veľké Revištia Bc. Martin Hrunka starosta

Smižany Ing. Michal Kotrady starosta

Spišské Tomášovce Mgr. Zuzana Nebusová starostka

Hraň Ing. Helena Zuskáčová starostka

Kráľovský Chlmec Mgr. Jozef Balog primátor

Parchovany Ing. Ján Hvozdík starosta

Prešovský kraj

Bardejov MUDr. Boris Hanuščak primátor

Nemcovce Ján Paľa starosta
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Sveržov Pavol Ceľuch starosta

Humenné Jana Vaľová primátorka

Chlmec Cyril Hirjak starosta

Papín Miroslav Lukáč starosta

Spišská Belá JUDr. Štefan Bieľak primátor

Medzilaborce Ing. Ivan Solej primátor

Štrba Michal Sýkora starosta

Prešov JUDr. Pavel Hagyari primátor

Sedlice Imrich Krajňák starosta

Záhradné Ing. Anton Gašpár starosta

Zlatá Baňa Dušan Demčák starosta

Lipany Ing. Eduard Vokál primátor

Sabinov Ing. Peter Molčan primátor

Belá nad Cirochou Ján Vajda starosta

Snina Ing. Štefan Milovčík primátor

Ľubotín Ing. Jozef Havrila starosta

Stará Ľubovňa PaedDr. Michal Biganič primátor

Chotča PhDr. Štefan Radačovský starosta

Stropkov MUDr. Peter Obrimčák primátor

Svidník Ing. Ján Holodňák primátor

Valkovce Ján Chrzan starosta

Dlhé Klčovo Andrej Kulik starosta

Kladzany Ing. Daniel Lorinc starosta

Vranov nad Topľou Ján Ragan primátor

 

Sekcie Rady ZMOS 

Sú odborné, metodické a iniciatívne orgány Rady ZMOS pre 
oblasť spravidla identickú s pôsobnosťou ústredného orgánu 
štátnej správy. V súčasnosti má Rada ZMOS 8 odborných 
sekcií. Ich členmi sú odborníci z radov primátorov a starostov 
- členov Rady ZMOS a odborníci z príslušnej oblasti. Na zák-
lade potrieb praxe zaujímajú stanoviská k návrhom zákonov 
v rámci pripomienkového konania, pripravujú námety na le-
gislatívne zmeny a návrhy koncepčných materiálov pre výkon 
samosprávnych činností. Zúčastňujú sa na odborných roko-
vaniach s predstaviteľmi ústredných orgánov štátnej správy
a s ďalšími domácimi i zahraničnými odborníkmi pri príprave 
koncepčných zámerov týkajúcich sa miest a obcí, napĺňajú 
úlohy schválené snemom a snemu predkladajú správu o ich 
plnení.

Sekcia fi nančná a informatiky
• predseda Miroslav Rejda, primátor Turzovky
• tajomník sekcie Jaroslav Mrva, riaditeľ fi nančnej sekcie 

Kancelárie ZMOS

Sekcia verejnej správy, kontroly, bezpečnosti
a armády 
• predseda JUDr. Štefan Bieľak, , primátor Spišskej Belej
• tajomník sekcie Bruno Konečný, riaditeľ sekcie legislatívy 

Kancelárie ZMOS

Sekcia školstva, mládeže, športu a vzdelávania
• predseda Ľubomír Parízek, primátor Senice
• tajomníčka sekcie Anna Labátová, riaditeľka sekcie škol-

stva a vzdelávania Kancelárie ZMOS.

Sekcia sociálnych vecí, marginalizovaných komunít
a zdravotníctva
• predsedníčka Božena Kováčová, starostka Jánovej Lehoty
• tajomník sekcie Bruno Konečný, riaditeľ sekcie legislatívy 

Kancelárie ZMOS

Sekcia hospodárstva, dopravy, výstavby
a energetiky
• predseda Dalibor Surkoš, primátor Veľkého Krtíša
• tajomník sekcie Stanislav Doktor, špecialista sekcie miest-

neho rozvoja Kancelárie ZMOS

Sekcia pôdohospodárstva a životného prostredia
• predsedníčka Zuzana Máčeková, starostka Uhrovca 
• tajomník sekcie Stanislav Doktor, špecialista sekcie miest-

neho rozvoja Kancelárie ZMOS

Sekcia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu
a kultúry
• predseda Remo Cicutto , primátor Piešťan
• tajomník sekcie Stanislav Doktor, špecialista sekcie miest-

neho rozvoja Kancelárie ZMOS 

Sekcia medzinárodných vzťahov
• predseda Jaroslav Hlinka, starosta mestskej časti Košice-Juh 
• tajomníčka sekcie Zuzana Špačeková, riaditeľka vonkaj-

ších vzťahov Kancelárie ZMOS

Predsedníctvo

Výkonným a iniciatívnym orgánom Rady ZMOS je Pred-
sedníctvo ZMOS, ktoré zabezpečuje operatívnu činnosť 

Členovia Predsedníctva ZMOS (zľava) J. Turčány, výkonný pod-
predseda, V. Krakovská, podpredsedníčka, M. Sýkora, prvý pod-
predseda , J. Dvonč, predseda, V. Bajan, podpredseda, M. Muš-
ka, výkonný podpredseda
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združenia v období medzi rokovaniami Rady. Plní uznesenia 
Rady ZMOS a v ich rozsahu prijíma samostatné rozhodnutia. 
Pripravuje a prerokúva materiály, určené na rokovanie Rady 
ZMOS, formuluje stanoviská k aktuálnym problémom samo-
správy. Koordinuje činnosť odborných sekcií Rady ZMOS
a prerokúva námety a žiadosti členov združenia, pokiaľ ne-
patria do pôsobnosti odborných sekcií Rady ZMOS. Počet 
členov Predsedníctva ZMOS určuje a členov volí Rada ZMOS 
z vlastných radov. V súčasnosti má Predsedníctvo ZMOS
24 členov - 12 členov z Komory miest a 12 členov z Komory 
obcí. Predsedníctvo ZMOS rokuje podľa potreby, spravidla 
jedenkrát za mesiac.

Kontrolná komisia

Kontrolná komisia vykonáva v súlade so všeobecnými práv-
nymi predpismi kontrolu hospodárenia a účelného využívania 
fi nančných prostriedkov a majetku združenia, dodržiavanie 
stanov a uznesení orgánov ZMOS. Navrhuje opatrenia na 

nápravu zistených nedostatkov a vyjadruje sa k návrhu roz-
počtu a k správam o výsledku hospodárenia združenia. Raz 
ročne predkladá správu o výsledkoch vykonaných kontrol 
Rade ZMOS a snemu.

Kontrolná komisia ZMOS má päť členov a na návrh Rady 
ZMOS ju spomedzi starostov a primátorov zvolil na funkčné 
obdobie od roku 2011 do roku 2015 prvý snem po komunál-
nych voľbách. Zloženie kontrolnej komisie: predsedníčka 
Iveta Rušínová, primátorka Krompách,  členovia (na foto zľa-
va) Milan Kolesár, primátor Jelšavy, Ivan Čičmanec, starosta 
Batizoviec,  Jozef Ďubiak, primátor Trstenej, Vladimír Šuster, 
starosta Krajného.

Kancelária ZMOS

Kancelária ZMOS je výkonnou zložkou združenia, ktorá or-
ganizačne a administratívne zabezpečuje napĺňanie priorít 
združenia schválených snemom a výkon rozhodnutí orgánov 
ZMOS. Z hľadiska praktického fungovania organizácie má 
nezastupiteľné miesto a podieľa sa kľúčovou mierou na všet-
kých aktivitách ZMOS. Tvorí ju odborný aparát, ktorý zabez-
pečuje odborné, organizačné, administratívne, hospodárske 
a technické úlohy súvisiace s činnosťou združenia.

Kanceláriu riadi výkonný podpredseda. Organizačne má 
kancelária sedem sekcií - vnútorných vzťahov, legislatívy, eko-
nomiky, vzdelávania, projektov, miestneho rozvoja, vonkaj-
ších vzťahov a spolu s výkonnými podpredsedami má 19 za-
mestnancov.

Kancelária zabezpečuje rokovania všetkých orgánov ZMOS. 
Pripravuje odborné podklady pre rokovania predstaviteľov 
ZMOS na najvyššej úrovni (vláda SR, ministri, štátni tajom-
níci), na pracovnej úrovni rokuje s odbornými zástupcami 
jednotlivých ministerstiev. Zhromažďuje údaje, podklady
a stanoviská z jednotlivých miest, obcí a regionálnych zdru-
žení, potrebných k vyjednávaniu. Vypracováva stanoviská 
združenia k návrhom právnych predpisov, koncepcií, progra-
mov a ďalších dokumentov, ktoré súvisia so životom členských 
miest a obcí a poskytuje poradenstvo členom združenia. 
Organizuje vzdelávacie aktivity, podieľa sa na publikačnej 
činnosti, realizuje projekty. Podieľa sa na rozvíjaní kontak-
tov so zahraničnými organizáciami. Zabezpečuje vnútornú
a vonkajšiu komunikáciu ZMOS a jeho orgánov. 

Kontrolná komisia ZMOS

Pracovníci kancelárie ZMOS s  ústredným riaditeľom  a zároveň výkonným podpredsedom ZMOS M. Muškom
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Vážené delegátky a vážení delegáti

Pred rokom sme sa rozchádzali so želaním mať veľa síl
a energie na realizovanie úloh a predsavzatí, ktoré prijal 
snem. Teraz, keď bilancujeme ich výsledky, môžem povedať 
za ZMOS a jeho orgány, že sme všetku našu silu a energiu 
venovali napĺňaniu záverov 23. snemu a svojho poslania – 
obhajovať a presadzovať oprávnené záujmy miest a obcí 
a chrániť princípy samosprávnej demokracie zakotvené v Eu-
rópskej charte miestnej samosprávy. 

Máme za sebou náročné obdobie, naplnené prácou, roko-
vaniami, vyjednávaniami a hľadaním riešenia nakopených 
problémov ale už aj tých  nových, ktoré priniesla doba.

Predchádzajúci 23. snem Združenia miest a obcí Slovenska 
nadviazal na posolstvo mimoriadneho  snemu ZMOS - Chrá-
niť svojich občanov a brániť samosprávne princípy.  V tomto 
duchu pokračovali aktivity ZMOS a jeho orgánov aj po 23. 
sneme. Tak ako každoročne, aj v tejto výročnej správe sa 
pokúsim stručne zdokladovať a vyhodnotiť všetky zásadné 
aktivity orgánov i Kancelárie ZMOS, ktoré viedli k napĺňaniu 
priorít nášho združenia.

Môžem konštatovať, že sa už od nástupu novej vlády po-
darilo  zintenzívniť efektívne rokovania a budovať korektné 
partnerstvo s ústrednými orgánmi štátu a vlády SR. To umož-
nilo predstaviteľom ZMOS na najvyššej, ale i na pracovnej 
úrovni presadzovať záujmy miest a obcí, upozorňovať na 
riziká pri uplatňovaní problémových legislatívnych noriem a 
prichádzať s návrhmi na riešenie problémov, s ktorými sa 
boria obce a mestá. Treba zdôrazniť, že je to výsledok cieľa-
vedomej a trpezlivej činnosti ZMOS. Partnerské vzťahy sme 
sa snažili budovať už v období pred voľbami do Národnej 
rady SR, kedy sa uskutočnilo stretnutie Predsedníctva ZMOS 
so všetkými vtedajšími parlamentnými politickými stranami. 
Neskôr sme predložili vlastné návrhy téz do programového 
vyhlásenia vlády SR, pričom časť z nich bola akceptovaná. 

ZMOS je v súčasnosti povinným pripomienkovým miestom, 
má zastúpenie vo všetkých dôležitých poradných a kon-
zultačných orgánoch, je členom Hospodárskej a sociálnej 
rady, Rady solidarity a rozvoja, Rady vlády pre partnerskú 
dohodu, Legislatívnej rady vlády, všetkých monitorovacích 
výborov a ďalších poradných orgánov a pracovných skupín. 

Tradične dobré vzťahy pokračujú aj na úrovni Národnej ra-
dy SR, hlavne s výbormi NR SR pre verejnú správu a pre 

školstvo. K aktuálnym témam sa pravidelne ročne stretávame 
s Výborom NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj na 
spoločnom rokovaní.

Vláda SR prejavila vysoké porozumenie pre partnerstvo, 
keď sa na osobitnom zasadnutí v novembri 2012 za účas-
ti zástupcov ZMOS a VÚC zaoberala výlučne návrhmi na 
riešenie niektorých problémov územnej samosprávy a prijala 
k tomu aj osobitné uznesenie. Partnerské vzťahy a dobrú ko-
munikáciu má ZMOS aj s ďalšími partnermi, najmä našimi 

2. Výročná správa
 predsedu ZMOS 

Predseda ZMOS Jozef Dvonč

Na rokovaniach orgánov ZMOS sa zúčastňujú   najvyšší  štátni 
predstavitelia. Minister fi nancií  Peter Kažimír a  minister školstva 
Dušan Čaplovič  v rozhovore s členom Predsedníctva ZMOS a po-
slancom NR SR Ľubomírom Petrákom, starostom  Hurbanovej Vsi.
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partnermi na regionálnej úrovni – samosprávnymi krajmi, 
ale aj zamestnávateľskými zväzmi a združeniami, s Konfe-
deráciou odborových zväzov a ďalšími partnermi v rámci 
tripartity i mimo nej. Súčasne si však musíme permanentne 
uvedomovať, že partnerstvo nie je jednostranný vzťah. Umož-
ňuje hľadať obojstranne prospešné riešenia, ale zároveň za-
väzuje k tolerovaniu potrieb a záujmov partnera. Buduje sa 
zložito, dlhodobo a trpezlivo. Uvedomujeme si tieto záväzky 
a v uplynulom období sme sa snažili o  vyvážený a  ústretový 
prístup, v ktorom boli vždy prvoradé záujmy občanov našich 
miest a obcí a celková prosperita Slovenskej republiky.

Rok 2012 bolo prvým rokom, kedy sa uplatnil znížený ko-
efi cient výnosu dane z príjmu fyzických osôb. Ako výsledok 
rokovania mimoriadneho snemu a kompromis pri vyjednáva-
niach o zrušení tzv. mixu daní pre mestá a obce. Prognózy 
výnosu tejto dane pre rok 2012 boli na úrovni 1,262 mld. 
euro, dosiahnutý bol výsledok 1,198 mld. euro. Pri pohľade 
na obrovský prepad v ostatných daniach, je možné konšta-
tovať, že naše rozhodnutie odmietnuť mix daní bolo správne. 
Napriek tomu situácia v oblasti fi nancovania miest
a obcí bola hlavne v druhom polroku 2012 napätá. Zabez-
pečiť v danej situácii všetky služby v mestách a obciach v sú-
lade so zákonom a ešte i ušetriť znamenalo pre nás všetkých 
kalkulovať s každým eurom, nútilo nás hľadať nové zdroje. 
Bolo a je to o to ťažšie, že obce a mestá už dlhodobo šetria 
a ďalšie znižovanie objemu fi nancií v našich rozpočtoch by 

už zákonite muselo znamenať aj zníženie rozsahu a kvality 
poskytovaných služieb. Všetci, tak ako každý dobrý hospo-
dár, vieme, že zanedbávanie pravidelnej údržby sa napokon 
vypomstí minimálne tým, že vyústi v havarijný stav. Svedka-
mi toho sme sa stali aj v tomto roku, keď situácia po zime 
ukázala v plnej nahote zanedbanú údržbu našich komuni-
kácií takmer na všetkých úrovniach. O ďalších – zákonných 
dôsledkoch zlého hospodárenia, ako je ozdravný režim, či 
nútená správa ani nehovorím. Musím však aj v tejto súvislosti 
zdôrazniť, že je tu aj ďalší významný limitujúci faktor, či man-
tinel, ktorým je ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. 
Prvý rok jeho aplikácie potvrdil, že mestám a obciam prijatie 
tohto zákona, ktorý ZMOS podporilo, neublížilo. Naopak, 
stal sa nástrojom na zastavenie snáh o presun kompetencií 
bez fi nančných prostriedkov na mestá a obce. ZMOS chápe 
snahy o sprehľadnenie rozpočtovania a zvýšenie predvída-
teľnosti rozhodovania aj na úrovni miest  a obcí. Budeme 
však strážiť všetky princípy fi škálnej decentralizácie, právo 
na samosprávne rozhodovanie a rozpočtovanie, ktoré boli 
zhmotnené aj v zákone o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy. V tejto súvislosti chcem opakovane zdôrazniť, 
že odmietame zapojenie miest do systému štátnej pokladni-
ce. Išlo by o vážny zásah nielen do ekonomického života 
miest a obcí, ale aj do princípov samosprávy.

Na 23. sneme sme si zadefi novali priority, ktoré by mali 
viesť k stabilizácii a rozvoju územnej samosprávy V oblasti 
fi nancovania obcí bolo našou prioritou presadzovanie a reš-
pektovanie princípov fi škálnej decentralizácie pri fi nancovaní 
originálnych kompetencií obcí, ako aj odstraňovanie, resp. 
zmierňovanie jej deformácií, ktoré mali negatívny dopad na 
rozpočtové hospodárenie obcí. Je to predovšetkým riešenie 
rozporov medzi rastom kompetencií a úloh obcí a miest a ob-
jemom ich fi nančných zdrojov. Ďalším naším cieľom bolo ob-
noviť transparentnosť, objektívnosť a kontrolovateľnosť kritérií 
na prerozdeľovanie výnosu dane z príjmov fyzických osôb 
miestnej územnej samospráve. Po rokovaniach s vládou SR sa 
ZMOS podarilo presadiť v kapitole všeobecná pokladničná 
správa na rok 2012 účelové fi nancovanie sociálnych služieb 
zo štátneho rozpočtu a zvýšiť kapitolu o 20 mil. euro na fi nan-
covanie sociálnych služieb pre mestá a obce, pre rok 2013 
o výšku 52 mil. euro. Presadiť zrušenie zdaňovania nielen 
prenájmov, ale aj predaja majetku miest a obcí, prijať pozi-
tívne zmeny pre obce v zákone o daniach z príjmov s dopa-
dom na zvýšenie výnosu dane z prímu fyzických osôb, zvýšiť 
správne poplatky. Dôležitou úlohou pre celú samosprávu 
bolo vyriešenie fi nancovania záujmového vzdelávania. Táto 
zmena výrazne pomohla väčšine miest a obcí.

Okrem toho sme presadili dofi nancovanie DPH pre malé ob-
ce, samostatným zákonom bol vypracovaný a implementova-
ný mechanizmus podpory cestovného ruchu. Bolo  pozasta-
vené prijatie štátnej dane z nehnuteľností (tzv. dane z luxusu).
 ZMOS stále bude pripomínať potrebu prijať zákon o výkone 
a fi nancovaní preneseného výkonu štátnej správy, potrebu 
znižovania administratívnu náročnosť v procese implemen-

Starostovia a primátori v rozhovore s prezidentom republiky
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tácie eurofondov, ktorá neúmerne zvyšuje náklady mestám 
a obciam a tiež potrebu vyhodnotiť aktuálny stav a dofi nan-
covať všetky záväzky voči  žiadateľom o NFP.

Miestne dane zostávajú aj naďalej predmetom záujmu miest 
a obcí, potreba prehodnotiť poslednú novelu zákona o miest-
nych daniach je stále aktuálna. Rozšírenie predmetu dane 
z nehnuteľností, posilnenie postavenia miestnych daní v da-
ňovom systéme SR bude narážať na záväzky vlády SR prijaté 
na poslednom rokovaní Rady solidarity a rozvoja nezvyšovať 
daňové zaťaženie pre podnikateľov. Na druhej strane sú tu 
aj záväzky vlády SR, ktoré hovoria o boji proti daňovým úni-
kom. Ani pri platení miestnych daní nesmie byť priestor na 
daňové úniky. Navrhujem preto, aby do záverov snemu bola 
premietnutá požiadavka ZMOS, aby zaplatenie miestnych 
daní a poplatkov bolo tak ako v prípade štátnych daní a po-
istenia taxatívnou podmienkou pre možnosť čerpania dotácií 
nielen zo štátneho rozpočtu, ale aj z rozpočtu EÚ. 

Vývoj hospodárenia miest a obcí a výkonu ich kompetencií 
preukázal, že niektoré legislatívne zmeny v oblasti fi nanco-
vania, najmä snahy prostredníctvom zákonov viazať účelo-
vo výnos dane z príjmov fyzických osôb na výdavky obcí 
a nerešpektovanie samosprávneho postavenia obcí a miest 
pri výkone ich originálnych kompetencií, spôsobili vážne 
systémové problémy, ktoré ohrozujú výkon originálnych kom-
petencií obcí.

V uplynulom období sme opäť museli riešiť niekoľko problé-
mov vo fi nancovaní miestnej územnej samosprávy. V oblasti 
školstva sa postupom času hromadili deformácie, ktoré umož-
ňovali nielen neúčelné a neefektívne využívanie verejných 
zdrojov, ale dokonca aj ich zneužívanie na osobné alebo 
skupinové záujmy. Diskriminovali sa vzdelávacie inštitúcie na 
úkor fi nancovania záujmových aktivít. Narušenú rovnováhu 
vo vzdelávacom systéme bolo potrebné riešiť s rozhodnos-
ťou, odborne a bez emócií.

Pre fi nancovanie miest a obcí bola preto nevyhnutná noveli-
zácia zákona o fi nancovaní základných škôl, stredných škôl 
a školských zariadení a nariadenia vlády SR o rozdeľovaní 
výnosu dane z príjmov fyzických osôb územnej samospráve 
schválená vládou SR v novembri minulého roka. Zo štruktúry 
nárastu prepočítaného počtu žiakov v uplynulých rokoch je 
zrejmé, že rozhodujúcim dôvodom medziročného rozpoč-
tovaného poklesu výnosu dane na jedného prepočítaného 
žiaka je nárast prepočítaného počtu žiakov v centrách voľ-
ného času a školských strediskách záujmovej činnosti. Bol to 
dôsledok vládou SR schválenej novely nariadenia vlády SR 
č. 668/2004 Z. z. z 15. decembra 2010, ktorý opätovne 
umožnil netransparentný a nekontrolovateľný nárast počtu 
žiakov v centrách voľného času a školských strediskách záuj-
movej činnosti v niektorých mestách a obciach. Zmena kritérií 
prerozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb od 1. 
januára 2013 zastavila kritický vývoj vo fi nancovaní školstva 
v obciach. Osobitne kritický bol tento vývoj pre obce s ma-

terskými školami a základnými umeleckými školami, kde od 
roku 2008 klesol výnos dane z príjmov fyzických osôb na 
jedného žiaka v materskej škole, alebo základnej umeleckej 
škole o 14%.

V čase prehlbujúcej sa krízy konsolidácia verejných fi nancií 
pre udržateľný rozvoj Slovenska sa stala nevyhnutnosťou. Aj 
keď v samosprávach už dlhodobo šetríme na svojich výdav-
koch, v najvyššom výkonnom orgáne Združenia miest a obcí 
Slovenska sme v Memorande o spolupráci s vládou 
SR vyjadrili úsilie podieľať sa na stabilizácii a konsolidácii 
verejných fi nancií. Dohodli sme sa s vládou SR, že budeme 
vzájomne koordinovať svoju rozpočtovú politiku. V tom zmysle 
prijala vláda legislatívne opatrenia na stabilizáciu príjmov 
a zníženie výdavkov miest a obcí bez negatívneho vplyvu na 
rozpočet verejnej správy a s ohľadom na zabezpečenie záko-
nom stanovených povinností obcí a miest. Bola prijatá novela 
zákona o dani z príjmov, ktorá odbremení obce od platenia 
dane z predaja ich majetku a tiež zabezpečí  prísun daní od 
daňových subjektov. K stabilizácii fi nancovania obcí by mala 
v roku 2013 prispieť aj komplexná novela zákona o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady, na ktorej sa budeme v podieľať.

Okruh prenesených kompetencií by mala fi nančne zastabili-
zovať novela zákona o správnych poplatkoch, ktoré sa zvýšili 
tak, aby umožnili výkon týchto kompetencií bez toho, aby 
mestá a obce museli na ne doplácať.

Rešpektovanie ustanovení Memoranda o spolupráci zo 
strany obcí a ich predstaviteľov a podpora zámerov konsoli-
dácie verejných fi nancií je v záujme všetkých obcí. Treba si 
uvedomiť, aký je plánovaný vývoj dlhu verejnej správy aj za 
podmienok dodržania plánu konsolidácie a čo to pre obce 
znamená. Ak by totiž v roku 2015 náš dlh prekročil úroveň 
55 % HDP, Ústavný Zákon o rozpočtovej zodpovednosti 
potom ustanovuje taký postup, pri ktorom už aj obciam vzni-
ká povinnosť schváliť rozpočet na nasledujúci rozpočtový 

Spolupráca  a komunikácia. Predseda ZMOS Jozef Dvonč
a 1. podpredseda ZMOS Michal Sýkora.
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rok s výdavkami maximálne vo výške výdavkov rozpočtu 
predchádzajúceho rozpočtového roka, okrem výdavkov na 
likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami a vý-
davkov na fi nancovanie spoločných programov Slovenskej 
republiky a Európskej únie. 

Predstavitelia ZMOS sledujú plnenie povinností vyplývajú-
cich z Memoranda o spolupráci. Pre obce je pozitívne, 
že vláda SR aj vďaka efektívnemu dialógu so ZMOS si 
doteraz plní svoje záväzky a na nové úlohy obcí, ktoré sú 
nad rámec záväzkov z memoranda o spolupráci, vyčlenila 
v roku 2013 prostriedky zo štátneho rozpočtu. Príkladom 
sú fi nančné dotácie na sľúbené zvýšenia platov zamest-
nancov v školstve a tiež fi nančná podpora poskytnutá na 
opravu miestnych komunikácií, ktoré si v dôsledku dopa-
dov tohtoročnej zimy vyžadujú výrazne vyššie fi nančné 
náklady.

Úlohou samosprávy je zas dodržať memorandom ustanovené 
mantinely a pomôcť pri konsolidácii verejných fi nancií. 
Samospráva to napokon doká-zala už vlani.

Na problémové skutočnosti v oblasti legislatívy sme 
v ZMOS dlhodobo upozorňovali. Snem ZMOS zaviazal 
predstaviteľov ZMOS vykonať komplexný audit výkonu 
kompetencií podľa jednotlivých úrovní verejnej správy a 
zosúladiť ich fi nancovanie s rozsahom vykonávaných pôsob-
ností mestami a obcami. V súlade s tým boli prijaté úlohy 
podieľať sa na príprave komplexného auditu výkonu kompe-
tencií podľa jednotlivých úrovní verejnej správy vo vzťahu 
k obciam, kvantifi kovať zdroje ich krytia a spôsob ich fi nan-

covania zo štátneho rozpočtu a zosúladiť ich fi nancovanie s 
rozsahom vykonávaných pôsobností mestami a obcami. 

Výsledkom našich aktivít bolo rokovanie vlády SR za účasti 
zástupcov ZMOS 21. novembra 2012 a prijatie uznesenia 
vlády SR č. 638, v ktorom vláda SR uložila podpredsedom 
vlády, ministrom a predsedom ostatných ústredných orgá-
nov štátnej správy predložiť návrh optimalizácie fi nancova-
nia vyšších územných celkov, miest a obcí v nadväznosti na 
výsledky auditu verejnej správy v súlade s uznesením vlády 
SR č. 465 z 19. septembra 2012 v termíne do 31. decem-
bra 2013 a spolupracovať v priebehu spracovania auditu 
verejnej správy a jeho výsledkov so Združením miest a obcí 
Slovenska.

V decembri 2012 a v januári 2013 bola na úrovni podpred-
sedov vlády SR vypracovaná jednotná spoločná metodika 
auditu, ktorá bola odprezentovaná na koordinačnom pra-
covnom stretnutí rezortov na Ministerstve vnútra SR v januári 
2013 a rozoslaná aj členom Predsedníctva ZMOS. Audit by 
mal do konca roku 2013 priniesť nielen analýzu súčasného 
stavu kompetencií podľa jednotlivých úrovní verejnej správy, 
ale mal by zosúladiť aj ich fi nancovanie s rozsahom vykoná-
vaných pôsobností obcami.

Odborné orgány ZMOS starostlivo sledujú celý proces audi-
tu, jeho prípravu a aktívne sa podieľajú na jeho koordinácii 
a realizácii. Na základe výsledkov komplexného auditu ve-
rejnej správy ZMOS bude iniciovať a aktívne participovať na 
príprave a legislatívnom procese k návrhu zákona o výkone 
a fi nancovaní preneseného výkonu štátnej správy a bude 

Premiér vlády SR Robert Fico a predseda ZMOS Jozef Dvonč pri podpise Memoranda  o spolupráci
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presadzovať kvantifi káciu a zdroje štátneho rozpočtu na ich 
krytie vrátane zdrojov na realizáciu záväzkov Slovenskej re-
publiky k Európskej únii.

Na základe informácii zo strany miest a obcí, ktoré upozor-
nili orgány ZMOS na prehnanú byrokraciu v súvislosti so zís-
kavaním údajov pre potreby auditu, Predsedníctvo ZMOS na 
rokovaní 6. marca tohto roku v Žiline odporučilo predsedovi 
ZMOS prerokovať s podpredsedami vlády SR, ako garantmi 
auditu verejnej správy, doterajší postup realizácie auditu pre 
jeho vykonanie a dohodnúť príslušné opatrenia. Zároveň 
uložilo Kancelárii ZMOS monitorovať situáciu, posudzovať 
opodstatnenosť zberu údajov zo strany jednotlivých rezortov 
a koordinovať postupy v rámci auditu. Rokovania smerujúce 
k odstráneniu tejto deformácie v chápaní auditu pokračujú 
najmä na pracovnej úrovni. Záverom je, že samospráva 
nebude poskytovať duplicitne údaje, ktoré v rámci riadneho 
štatistického zberu každoročne poskytuje a rezorty ich majú 
k dispozícii. Stretnutie predsedu ZMOS s ministrami a pod-
predsedami vlády zodpovednými za riadenie celého procesu 
je v štádiu prípravy.

Uvedomujeme si, že kvalita auditu, jeho serióznosť a výpoved-
ná hodnota bude závisieť nielen od našej spoločnej aktívnej 
spolupráce, ale predovšetkým od zodpovedných odborných 
analýz a záverov orgánov štátnej správy. Niektoré doterajšie 
kroky štátnych orgánov v nás však vyvolávajú pochybnosti 
o smerovaní auditu územnej samosprávy a naplnení zámeru, 
ktorým by podľa nás malo byť prijatie opatrení v oblastiach 
legislatívnej, organizačnej a fi nančnej, na spresnenie kom-
petencií obcí a nastavenie východiskových parametrov ich 
fi nancovania tak, aby zodpovedali podmienkam ústavného 
zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

Aj v súvislosti s auditom bude potrebné v najvyšších orgá-
noch ZMOS sa zaoberať otázkou celkového vývoja miestnej 
územnej samosprávy, samosprávnosti jej statusu v štruktúre 
verejnej moci a jej ďalšieho smerovania. Ako naša dlhoročná 
prax ukazuje, je nevyhnutné defi novať samosprávu v nových 
spoločenských a ekonomických podmienkach. Preto Rada 
ZMOS rozhodla navrhnúť 24. snemu program rokovania tak, 

aby sa diskusia na druhý rokovací deň zamerala najmä na 
hľadanie odpovedí na tieto i niektoré ďalšie koncepčné otáz-
ky. Sme si vedomí toho, že problém ďalšieho smerovania 
miestnej územnej samosprávy je príliš zložitý na to, 
aby sme ho mohli hneď aj uzavrieť. Dôležité však je začať 
s diskusiou o možných modeloch, časových horizontoch a 
spôsobe jeho riešenia. Schválený projekt ESO by mal byť 
o usporiadaní štátnej správy, nie samosprávy.

V legislatívnej oblasti sme v uplynulom období v rôznych 
etapách pripomienkového konania uplatnili stovky pripo-
mienok. Predsedníctvo a Rada ZMOS o nich boli pravidelne 
informované v samostatných dokumentoch a zaujímali k nim 
stanovisko. Z kapacitných dôvodov nie je možné, a možno 
ani potrebné, sa teraz venovať každému zákonu jednotlivo.
V každom prípade však spomeniem tie najdôležitejšie. Už na 
minulom sneme sme požadovali novelu zákona o verejnom 
obstarávaní, k čomu nás viedli negatívne skúsenosti z apli-
kačnej praxe. Novela zákona o verejnom obstaráva-
ní bola napokon prijatá v dvoch etapách, najprv ako malá 
novela a nasledovala väčšia novela. V rámci celého legisla-
tívneho procesu prebiehal nesporne kvalitný partnerský dia-
lóg, v rámci ktorého sme uplatnili naše zásadné pripomienky, 
pričom veľká časť z nich bola akceptovaná. Aj napriek tomu 
si myslíme, že zákon mohol byť jednoduchší a ohlasy od na-
šich členov sú rovnaké.

Mestá a obce majú rozhodujúcu úlohu v procese regulácie 
rozvoja územia. Sú obstarávateľmi územno-plánovacej doku-
mentácie v rámci originálnej pôsobnosti. Zabezpečujú funk-
cie stavebných úradov v rámci preneseného výkonu štátnej 
správy na úseku územného plánovania, stavebného poriadku 
a bývania. Stavebný zákon sa v súčasnosti pripravuje aj 
za našej účasti na ministerstve dopravy a výstavby v pracov-
ných skupinách. Naše stanovisko k jeho budúcemu obsahu je 
uvedené v zborníku.

V súvislosti s prípravou nového stavebného zákona budeme 
trvať na tom, aby v ňom boli v prvom rade zohľadnené po-
treby miest a obcí. Tento zákon je pre obce a mestá veľmi 
dôležitý, preto sme sa ním v apríli tohto roka zaoberali na 
rokovaní Rady ZMOS. Odmietame centralistické tendencie 
v oblasti stavebného konania a v procese rokovaní o návrhu 
nového stavebného zákona trváme  na zachovaní postavenia 
každej obce ako stavebného úradu. Príklady z praxe uka-
zujú, že obce a mestá dokážu najlepšie zabezpečiť všetky 
služby. Pre menšie obce sa osvedčilo vytváranie spoločných 
úradov a ich spolupráca je užitočná a efektívna. Trváme 
preto na usporiadaní siete spoločných stavebných úradovní 
podľa návrhu zoznamu siete stavebných úradov odsúhla-
sených v roku 2009 a po jeho aktualizácii a zapracovaní 
zmien a pripomienok k aktuálnemu dátumu. Takáto sieť asi 
220 stavebných úradov by mohla byť ustanovená vyhláškou 
k stavebnému zákonu. Zároveň navrhujeme komplexné dorie-
šenie problematiky tzv. čiernych stavieb a to od prevencie ich 
vzniku až po ich likvidáciu.

Rokovanie predstaviteľov ZMOS s vládou SR 20. mája 2013 
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Uvítali sme a podporíme zámer ministra spravodlivosti SR 
prehodnotiť súčasné znenie zákona o slobodnom prí-
stupe k informáciám. Chcem aj v tejto súvislosti verejne 
zdôrazniť, že sa nebránime transparentnému zverejňovaniu 
informácií. Treba však zabrániť šikanóznym postupom a nie-
ktorým formám zneužívania tohto zákona, ktoré vedú k ne-
ustálemu nárastu byrokracie, ktorú by sme mali v čase krízy 
naopak odbúravať. Musíme si však uvedomiť, že pre takéto 
prehodnotenie zákona budeme potrebovať dostatočné množ-
stvo relevantných argumentov od našich členov. Uvítame 
i konkrétne, ale pritom realistické návrhy na prípadné zmeny 
v tomto zákone.

Na 23. sneme ZMOS v oblasti školstva rezonovala po-
treba posilniť postavenie samosprávy v školských zákonoch 
a jednoznačne defi novať kompetencie samosprávy a štátnej 
správy. Snem poukázal aj na netransparentný systém fi nan-
covania záujmového vzdelávania a nevyhnutnosť umožniť 
obciam rozhodovať o podpore subjektov v oblasti záujmovej 
činnosti vzhľadom na skutočnosť, že ide o originálnu pôsob-
nosť obcí a miest. 

V orgánoch ZMOS sme vždy presadzovali, aby všetky otázky 
týkajúce sa školstva, boli riešené v zmysle princípov reformy 
verejnej správy, jasného rozdelenia zodpovednosti medzi or-
gánmi verejnej správy a transparentného fi nancovania, preto 
sa stalo prioritou pri všetkých našich aktivitách a rokovaniach 
posilnenie postavenia zriaďovateľov v školských zákonoch a 
systémové riešenie fi nancovania škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí.

Dosiahli sme, že zásadným spôsobom bol novelizovaný 
zákon o fi nancovaní základných, stredných škôl a školských 
zariadení. K 31. decembru 20012 bola schválená novela 
zákona o fi nancovaní základných škôl, stredných škôl a škol-
ských zariadení, ktorá vytvorila podmienky pre nové nastave-
nie kritérií prerozdeľovania výnosu dane z príjmov a novela 
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. 
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve), 
ktorá obnovila objektívnosť, transparentnosť a kontrolovateľ-
nosť prerozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb 
obciam v oblasti školstva. Táto legislatíva zastavila prepad 
fi nancovania materských škôl a základných umeleckých škôl, 
zrovnoprávnila východiská pre fi nancovanie škôl a školských 
zariadení všetkých zriaďovateľov a zároveň ustanovila vý-
chodisko na fi nancovanie kapitálových výdavkov na základ-
né školy, ostatné školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obcí.

Realita a súčasný stav v regionálnom školstve sú dôkazom 
toho, že decentralizácia pred desiatimi rokmi bola pozitív-
nym krokom. Samospráva dokázala udržať systém bez ne-
gatívneho dopadu na výchovno-vzdelávací systém, oddlžila 
školy, mnohé zmodernizovala a zefektívnila ich prevádzku 
aj dofi nancovaním z obecných peňazí. Boli to práve mestá 
a obce, ktoré odstránili dovtedajšie zadlžovanie základných 

škôl, neplatenie základných odvodov za zamestnancov, 
nepreplácanie faktúr za tovary a služby dodávateľom. 
Dokázala to urobiť aj vďaka prijatým právnym predpisom, 
ktoré  umožňovali nielen pružne reagovať v oblasti miezd, 
ale umožňovali aj časť normatívu na prevádzku presunúť 
na mzdy alebo naopak. V súvislosti so štrajkom učiteľov na 
konci minulého roka však došlo k zmene nariadenia vlády 
SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa zaviedla pre zriaďovateľov 
povinnosť presunúť celý normatív na mzdy na základné školy. 
Tento krok bol  výrazným zásahom do systému fi nancovania 
základných škôl. Upozorňovali sme na negatívne dôsledky 
tejto zmeny pre mestá a obce, ktoré majú viac ako jednu 
základnú školu. V záujme stabilizácie podmienok a zabezpe-
čenia bezproblémového fi nancovania základných škôl sme 
žiadali vrátiť pôvodné podmienky na rozdelenie mzdového 
normatívu, pretože v podmienkach miest a obcí je optimálny 
doteraz platný spôsob a pravidlá rozdeľovania časti fi nanč-
ných prostriedkov mestami a obcami. Vďaka intenzívnym 
rokovaniam bol v marci 2013 v NR SR schválený návrh, ktorý 
umožní samosprávam rozdeľovať nie 10, ale 5 % normatívu 
na mzdy, čím sa aspoň čiastočne odstránia vážne problémy 
pri plnení mzdových nárokov učiteľov v základných školách. 
Napriek tejto schválenej pozitívnej zmene chceme upozor-
niť, že problém s napĺňaním mzdových nárokov učiteľov,  sa 
môže týkať ešte približne 10 % základných škôl v mestách a 
obciach s viacerými základnými školami. Žiadame rešpek-
tovať základné právo a zodpovednosť zriaďovateľov zabez-
pečovať prevádzku škôl na svojom území a odmietame, aby 
o verejných zdrojoch rozhodovali iní ako tí, ktorí sú zo záko-
na za tento stav zodpovední – zriaďovatelia, priamo volení 
predstavitelia miest a obcí, VÚC a riaditelia škôl. Trváme na 
tom, že prostriedky na školstvo musia dostať zriaďovatelia 
a nie školy. Zároveň odmietame návrhy na účelové fi nanco-
vanie v originálnom školstve, ako aj tvrdenia o tom, že mestá 
a obce nepostupovali pri rozdelení prostriedkov na mzdy na 
základných školách v súlade so zákonom a že prostriedky 
určené na mzdy neboli presunuté do rozpočtov základných 
škôl.

ZMOS muselo reagovať aj na vývoj, ktorý súvisel s prijatím 
záväzku vlády SR na 5 percentné  zvýšenie tarifných platov 
pedagogických zamestnancov a zodpovedajúceho objemu 
zdrojov na zvýšenie netarifných miezd nepedagogických za-
mestnancov. Výsledkom bolo naplnenie požiadavky ZMOS, 
aby tieto prostriedky boli mestám a obciam dofi nancované 
v roku 2013 zo štátneho rozpočtu.

Problematike regionálneho školstva sme venovali programovú 
konferenciu v marci 2013. Jej závery sú medzi strategickými 
dokumentmi v zborníku. Spomeniem tie najdôležitejšie.

Zhodli sme sa na tom, že súčasné rozdelenie kompetencií 
medzi štátom, regionálnou samosprávou a obcami je správ-
ne a je ho potrebné zachovať. Je nevyhnutne jednoznačne 
defi novať kompetencie v oblasti školstva medzi samosprávou, 
štátnou správou a priamo riadenými inštitúciami rezortu škol-
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stva. Na audit kompetencií verejnej správy by mali nadväzo-
vať zmeny v školských zákonoch. Pre samosprávy sú dôležité 
najmä tie, ktoré prinesú zmenu nástrojov v oblasti školstva vo 
vzťahu k samosprávam – posilnenie právomocí samospráv 
a fi nancovanie školstva. Keďže zriaďovatelia sú v plnej miere 
zodpovední za prevádzku školy, podporujeme v školských 
zákonoch posilnenie ich postavenia v zmysle zásady, kto 
zodpovedá, ten musí mať aj tomu prislúchajúce právomo-
ci. Zriaďovatelia musia mať právo nielen za vymenovanie 
riaditeľa školy a školského zariadenia, ale aj možnosti a 
tomu zodpovedajúce nástroje na riadenie a regulovanie pre-
vádzky, mzdového vývoja a modernizácie škôl a školských 
zariadení. Musia mať zároveň nástroje na to, aby mohli regu-
lovať školský systém v prípadoch, kedy škola ako rozpočtová 
organizácie obce neplní všetky svoje funkcie.

Niekoľkoročné skúsenosti potvrdzujú skutočnosť, že kompe-
tencia rady školy je dobou prekonaná. Rady vznikali v roku 
1990, lenže školské kompetencie sa postupne prenášali na 
samosprávu. Riaditeľ školy hospodári s majetkom obce, pre-
to by sa mal systém vymenovania riaditeľa školy realizovať 
v zmysle zákona o obecnom zriadení.

Optimalizácia školstva je potrebná, preto požadujeme 
vykonať komplexnú, zodpovednú a rýchlu analýzu roz-
miestnenia kapacít existujúcich základných škôl a stredných 
škôl a ich skutočného naplnenia na území SR. Nakoľko sú 
v prenesenom výkone štátnej správy fi nancované z rozpočtu 
kapitoly ministerstva školstva, je potrebné presne špecifi kovať 
potreby a podmienky na ich optimálne rozmiestnenie a vy-
užitie, racionalizáciu a rozvoj podľa regiónov. Zvlášť citlivo 
a efektívne je potrebné riešiť „malotriedky“ vzhľadom na to, 
že na Slovensku je 110 škôl s menej ako 12 žiakmi. V súvis-
losti s optimalizáciou školstva je nevyhnutné defi novať kvali-
tatívne ukazovatele hodnotenia škôl a školských zariadení a 
vytvoriť systém a mechanizmus hodnotenia ich kvality.

Vzhľadom na to, že fi nancovanie školského systému je vzá-
jomne prepojené aj s regionálnou samosprávou, požadujeme 
vytvoriť a aplikovať systém ekonomických nástrojov na regulá-

ciu počtu tých stredných a vysokých škôl a tých odborov, ktoré 
produkujú nezamestnaných. Tým strácajú svoje opodstatnenie 
a neprimerane odčerpávajú zdroje aj na zabezpečovanie 
ústavnej povinnosti štátu v základnom školstve. Treba si uve-
domiť, že verejné školy a školské zariadenie zabezpečujú 
vzdelávanie a výchovu pre 95 % populácie, preto žiadame 
posilniť ich postavenie, význam a postupne navyšovať fi nanč-
né prostriedky práve na regionálne verejné školstvo.

Podporujeme zachovanie a rozšírenie pôsobnosti obecných 
školských úradov a posilnenie ich kompetencií v oblasti re-
gionálneho školstva. Ich činnosť je potrebným a efektívnym 
prvkom samosprávneho riadenia v školstve a do budúcnosti 
je potrebné zabezpečiť ich systémové fi nancovanie zo štát-
neho rozpočtu.

Systémovo je treba riešiť aj fi nancovanie kapitálových výdav-
kov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
miest a obcí, fi nancovanie telovýchovných a športových 
aktivít detí a mládeže a podporovať školské stravovanie. Pri 
školskom stravovaní je situácia vážna najmä v malotriednych 
školách, kde je viac detí v hmotnej núdzi. Ministerstvo práce 
síce poskytuje dotáciu na stravu pre žiakov v hmotnej núdzi, 
no ak je 50% žiakov školy v hmotnej núdzi, majú všetci žia-
ci školy nárok na dotáciu na stravu. Keďže sa týmto deťom 
poskytuje teplá strava, zvyšujú sa náklady na prevádzku 
školských jedální. V niektorých obciach tak školské jedálne 
nestačia zabezpečovať prevádzku personálne, priestorovo 
ani fi nančne.

Samosprávy vďaka štrukturálnym fondom zrekonštruovali 
veľa škôl a školských zariadení. Aj na skvalitnenie práce škol-
ských jedální by sa dali využiť tieto fi nančné prostriedky jed-
nak na vzdelávanie zamestnancov školských jedální, a tiež 
na modernizáciu materiálneho vybavenia školských jedální. 
Pri zabezpečovaní kvality stravovania je naším problémom 
skutočnosť, že mnohé školské jedálne sú v prenájme súkrom-
níkov, bez akejkoľvek možnosti preskúmania ich odbornosti.  
Nesúhlasili sme so vznikom takýchto zariadení za účelom 
zisku, avšak sme neuspeli.

Chcem sa zmieniť o prijatých opatreniach na fi nancovanie 
záujmového vzdelávania. Zastavenie centralizačných 
tendencií pri fi nancovaní záujmových aktivít, ktoré umožnili 
ich zneužívanie, vyvolalo nevôľu a protest najmä tých, ktorí 
si z ich organizovania urobili biznis na úkor detí. Tieto opat-
renia považujeme za dobrý nástroj, ktorý umožní obciam 
a mestách transparentne a efektívnejšie podporovať záuj-
mové aktivity občanov. Spätne však musíme doriešiť to, že 
zmenou metodiky pri fi nancovaní záujmových krúžkov nebol 
pre centrá voľného času a základné umelecké školy uplatnený 
normatív na správu majetku. Má to dopad na tie zariadenia, 
ktoré majú samostatné budovy.  Až budúcnosť ukáže, ako 
sa nám podarí zabezpečiť pre občanov zmysluplné aktivity 
a fungovanie tých centier voľného času, ktoré skutočne 
rozvíjajú záujmové vzdelávanie.  Situačná správa, ktorú vy-

Jozef Trstenský, primátor Nového Mesta nad Váhom sa podelil so 
svojimi názormi a skúsenosťami.
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pracovalo ZMOS, nepotvrdila, že by v podmienkach miest 
a obcí zásadným spôsobom    dochádzalo k rušeniu centier.

V združení požadujeme komplexne riešiť fi nancovanie záuj-
movej činnosti, vrátane školských športových súťaží, ale aj za-
bezpečovanie telovýchovy a športu. Podporujeme športové 
aktivity detí a má záujem i naďalej podporovať šport. Je však 
nevyhnutné, aby štát, ak chce prenášať úlohy v oblasti športu 
na mestá a obce, vytvoril patričné legislatívne a fi nančné pod-
mienky, zmenil fi lozofi u fi nancovania športu, pripravil nový 
model pre mestá a obce a VÚC na fi nancovanie telovýchovy 
a športu detí a mládeže. Zdôrazňujeme, že obce nemôžu 
nahrádzať povinnosti slovenských športových zväzov a ob-
čianskych združení, fi nancovať ich vlastnú činnosť, činnosť 
ich útvarov a vrcholový šport na úkor fi nancovania vzdelá-
vacích zariadení.  Žiadame preto, aby ministerstvo školstva 
vyčlenilo v rozpočte svojho rezortu fi nancie na budovanie 
športovísk, ich opravu, obnovu a tiež prevádzku existujúcich 
budov, bazénov, telocviční a športových hál. Pri príprave roz-
počtov obcí na rok 2014 a v čase aktuálnej prognózy dane 
z príjmu fyzických osôb je potrebné vyhodnotiť aktuálny stav 
a uplatňovanie princípov fi nancovania záujmových aktivít 
detí a mládeže v obciach.

Ministerstvo školstva  vypracovalo správu o stave škol-
stva. ZMOS ju považuje za dobrý základ a predpoklad 
na odbornú diskusiu a všetkých problémoch v školstve na 
Slovensku.  Sú v nej zapracované a zdôvodnené práva 
zriaďovateľa na výber riaditeľa školy, návrh na optimalizá-
ciu siete škôl, ktorá korešponduje s našimi požiadavkami, 
návrh na  zavedenie povinných školských obvodov. Pozi-
tívnym prvkom je, že ministerstvo školstva chce zatraktívniť 
aj učiteľské povolanie, zmeniť systém motivácie učiteľov, 
vzdelávania, fi nančného ohodnotenia. ZMOS podporuje, 
aby učiteľ opäť získal to spoločenské postavenie, ktoré mu 
právom patrí,  pri rešpektovaní väčšej otvorenosti školy pre 
občanov, ktorých reprezentantom sú volení predstavitelia 
miest a obcí.

V správe je zadefi nované aj povinné predškolské vzdeláva-
nie detí od 4 rokov. Problémom sú,  okrem predpokladaných 
zmien v originálnych kompetenciách miest a obcí, aj fi nanč-
né prostriedky, priestorové kapacity a počet materských 
škôl. Veríme, že toto sa zohľadní a vyrieši v novom zákone 
o fi nancovaní, ktorý by mal priniesť aj zmenu normatívneho 
fi nancovania na žiaka, na fi nancovanie na triedu.

Podobne ako školstvo boli široko diskutovanou témou i so-
ciálne služby. Stále sa stretávame s vážnymi probléma-
mi najmä v oblasti fi nancovania sociálnych služieb a pri 
systémovom riešení problematiky neprispôsobivých oby-
vateľov. Obce a mestá sa podieľajú v širokom rozsahu na 
riešení sociálnej problematiky: poskytujú sociálne služby, 
podieľajú sa na riešení problematiky hmotnej núdze, sociál-
no - právnej ochrane a kuratele, na vytváraní podmienok pre 
rozvoj zamestnanosti,  riešia inklúziu a stále sa prehlbujúce 
problémy v oblastiach s marginalizovanými komunitami. Pri 
decentralizácii kompetencií na obce a mestá sociálna oblasť 
však nebola kompetenčne a ani fi nančne dotiahnutá. Keď 
sa pozrieme do histórie, v roku 2002 samosprávy prevzali 
originálne kompetencie prevažne len v opatrovateľskej služ-
be. Zákon o sociálnych službách ich v roku 2008 rozšíril aj 
na ostatné sociálne služby. Pôsobnosť obce sa zmenila na 
povinnosť poskytnúť alebo zabezpečiť poskytnutie sociálnej 
služby pre všetkých občanov obce, ak to potvrdí odborný 
posudok. Súčasné fi nancovanie je mixom štátnych dotácií 
a vlastných zdrojov obcí. Rizikovými faktormi aplikácie sú-
časných právnych noriem je najmä nesúlad medzi rozsahom 
povinností a možnosťou ich subsidiárne vykonávať v rámci 
originálnych pôsobností; ďalším problémom je nárok na zdro-
je cez kritérium „ekonomicky oprávnené výdavky“, ktoré je 
ťažko kontrolovateľné a vďaka tomu sa stalo poskytovanie 
sociálnych služieb ekonomicky zaujímavým biznisom pre 
neštátnych poskytovateľov. „Sociálne“ služby prestávajú byť 
v niektorých zariadeniach sociálnymi. Rizikom je aj územný 
princíp výkonu kompetencií mestami a obcami a Ústava SR, 
zvyšujúce sa nároky na rozsah sociálnych služieb so súčas-
ným zvyšovaním zdravotných úkonov, pretože sociálne zaria-
denia plnia dnes aj funkciu geriatrických zariadení. Systém, 

Na programovej konferencii sa zúčastnil Zdenko Krajčír, gene-
rálny riaditeľ Sekcie regionálneho školstva ministerstva školstva.
V rozhovore s výkonným podpredsedom ZMOS  Milanom Muškom 
a riaditeľkou sekcie  vzdelávania kancelárie ZMOS Annou Labá-
tovou.

Programová konferencia ZMOS  Samospráva a školstvo – včera, 
dnes a zajtra. 
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aký je tu dnes, akoby odsúval do úzadia tie služby, ktoré by 
mestá a mali robiť povinne - teda terénne a ambulantné služ-
by. V sociálnych službách nás akoby stále „dobiehala“ záko-
nom stanovená zmena chápania služby, kedy sa originálna 
pôsobnosť mesta a obce zmenila na povinnosť ju poskytnúť 
alebo zabezpečiť jej poskytnutie pre každú obec. Dôkazom 
toho, že ide o systémový problém, je aj fakt, že zákonodarca 
už dva krát posunul účinnosť naplnenia tejto povinnosti.

Pripravuje sa nový zákon o sociálnych službách. Želáme si, 
aby to bolo v tom zmysle, že uspokojovanie potrieb obyva-
teľov, vzťahy odkázaný občan – rodina – komunita – obec 
– VÚC – štát,  boli vykonateľné v praxi a to aj s obmedze-
nými zdrojmi. Na prijatie kvalitnej a vykonateľnej legislatívy 
sú nevyhnutne potrebné aj naše skúsenosti, podnety a pri-
pomienky, preto ZMOS pripravil programovú konferenciu 
zameranú práve na sociálne služby v podmienkach miest 
a obcí. Hľadali sme odpovede na otázky spojené s kom-
petenčným a fi nančným riešením problémov v sociálnych 
službách v podmienkach miest a obcí, ale aj ich s kvalitou 
a vykonateľnosťou,  diskutovali o legislatívnych zmenám 
v tejto oblasti. 

Podobne ako v školstve, aj v sociálnej oblasti treba vymedziť 
kompetencie a zodpovednosť jednotlivých stupňov samosprá-
vy a tiež nastaviť transparentný systém fi nancovania jednot-
livých druhov sociálnych služieb. V novom zákone o sociál-
nych službách je treba zadefi novať, aký rozsah pôsobností 
by mal ostať ako povinnosť, alebo ako možnosť ich vykonávať 
pre mestá a obce, je potrebné stanoviť aj kvalitatívne pa-
rametre. Na základe tohto nového rozdelenia pôsobností 
odporúčame nastaviť model fi nancovania sociálnych služieb 
tak, aby bol vykonateľný tak v obci s 50 obyvateľmi, ako 
aj vo vyššom územnom celku alebo väčšom meste. „Ekono-
micky oprávnený výdavok“ ako kritérium pre rozdeľovanie 
zdrojov navrhujeme nahradiť iným, ľahšie kontrolovateľným 
technickým ukazovateľom. Je treba zaviesť štátne dávky do 
fi nancovania služieb. 

Ak predkladateľ hovorí o potrebe stabilizovať systém, uzatvo-
riť sieť poskytovateľov služieb a určiť kvalitatívne štandardy 
jednotlivých služieb a im prislúchajúce náklady, vytvoriť 

centrálnu evidenciu poskytovateľov a žiadateľov sociálnych 
služieb, zmeniť systém posudzovania je na mieste otázka do 
akej miery ide ešte o originálnu pôsobnosť obce? Na konfe-
rencii odzneli dva návrhy: pokiaľ sa týka obcí - defi novať, či 
naďalej ide o originálnu kompetenciu obcí, a v tom prípa-
de doteraz poskytovaný objem dotácií z rozpočtu MPSVaR 
presunúť do kategórie vlastných príjmov obcí, ktoré sú zria-
ďovateľmi navýšené o výšku odpisov majetku určeného na 
tieto služby. Ak ide o prenesený výkon štátnej služby, vtedy 
ponechať fi nancovanie formou dotácií, s navýšením o odpisy 
určeného majetku na sociálne služby. Je potrebné, aby štát 
reguloval rozširovanie siete podľa vykonanej analýzy potrieb 
a požiadaviek o služby a zabezpečil potrebné fi nancie pre 
takto povolených, resp. odsúhlasených poskytovateľov. Zák-
ladnou požiadavkou ZMOS je zabezpečiť aj fi nancovanie 
určených zdravotníckych a ošetrovateľských úkonov zo zdra-
votného poistenia.

Odborná sekcia a zástupcovia ZMOS v poradných orgá-
noch úzko spolupracujú s ministerstvom sociálnych vecí na 
príprave a prijatí komplexnej a systémovej novely zákona 
o sociálnych službách. Dôraz kladú na taký spôsob rozdele-
nia výkonu kompetencii, ktorý je v podmienkach miest a obcí 
kompetenčne a fi nančne vykonateľný v súlade s princípmi 
fi škálnej decentralizácie.

Ako som už konštatoval, sociálna oblasť nezahŕňa len soci-
álne služby. Citlivou je najmä oblasť, v ktorej sú objektom 
deti. Preto nás trápi, že otvorenou a nedoriešenou z pohľa-
du miest a obcí ostávajú otázky sociálnej a právnej 
kurately detí. Nie sú nám ľahostajné ich osudy, preto žia-
dame vypracovať a prijať zákon o dlhodobej starostlivosti. 
Trváme tiež na tom, že fi nančná zaangažovanosť na tvorbe 
úspor detí umiestnených do náhradnej rodinnej starostlivosti 
musí byť prioritou rodičov, a nie obce. Navrhujeme preto 
jej zrušenie. 

Rokmi riešená a nedoriešená ostáva problematika mar-
ginalizovaných skupín obyvateľov. Odborná sekcia 
sociálnych vecí, marginalizovaných komunít a zdravotníctva 
Rady ZMOS na základe skúseností z praxe vypracovala 
Komplexný návrh na riešenie problematiky marginalizo-
vaných skupín obyvateľov, ktorý obsahuje návrh opatrení 
v oblasti trestného práva, priestupkov a vymožiteľnosti práva, 
opatrenia v oblasti prevencie kriminality, posilňovania zod-
povednosti k rodičovským povinnostiam, opatrenia v oblasti 
sociálnych dávok fi nancovaných zo štátneho rozpočtu, v ob-
lasti výchovy a vzdelávania a bývania.

Tento materiál sme postúpili všetkým kompetentným vo veci 
konať ministerstvám a splnomocnencovi vlády pre rómske 
komunity. Niektoré návrhy sa už dostali do programu 
Správna cesta, no až prijatie novely zákona, alebo nového 
zákona o sociálnych službách, ktoré majú byť predložené 
v septembri roku 2013, by mali komplexnejšie riešiť proble-
matiku sociálnych služieb pre budúce obdobie.

Rokovania Rady ZMOS a programovej konferencie k sociálnym 
službám sa zúčastnil štátny tajomník ministerstva práce Jozef Burian.
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Považujeme za správne, aby pri realizácii opatrení vlády SR 
smerujúcich k sociálne vylúčeným jednotlivcom a spoločen-
stvám, aj s dôrazom na rómske komunity, boli zabezpečené 
kontinuálne riešenia. Pri napĺňaní týchto opatrení by mali 
byť v plnom rozsahu rešpektované princípy decentralizácie 
verejnej správy a kompetencie, ktoré budú vykonávať mestá 
a obce, musia byť vykonateľné. Urgentne je potrebné riešiť 
faktickú priestupkovú imunitu poberateľov dávky v hmotnej 
núdzi a riešiť problematiku sociálne odkázaných v oblastiach 
minimálneho zabezpečenia, proaktívnych politík a vymožiteľ-
nosti práva. Ak je dôvod pre uplatnenie inštitútu osobitného 
príjemcu, je potrebné v rámci komplexného riešenia pod in-
štitút zahrnúť všetky štátom poskytované dávky. Ak do okruhu 
patrí aj člen poberajúci dôchodok, vrátane dôchodku. Úče-
lom inštitútu osobitného príjemcu má byť stabilizácia uspoko-
jovania základných potrieb a plnenie základných povinností, 

prevencia zadlžovania a úžery. Inštitút osobitného príjemcu 
má posilniť schopnosť samostatného a zodpovedného hospo-
dárenia domácnosti. Týmto požiadavkám je potrebné vytvoriť 
podmienky aj na strane podpory výkonu funkcie osobitného 
príjemcu.

Na Slovensku nám rastie nezamestnanosť. Obce nemajú  
nástroje na jej riešenie, pri plnení jednotlivých cieľov vystupu-
je samospráva ako partner vytvárajúci priestor pre ich reali-
záciu v praxi, ale vytvoriť nástroje zamerané na znižovanie 
nezamestnanosti považujeme za kompetenciu štátu. Privítali 
by sme také nástroje aktívnej politiky zamestnanosti, ktoré 
by podporili aktívne zamestnávanie, nielen aktiváciu.  Poža-
dujeme však okrem aktívnych nástrojov na zamestnávanie 
aj aktívny prístup pri ich fi nancovaní a motivujúce nástroje 
na to, aby nielen obce , ale aj ostatné verejné korporácie 
do procesu zamestnávania vstupovali aktívne. Samosprávy 
urobili veľa pre svoje mestá, obce, zrekonštruovali cesty, ško-
ly, vybudovali kanalizáciu a realizovali mnohé iné investície 
z prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

Nastavenie fi nančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov 
a ich čerpanie bude pre ďalší rozvoj miest a obcí a celej 
spoločnosti kľúčové. Je pre nás životne dôležité, aby sme ne-
premeškali príležitosť použiť ich nielen na rozvoj svojej obce, 
mesta, regiónu, ale i na poskytnutie pracovných príležitostí 
pre svojich občanov.

Eurofondy sú aj preto témou, ktorá veľmi výrazne rezono-
vala počas celého uplynulého obdobia. Zaoberali sme sa 
ňou  nielen v rámci programu takmer každého rokovania 
Rady či Predsedníctva ZMOS, ale aj na rokovaniach s jednot-
livými ministrami vlády SR. Upozorňovali sme na problémy, 
navrhovali riešenia a dostali sme množstvo prísľubov.

Naďalej nás v implementácii eurofondov trápi zdĺhavý pro-
ces prípravy a nepochopiteľne dlhý proces vyhodnocovania 
podaných žiadostí a predložených projektov, ako to bolo 
napríklad pri výzve na projekty verejného osvetlenia, ktorá 
sa napokon aj napriek veľkému úsiliu nového ministra hospo-
dárstva doposiaľ neuzavrela. V priebehu realizácie musíme 
často aj niekoľko mesiacov čakať na vykonanie kontroly zo 
strany riadiaceho orgánu, predložené žiadosti o platbu čaka-
jú na preplatenie aj rok. Úvery, ktoré berieme na preklenutie 
situácie, predražujú projekty a úroky z úverov znamenajú 
ďalšie fi nančné straty pre mestá a obce. Zvyšuje sa úverová 
zaťaženosť obcí a miest. Zlyháva systém riadenia procesov, 
často sa menia manažéri projektov na jednotlivých minister-
stvách, ťažké je dopátrať sa k jednoznačným odpovediam na 
otázky, ktoré vznikajú v implementačnom procese. Projektové 
zmeny, dodatky k projektom sa vybavujú naďalej pomaly. 
Často sa nás preto pýtajú, či má zmysel za takýchto podmie-
nok projekty realizovať.

Ak k tomu pridáme aj ďalšie skutočnosti, napríklad to, že 
v niektorých obdobiach najmä počas pôsobenia predchá-

Predsedníčka sekcie sociálnych vecí, marginalizovaných komunít
a zdravotníctva a starostka Jánovej Lehoty Božena Kováčová priblí-
žila súčasnú situáciu v riadení a  zabezpečovaní sociálnych služieb 
z pohľadu samospráv.

Eduard Vokál, primátor mesta Lipany sa dlhodobo venuje sociálnym 
službám a marginalizovaným komunitám. V  rozhovore so štátnym 
tajomníkom Jozefom Burianom 
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dzajúcej vlády bolo zastavené fi nancovanie takmer polovice 
operačných programov na Slovensku, musíme konštatovať, že 
to na strane samosprávy vyvolávalo a stále vyvoláva zne-
chutenie a náznaky neochoty pripravovať a realizovať ďalšie 
projekty. Navyše sa nám zdá, že už samotné zadanie pre 
prípravu nového programového obdobia je nezmyselne kom-
plikované a limitované mnohými navzájom prepletenými fak-
tormi. Pritom zdravý rozum hovorí, že v zložitých časoch je 
treba hľadať najmä rýchle, jednoduché a efektívne riešenia. 
Skrátka, v jednoduchosti je nielen krása, ale aj účel.

Niektoré problémy pri realizácii aktivít súčasného programo-
vého obdobia sa nám však podarilo odstrániť. Preplácanie 
DPH v rámci Programu rozvoja vidieka sa stabilizovalo a re-
alizuje sa bez väčších problémov. Chcem ale podotknúť, že 
zdroje na jej vykrytie sa musia vždy zakotviť v štátnom roz-
počte na daný rok. Na ďalšie obdobie navrhujeme vláde Slo-
venskej republiky, aby vykonala korektúry v pripravovaných 
výzvach. Príliš nízke čerpanie eurofondov možno urýchliť aj 
tak, že sa v rámci jednotlivých operačných programov budú 
vyhlasovať najmä tie výzvy, v rámci ktorých je záruka vysokej 
úspešnosti realizácie investičných programov miest a obcí.

Nemožno nespomenúť záväzky Slovenskej republiky prijaté 
v rámci predvstupových dohovorov do Európskej únie. Zásad-
ne odmietame akékoľvek špekulácie a pokusy previesť zod-
povednosť za tieto záväzky na mestá a obce. V tejto súvislosti 
sme už vlani dali vypracovať osobitný materiál, ktorý o týchto 
záväzkoch hovorí bližšie a majú ho k dispozícii predstavitelia 
vlády SR. Osud ich naplnenia je len a len v rukách vlády Slo-
venskej republiky, najmä rezortov životného prostredia a pô-
dohospodárstva. Operačný program životné prostredie bol 
na dlhšiu dobu pozastavený, čerpanie prostriedkov z Enviro-
fondu nezodpovedá potrebám a požiadavkám miest a obcí. 
Regionálny operačný program ešte stále zápasí s problémom 

nadkontrahovania projektov na podporu vzdelávania, kde je 
potrebné vyrovnať objem približne vo výške 53 miliónov eur. 
Uvítali sme preto aj poslednú iniciatívu Riadiaceho orgánu 
a podporíme realokáciu tak, aby sa bez zásadného dopadu 
na ostatné priority samosprávy tento problém defi nitívne do-
riešil. ROP pritom stále považujeme za najužitočnejší a naj-
úspešnejší operačný program súčasného obdobia.

Z našich doterajších poznatkov a skúsenosti vyplýva, že v zá-
vere programového obdobia 2007 - 2013 by na Slovensku 
(pri CKO, resp. pri podpredsedovi vlády) mala byť vytvorená 
strategická a veľmi akčná a operatívna skupina, ktorá sa bu-
de venovať výlučne možnostiam akcelerácie a čo najvyššieho 
čerpania eurofondových zdrojov a tým aj garancii kvalitného 
ukončenia obdobia 2007 - 2013. Zaviazané však k tomu 
musia byť všetky Riadiace orgány s úlohou maximálneho 
nasadenia na čerpanie. Na akceleráciu čerpania v záujme 
dosiahnutia čo najlepšieho výsledku máme už len niekoľko 
týždňov. Konať treba rýchlo a efektívne. Navrhujeme preto 
ihneď za všetky riadiace orgány vypracovať analýzu pros-
triedkov vyplatených a zazmluvnených, ale aj potenciálnych 
vrátok Európskej komisii do konca roku 2015 a  navrhnúť 
a rozhodnúť, čo so zostatkami. Navrhujeme využiť to, že 
Európska komisia v posledných dvoch rokoch programového 
obdobia (2014 - 2015) dáva možnosť všetkým krajinám spra-
covať Akčný plán dočerpania maxima EÚ zdrojov vrátane 
náhrady potenciálnych, resp. reálnych vrátok.

Ďalej navrhujeme čo najrýchlejšie rozhodnúť o realokácii 
fi nančných prostriedkov v objeme cca 600 mil. EUR zo za-
ostávajúcich programov na absorpčne najsilnejšie programy 
a u týchto operačných programov vypísať ihneď nové výzvy 
na žiadané typy projektov.

Navrhujeme umožniť prefi nancovanie úspešných, najmä 
investičných projektov realizovaných z národných zdrojov, 
zrealizované projekty priradiť k súčasným programom a v no-
vých výzvach cez eurofondy umožniť refundáciu tých projek-
tov, ktoré sú už zrealizované, alebo v súčasnosti sú realizova-
né mimo eurofondov. Na Slovensku nie je veľa potenciálnych 
žiadateľov, ktorí realizujú projekty z vlastných zdrojov. Medzi 
najvýznamnejších však určite patria štát, VÚC, mestá a obce. 
Sústrediť sa treba najmä na investičné projekty. Výhodou 
bude okrem vyššieho čerpania aj čistý príjem pre žiadateľov, 
ktorý môže byť použitý na ďalšie rozvojové aktivity, alebo 
pomôcť pri regulácii schodku verejných fi nancií. 

U prebiehajúcich výziev v rámci jednotlivých operačných 
programov navrhujeme urýchliť kontrolné procesy a zrýchliť 
platby. Priebežne zjednodušovať administratívne procesy 
a umožniť niektoré zjednodušenia, ku ktorým nabáda aj Eu-
rópska komisia – napr. zavedenie paušálnych výdavkov.

Nové programové obdobie 2014 - 2020 je doslova predo 
dvermi.  Slovenská republika dlho nemala vypracovaný ani 
len základný dokument, ktorý by defi noval predstavy a po-

Prezentácia národného projektu ZMOS Budovanie kapacít na úrov-
ni miestnej územnej samosprávy v Nitre v rámci cyklu informačných 
dní po Slovensku, zľava: Jozef Dvonč, predseda ZMOS a primátor 
mesta Nitra, Milan Muška, výkonný podpredseda ZMOS, Barbara 
Gindlová, manažérka riadenia národného projektu.
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žiadavky o tom, ako by mali byť nastavené operačné progra-
my na nové obdobie. 

Vzhľadom na pokročilý čas sme vyvinuli vlastnú  iniciatívu 
a zintenzívnili činnosť v internej pracovnej skupine, aby sme 
pripravili materiál čo najvýhodnejší pre obce a mestá. Naši 
odborníci svojimi odbornými stanoviskami a pripomienkami 
sa aktívne podieľajú na nastavovaní štrukturálnych fondov v 
programovom období 2014 - 2020. V tejto súvislosti vzniklo 
viacero strategických materiálov, ktoré slúžili ako podklad 
k odborným rokovaniam na viacerých úrovniach. Výsledkom 
je Pozičný dokument Združenia miest a obcí Slovenska k prí-
prave nového programového obdobia 2014 - 2020, ktorý je 
súčasťou nášho zborníka. Obsahuje kľúčové výzvy a pred-
stavuje predbežné názory miest a obcí Slovenska na hlavné 
priority fi nancovania podporujúce rast. Na základe identi-
fi kovaných hlavných výziev navrhujeme 5 hlavných priorít 
pre fi nancovanie z fondov EÚ pre Slovenskú republiku a 10 
operačných programov. Pri príprave a nastavení operačných 
programov v programovom období 2014-2020 presadzuje-
me a budeme presadzovať, aby boli zohľadnené praktické 
potreby a implementačné skúsenosti miestnej samosprávy, 
vrátane potreby znižovania regionálnych rozdielov podľa 
schválených dokumentov. 

Mestá a obce na Slovensku stoja pred neľahkou úlohou čeliť 
kríze a vrátiť sa na cestu udržateľného rastu. Stratégia na 
prekonanie krízy vyžaduje obnovenie zdravých verejných 
fi nancií a uskutočnenie viacerých aktivít zvyšujúcich rast
a cielených investícií pre zabezpečenie rastu a podpory 
tvorby pracovných miest. Na to, aby sa zabezpečili dlhotrva-
júce ekonomické a sociálne účinky fondov, Európska komisia 
navrhla nový prístup k využívaniu prostriedkov. Očakáva sa, 
že zosúladenie s politickými prioritami agendy Európa 2020, 
makroekonomickými a ex ante kondicionalitami, tematickým 
zameraním a výkonnostnými stimulmi, povedie k efektívnejšie-
mu vynakladaniu prostriedkov.

Aj v novom programovom období sa snažíme o to, aby v mo-
difi kovanej podobe boli zachované úspešné implementačné 
nástroje. Vítame, že obce budú môcť pokračovať vo využívaní 
možností Programu rozvoja vidieka. Za dôležité považujeme 
pokračovať v modifi kovanom Integrovanom regionálnom ope-
račnom programe IROP. Vzhľadom na to, že IROP je posta-
vený na inej fi lozofi i ako v minulosti, pripravujeme  dokument 
zrozumiteľný pre každého predstaviteľa samosprávy o jeho 
možnostiach a spôsobe uchádzať sa o zdroje z európskych 
fondov. Naším cieľom bolo, je a bude presne zadefi novať, 
čo Slovensko potrebuje, a uchádzať sa o čo najväčší objem 
fi nančných prostriedkov.

Pre samostatný IROP  preto požadujeme alokáciu minimálne 
2 mld. eur pre územnú samosprávu. Osobitný dôraz budeme 
klásť na prípravu IROP aj z pohľadu miest a obcí Bratislavské-
ho kraja, aby sa odstránila, alebo aspoň zmiernila prílišná 
tvrdosť voči jeho mestám a obciam zo súčasného progra-

mového obdobia. Zároveň žiadame, aby sa obce a mestá 
podieľali na čerpaní EÚ fondov percentuálne na úrovni mini-
málne 35 - 40 % z celkovej alokácie pre SR na programové 
obdobie 2014 - 2020 s výnimkou veľkej infraštruktúry. To si 
vyžaduje umožnenie zapojenia  sa miestnej územnej samo-
správy aj do ďalších sektorových operačných programov.

Samostatnou témou, ktorou sa budeme opätovne zaoberať 
už od roku 2014, je proces implementácie, v rámci ktorého 
budeme presadzovať, aby sa po poučení z nedostatkov 
súčasného obdobia použili všetky zjednodušujúce opatre-
nia odporúčané napokon aj Európskou komisiou. Naším 
princípom pre eurofondy ostáva – zjednodušiť, zrýchliť, 
zefektívniť!

Dôležitou oblasťou pôsobenia ZMOS je aj oblasť  od-
padového hospodárstva. Usilovali sme sa o urýchlené 
prijatie nového zákona o odpadoch a riešenie spôsobu 
fi nancovania odpadov s dôrazom na separovaný odpad. Po-
žadovali sme vyhodnotenie aktuálneho stavu záväzkov voči 
žiadateľom o NFP, presadzovali sme dofi nancovanie DPH. 
Pracovali sme na prijatí zákona o jadrových odpadoch ako 
ekonomického a kompenzačného nástroja v danom území
a tiež zákona o zodpovednosti za jadrovú škodu. Podieľali 
sme sa na pripomienkovaní návrhu nového zákona o odpa-
doch, no vzhľadom na nedokonalosť návrhu a veľké množstvo 
pripomienok sme odporúčali návrh stiahnuť z legislatívneho 
procesu. Požiadavky ZMOS súvisiace s transpozíciou smerni-
ce EÚ o odpadoch a zavedenie separácie biologicky rozlo-
žiteľného komunálneho odpadu boli zapracované do novely 
zákona o odpadoch, ktorá vstúpila do platnosti od 1. janu-
ára 2013. V súvislosti s touto novelou sme poskytli obciam 
a mestám metodickú pomoc pri tvorbe VZN o odpadoch
a drobných stavebných odpadoch a o separácii biologicky 
rozložiteľného komunálneho odpadu v súlade so zákonom. 
Predsedom regionálnych združení ZMOS sme rozposlali 

Účastníci semináru v rámci projektu „Environmentálna výchova a vzde-
lávanie zástupcov samospráv a občanov Slovenskej republiky v ob-
lasti separácie komunálneho odpadu“ konaného v Nitre.
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metodickú príručku o nakladaní s biologicky rozložiteľným 
odpadom mestami a obcami.

Odmietli sme zvýšenie poplatkov za ukladanie odpadov na 
skládky s odvolaním sa na ustanovenia Memoranda medzi 
vládou SR a ZMOS. Ďalšie pripomienky vyplývajúce z požia-
daviek regionálnych združení ZMOS, ako aj Snemu ZMOS, 
budeme uplatňovať pri rokovaniach o novom zákone o odpa-
doch.  Chcem ešte doplniť, že doteraz bol schválený Návrh 
zásad zákona o poplatkoch za rádioaktívny odpad a vyho-
reté jadrové palivo. Bola obnovená činnosť medzirezortnej 
pracovnej skupiny na riešenie problematiky občianskoprávnej 
zodpovednosti za jadrové škody, v ktorej máme svoje zastú-
penie.

Vážené  dámy, vážení pani!

Žijeme v zložitej dobe, ktorá si vyžaduje sofi stikované i ľudské 
riešenia. Kladie na nás nebývalé nároky. Kvalitné ľudské 
zdroje vo vedení samospráv, skúsený, rozhľadený, odborne 
spôsobilý a dôveryhodný manažment v samosprávach môže 
výrazne napo-môcť rozvoju našich miest a obcí dopredu.

V Združení miest a obcí Slovenska sme venovali v roku 2012 
veľkú pozornosť vzdelávaniu samosprávy, vytvárali sme 
priestor na výmenu skúseností doma i v zahraničí. Zrealizovali 
sme  veľké množstvo seminárov, informačných dní, 2 veľké 
programové konferencie, veľa pracovných stretnutí. 

Každá samospráva potrebuje fl exibilný a ekonomicky udrža-
teľný nástroj pre systematické odborné vzdelávanie. 
Našou snahou je vybudovať efektívny a ucelený systém ce-
loživotného a ďalšieho vzdelávania pre samosprávy. V roku 
2012 sme v ZMOS dosiahli schválenie a následné spustenie 
národného projektu „Budovanie kapacít na úrovni miestnej 
územnej samosprávy“, ktorý je fi nancovaný z európskeho 
sociálneho fondu. Výstupom projektu bude fungujúca a per-
spektívne udržateľná vzdelávacia sieť Združenia miest a obcí 
Slovenska, ktorá predpokladá zapojenie a vyškolenie vyše 
3100 osôb z cieľových skupín starostov, poslancov, riadiacich 
odborných zamestnancov, osôb z partnerských mimovládnych 
neziskových organizácií, dobrovoľníkov v rámci mimovládnych 
organizácií, sociálnych partnerov na všetkých úrovniach. Cie-
ľom našich aktivít  bude skvalitnenie služieb hlavným klientom 
samosprávy – občanom, vytváranie priaznivého a otvoreného 
prostredia pre komunikáciu.

Hovorí sa, že všetko je v ľuďoch a my dopĺňame, v ich vzájom-
nej komunikácii a spolupráci, ktorá je pre rozvoj miest a obcí 
životne dôležitá. Uvedomujeme si, aká je dôležitá komuniká-
cia smerom dovnútra združenia i smerom k verejnosti prostred-
níctvom masovokomunikačných prostriedkov, ale aj prostred-
níctvom webovej stránky ZMOS, Obecných novín, časopisu 
Územná samospráva. V záujme zabezpečenia kvalitnej komu-
nikácie bolo v decembri 2012 znovu obsadené na kancelárii 
ZMOS miesto hovorcu. Intenzívne pracujeme na skvalitnení 

toku informácií nielen k občanom o aktivitách ZMOS, ale na-
stavili sme aj zrkadlo samosprávam vďaka pravidelnému moni-
toringu. Po každom zasadnutí Rady a Predsedníctva ZMOS na 
tlačovej konferencii informujeme médiá o obsahu a výsledkoch 
rokovania, poskytujeme stanoviská k dôležitej legislatíve i ku 
skutočnostiam, ktoré zaujímajú občanov. Snažíme sa v duchu 
prijatej a schválenej koncepcie komunikácie s verejnosťou 
otvorene a transparentne poskytovať informácie. Odmietame 
však šikanózne žiadosti, ktoré zbytočne zaťažujú zamestnan-
cov a kradnú im čas, ktorý by mohli venovať občanom. V tom 
zmysle sme pripomienkovali aj zákon o slobodnom prístupe 
k informáciám. 

Želáme si, aby sa naši občania stretávali na našich úradoch 
vždy s ústretovosťou a kvalifi kovaným prístupom. Na druhej 
strane práca s ľuďmi je tá najnáročnejšia. Naším cieľom je byť 
starostom, primátorom a zamestnancom nápomocní a v tom 
zmysle im poskytovať všestrannú podporu a pomoc.

Reprezentatívnosť našej organizácie - podpora bezmála 2770 
sídiel - je a zostane aj do budúcnosti kritériom našich snažení. 
Existujúcich 60 regionálnych združení je miestom na pôsobe-
nie ZMOS v regiónoch. Ony prostredníctvom svojich volených 
predstaviteľov tvoria najvyšší výkonný orgán – Radu ZMOS. 
K 30. aprílu 2013 máme nasledujúcu štruktúru členov: zo 138 
miest je 128 členom ZMOS, z 39 mestských častí Bratislavy, 
Košíc je členom ZMOS 26 mestských častí, z 2 751 obcí je 
2613 členom ZMOS. Z celkového počtu 2 928 miest, obcí 
a mestských častí je 2 767 členom ZMOS, čo znamená 95 per-
centnú organizovanosť na dobrovoľnom princípe! V uplynulom 
období do ZMOS vstúpili postupne 3 krajské mestá, Trenčín, 
Trnava a napokon i Bratislava, za čo chcem poďakovať všet-
kým trom primátorom a zastupiteľstvám týchto miest. Dnes sú 
teda členmi ZMOS všetky krajské a všetky väčšie mestá na 
Slovensku. V Slovenskej republike niet nijakej inej organizácie 
ani inštitúcie, ktorá by dlhodobo disponovala porovnateľným 
zázemím, silou a významom. Uvedomujeme si tú obrovskú 
zodpovednosť, ktorú takáto sila so sebou prináša. Vyžaduje si 
aj vysokú mieru tolerancie a vnútornej solidarity. Za to, že sa 
nám ju dlhodobo darí udržiavať, je potrebné poďakovať Vám 
všetkým a všetkým našim členom.

ZMOS je aktívny, vždy v kontakte so svojou členskou základ-
ňou. V poslednom období v regiónoch, aj na úrovni orgánov 
ZMOS sa začína objavovať diskusia o posilnení postavenia 
tých členských miest a obcí, ktoré reprezentujú ZMOS. Inak 
povedané, aby nedochádzalo k situáciám, ktoré umožňujú 
byť členom len v regionálnych štruktúrach, ale nie v národnom 
združení, a tým využívať všetky benefi ty bez členstva v ZMOS 
a naopak. 

Prácu regionálnych združeniach považujeme za veľmi dôle-
žitú pre činnosť na celonárodnej úrovni. Aj preto som rád, že 
väčšina regiónov túto potrebu chápe a pristupuje k nej veľmi 
aktívne. Aj pred 24. snemom rokovala absolútna väčšina  zo 
60 regionálnych združení. Námety, pripomienky a návrhy sme 
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zosumarizovali a už na sneme s nimi môže pracovať návrhová 
komisia. Niektoré by som rád otvoril aj na druhý deň rokova-
nia snemu, kde by sme sa chceli venovať vnútorným otázkam 
a nášmu ďalšiemu smerovaniu. Po sneme sa nimi budeme zao-
berať už na prvom rokovaní Rady ZMOS.

Orgány ZMOS a jeho odborné zložky pracovali pravidelne 
a v súlade so stanovami. Od 23. snemu rokovala Rada ZMOS 
celkom 9-krát, z toho 3-krát v tomto roku. Miestom rokovania 
boli okrem Bratislavy aj Nitra, Štrbské Pleso, Žilina, Michalov-
ce. Činnosť Rady bola zameraná na riešenie rozhodujúcich 
problémov a otázok života miestnej územnej samosprávy. Zá-
sadné stanoviská a odporúčania prijala k zákonu o verejnom 
obstarávaní, k stavebnému, geologickému i k zákonu o odpa-
doch, miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady, 
k návrhu daňovo – odvodovej reformy, zákonu o štátnom 
rozpočte, o fi nancovaní školstva. Rovnako k zabezpečovaniu 
výkonu a fi nancovania sociálnych služieb a v celej oblasti so-
ciálnych vecí a zamestnávania, vrátane problematiky margina-
lizovaných skupín. Osobitnú pozornosť Rada ZMOS venovala 
problémovým oblastiam, ako sú životné prostredie, program 
odpadového hospodárstva, predkladala návrhy na riešenie 
problémov implementácie a fi nancovania eurofondov a stavu 
plnenia predvstupových záväzkov vstupu Slovenska do EÚ. Na 
rokovaniach Rady ZMOS bol pravidelne monitorovaný legisla-
tívny proces a prijímané stanoviská ZMOS k návrhom zákonov 
a tých noriem, ktoré ovplyvňovali dianie v samospráve. Pred-
metom rokovaní boli aj vyhodnotenia rokovaní s politickými 
stranami pred parlamentnými voľbami, programových doku-
mentov a priorít ZMOS. Rokovanie Rady ZMOS bolo miestom 
diskusie a prezentácií samosprávnych tém pre predstaviteľov 
vlády SR a ostatných zástupcov ústredných orgánov štátnej 
správy. Výsledkom tejto výmeny názorov bola mnohokrát 
korekcia, alebo potvrdenie správnosti postojov. Pozitívne bola 
zo strany členskej základne hodnotená kvalita predkladaných 
materiálov na rokovania orgánov ZMOS, aj keď čas na ich 
prípravu a predkladanie bol často veľmi limitovaný. Došlo 
k zefektívneniu rokovaní orgánov pri pravidelnej kontrole ich 
činnosti zo strany kontrolnej komisie. Rozhodujúce návrhy na 
riešenia prichádzali najmä z rokovaní sekcií sociálnych vecí, 
školstva, mládeže, športu a vzdelávania, fi nancií a informatiky. 
V práci sme využili aj niektoré nové nástroje. Uskutočnili sa dve 
odborné konferencie – k problematikám školstva a sociálnych 
vec. Výstupy z nich sa stali  návrhmi strategických dokumentov 
a zároveň podkladmi pre rokovanie  snemu v danej oblasti. Sú 
uvedené v zborníku. Pri príprave ďalších snemových dokumen-
tov sa uskutočnilo 8 okrúhlych stolov, najmä k problematike eu-
rofondov, s dôrazom na ich akceleráciu a na prípravu nového 
programového obdobia. O ďalšom efektívnom využití týchto 
nástrojov chceme spoločne diskutovať aj v rámci druhého dňa 
24. snemu ZMOS.

Milé dámy, vážení páni,

na záver výročnej správy by som sa chcel naozaj neformálne 
poďakovať všetkým, ktorí v uplynulom období s nami spolu-

pracovali a podieľali sa na riešení problémov miest a obcí 
Slovenska.

Úprimne ďakujem za dlhodobo korektné vzťahy prezidentovi 
Slovenskej republiky  a predsedovi Národnej rady SR. 
Poďakovanie za vysokú kvalitu partnerského dialógu chcem 
adresovať osobitne predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi. 
Ďakujem všetkým ústavným činit eľom,  ministrom  vlády SR, 
predstaviteľom parlamentných politických strán a hnutí za 
udržiavanie dialógu a korektných vzťahov s našou organizáci-
ou. Chcem sa poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu verejnej 
ochrankyni práv a predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu, 
splnomocnencom vlády a ostatným predstaviteľom ústredných 
orgánov štátnej správy, zástupcom fondov, s ktorými máme 
dlhodobo dobré vzťahy.

Naše poďakovanie patrí predsedom vyšších územných celkov 
i organizácii SK 8. Za dobré partnerské i  priateľské vzťahy 
ďakujem našim partnerom v zamestnávateľských organizá-
ciách – AZZZ, RÚZ a Klube 500, Konfederácii odborových 
zväzov, Slovenskej priemyselnej a obchodnej komore a všet-
kým združeniam a zväzom, s ktorými sme viedli dialóg o rieše-
ní spoločných problémov. Tiež našim strategickým partnerom 
– Komunálnej poisťovni, Prima banke, Slovenskej sporiteľni, 
zástupcom našich dcérskych spoločností.

Za spoluprácu a korektné vzťahy chcem poďakovať médi-
ám, ktoré prenášali naše postoje smerom k verejnosti. Aj za 
ich výraznej pomoci sme dokázali vysvetliť našim občanom 
zmysel nášho snaženia a činnosti organizácie, ktorej skratku 
väčšina občanov pozná. Moje poďakovanie patrí členom 
Kontrolnej komisie ZMOS. Za spoluprácu ďakujem podpred-
sedom ZMOS a pracovníkom kancelárie, ktorí zabezpečovali 
jej každodennú činnosť. Poďakovanie patrí členom Predsedníc-
tva, Rady ZMOS, odborných sekcií, regionálnym združeniam 
a regionálnym vzdelávacím centrám. Za každodennú prácu 
v prospech občanov našich miest a obcí i pozitívne výsledky 
v uplynulom období však chcem poďakovať  najmä všetkým 
primátorkám a starostkám a  primátorom a starostom na celom 
Slovensku.

Za ZMOS a jeho orgány môžem vyhlásiť, že svoje poslanie ob-
hajovať práva a presadzovať oprávnené záujmy miest a obcí 
sme v uplynulom období naplnili, viedli sme našu organizáciu 
v nestraníckom duchu a udržali sme vecný dialóg s výkonnou 
i zákonodarnou mocou. Verím, že zásadné charakteristi-
ky, kontinuita postupov a hodnôt ZMOS ostanú zachované aj 
do budúcnosti.

Vážené delegátky a delegáti 24. snemu ZMOS!

Želám všetkým predstaviteľom miestnej územnej samosprávy 
veľa zdravia, dostatok síl meniť veci k lepšiemu, potrebnú ener-
giu zodpovedne, múdro, odborne a solidárne spravovať veci 
verejné a zodpovedne plniť úlohy v službe občanom našich 
miest a obcí aj v ďalšom roku tohto volebného obdobia.
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Čl. 1
OTVORENIE SNEMU

Rokovanie snemu otvára predseda ZMOS.

Čl. 2
PREDSEDNÍCTVO SNEMU

1) Predsedníctvo snemu, ktoré je zložené z predsedu ZMOS 
a podpredsedov ZMOS (ďalej len predseda a podpred-
seda):
a) riadi rokovanie snemu, 
b) usmerňuje činnosť komisií snemu (ďalej len „komisia“),
c) prijíma návrhy a pripomienky delegovaných zástupcov 

členov ZMOS z miest a mestských častí Bratislavy a Ko-
šíc a delegovaných zástupcov členov ZMOS z obcí 
(ďalej len „delegát“) a zaujíma k nim stanovisko.

Prvý deň – utorok 28. mája 2013

Registrácia delegátov a hostí – hala B 12.00 – 13.00 

1. Otvorenie rokovania, privítanie hostí
 a delegátov

13.00 – 15.00
2. Schválenie programu rokovania

3. Správa predsedu o činnosti ZMOS

4. Vystúpenie najvyšších ústavných činiteľov 
a zahraničných hostí

Prestávka – občerstvenie 15.00 – 15.30

5. Správa o účasti delegátov

15.30 – 18.00

6. Schválenie rokovacieho poriadku

7. Voľba pracovného predsedníctva

8. Voľba pracovných komisií

9. Správa kontrolnej komisie ZMOS

10. Diskusia

11. Ukončenie

  Večera 18.00 – 19.00

12. Vyhodnotenie súťaže Oskar bez bariér kul-
túrno-spoločenský program

 v Divadle Andreja Bagara v Nitre 
20.00 – 22.00

3. Návrh programu rokovania 24. snemu ZMOS

2) Deľba úloh medzi členmi predsedníctva snemu sa usku-
točňuje na základe vzájomnej dohody.

Čl. 3
KOMISIE 

1) Na návrh predsedníctva snemu a po uplatnení pozmeňu-
júcich návrhov volia delegáti snemu komisie. 

2) Delegáti volia :
a) mandátovú komisiu,
b) návrhovú komisiu,
c) iné komisie podľa rozhodnutia delegátov.

Mandátová komisia overuje počet prítomných delegátov 
s právom hlasovať a podáva snemu správu o schopnosti prijať 
platné uznesenie. Mandát delegáta má starosta obce alebo 

4. Rokovací poriadok 24. snemu ZMOS (návrh)

Druhý deň rokovania – streda 29. mája 2013

Registrácia delegátov a hostí 8.00 – 9.00

13. Diskusia
14. Schválenie uznesenia 24. snemu ZMOS
15. Záver snemu

9.00 - 13.00
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mestskej časti Bratislavy a Košíc a primátor mesta, ktoré majú 
uhradený členský príspevok do ZMOS za rok 2011 a ktorý 
bol schválený za delegáta svojim regionálnym združením. 
Mandátová komisia má právo overovať tieto skutočnosti a 
rozhodovať o platnosti mandátu delegáta. Mandátová komi-
sia má troch členov.

Návrhová komisia pripravuje a predkladá návrh uznesenia 
snemu a návrh programových dokumentov. Vychádza pritom 
z návrhov predsedu, predsedníctva snemu a delegátov. Ná-
vrhová komisia má sedem členov.

Volebná komisia pripravuje, riadi, vyhodnocuje a vyhlasuje 
výsledky volieb predsedu ZMOS a členov Kontrolnej komisie 
ZMOS. Volebná komisia má 4 členov. Iné komisie. O za-
meraní činnosti, počte členov iných komisií a iných otázkach 
spojených s ich činnosťou rozhodujú delegáti.
3) V mene každej komisie vystupuje predseda komisie. Predse-
du komisie volia členovia komisie spomedzi seba.

Čl. 4
ROKOVANIE SNEMU

1) Snem rokuje podľa programu schváleného delegátmi. 
Návrh programu rokovania snemu, odporúčaný Radou 
ZMOS, predkladá na schválenie predsedajúci na začiat-
ku rokovania snemu.

2) V diskusii má právo vystúpiť každý účastník snemu na 
základe písomnej prihlášky predloženej predsedníctvu 
snemu v poradí, v akom bola písomná prihláška doručená 
predsedníctvu snemu. V diskusii môžu vystúpiť aj najvyšší 
ústavní činitelia Slovenskej republiky, ofi ciálni domáci a za-
hraniční hostia, predseda a členovia predsedníctva snemu.

3) Vystúpenie delegáta a iného účastníka snemu je ohra-
ničené časovým limitom 5 minút. Po uplynutí tohto času 
predsedajúci upozorní diskutujúceho na prekročenie 
limitu a po ďalšej minúte znova. Po druhom upozornení 
má predsedajúci právo ukončiť vystúpenie diskutujúceho. 
Časové obmedzenie sa nevzťahuje na vystúpenie pred-
sedu ZMOS, najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej 
republiky, členov vlády SR a zahraničných hostí.

4) Diskusné príspevky odovzdané predsedníctvu snemu 
pred ukončením diskusie v písomnej podobe sú rovnocen-
né diskusným príspevkom predneseným v diskusii. Pred-
sedníctvo snemu odstúpi písomne odovzdané diskusné 
príspevky návrhovej komisii. Účastníci snemu sú povinní 
svoje návrhy do uznesenia snemu odovzdať návrhovej 
komisii písomne najneskôr do 14.30 h.

5) Návrhy a pripomienky, ktoré nebudú zahrnuté do schvá-
lených dokumentov snemu, prerokuje Rada ZMOS na 
najbližšom zasadnutí po sneme.

Čl. 5
HLASOVANIE

1) Právo hlasovať majú všetci prítomní delegáti.
2) Delegát dostane pri prezentácii hlasovací lístok.
 Hlasovacím lístkom modrej farby - označeným symbolom 

ZMOS, hlasujú starostovia obcí.
 Hlasovacím lístkom červenej farby - označeným symbolom 

ZMOS, hlasujú primátori miest a starostovia mestských 
častí Bratislavy a Košíc.

3) Schvaľovanie programu snemu, zloženia predsedníctva sne-
mu, komisií a návrhov organizačného charakteru sa vykoná 
spoločným verejným hlasovaním prítomných delegátov, a to 
zdvihnutím ruky s hlasovacím lístkom. Hlasovanie o týchto 
veciach je platné vtedy, ak s nimi vysloví súhlas nadpolovič-
ná väčšina prítomných delegátov z členských miest, mest-
ských častí Bratislavy a Košíc a obcí (spoločné hlasovanie).

4) O návrhu dá predsedajúci hlasovať v poradí: za schvá-
lenie návrhu, proti schváleniu návrhu alebo zdržal sa 
hlasovania. 

5) Pri hlasovaní rozhoduje predsedajúci podľa dosiahnutej 
optickej väčšiny. Pri pochybnosti predsedajúceho o tom, 
či bola dosiahnutá väčšina hlasov za schválenie návrhu 
alebo proti schváleniu návrhu, sa vykoná opakované hla-
sovanie so sčítavaním hlasov za, proti, zdržal sa.

Čl. 6
SCHVAĽOVANIE UZNESENIA

A ĎAĽŠÍCH DOKUMENTOV SNEMU
1) Snem je uznášaniaschopný vtedy, keď je prítomná nadpo-

lovičná väčšina delegovaných zástupcov členov ZMOS z 
miest a mestských častí a zároveň nadpolovičná väčšina 
delegovaných zástupcov členov ZMOS z obcí. 

2) Delegáti hlasujú verejne, osobitne prítomní primátori 
miest a starostovia mestských častí Bratislavy a Košíc a 
osobitne prítomní starostovia obcí (oddelené hlasovanie). 
Každý delegát má jeden hlas.

3) O návrhu dá predsedajúci hlasovať osobitne - zástupcov 
miest a mestských častí Bratislavy a Košíc, osobitne - zá-
stupcov obcí v poradí:
• za schválenie návrhu,
• proti schváleniu návrhu alebo
• zdržal sa hlasovania. 

5) Hlasovanie o uznesení snemu a o rokovacom poriadku 
snemu je platné, ak s nimi vysloví súhlas nadpolovičná 
väčšina prítomných delegátov z členských miest a mest-
ských častí Bratislavy a Košíc a súčasne nadpolovičná 
väčšina prítomných delegátov z členských obcí.

6) Pri hlasovaní rozhoduje predsedajúci podľa dosiahnutej 
optickej väčšiny. Pri pochybnosti predsedajúceho, či bola 
dosiahnutá optická väčšina hlasov za schválenie návrhu, 
alebo proti schváleniu návrhu, sa vykoná opakované hla-
sovanie so sčítaním hlasov za, proti, zdržal sa.

Čl. 7
UKONČENIE SNEMU

Snem ukončuje predseda po schválení uznesenia a progra-
mových dokumentov snemu.

Čl. 8
PRECHODNÉ USTANOVENIE

Z rokovania snemu sa vyhotoví úplný zvukový záznam a do-
kumentárny obrazový záznam.
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5. Návrh na zloženie pracovného
 predsedníctva a komisií 24. snemu ZMOS

1. Pracovné predsedníctvo snemu:
• DVONČ Jozef, primátor mesta Nitra, predseda ZMOS
• SÝKORA Michal, starosta obce Štrba, 1. podpredseda 

ZMOS
• BAJAN Vladimír, starosta m. č. Bratislava - Petržalka, 

podpredseda ZMOS
• KRAKOVSKÁ Viera, starostka obce Brusno, podpred-

sedníčka ZMOS
• MUŠKA Milan, výkonný podpredseda ZMOS
• TURČÁNY Jozef, výkonný podpredseda ZMOS

2. Mandátová komisia:
• BEŇOVIČOVÁ Eva, starostka obce Trenčianske Stan-

kovce

• JELUŠOVÁ Alena, starostka obce Madunice
• PETRÁK Ľubomír, starosta obce Hurbanova Ves

3. Návrhová komisia:
• BARÁNI Pavel, starosta obce Závažná Poruba 
• BIEĽAK Štefan, primátor mesta Spišská Belá 
• CICUTTO Remo, primátor mesta Piešťany
• FITZ Peter, starosta obce Šenkvice
• HROŠŠO Ladislav, starosta obce Jelšovce
• KOVÁČOVÁ Božena, starostka obce Janova Lehota
• NEBUSOVÁ Zuzana, starostka obce Spišské Tomá-

šovce
• PARÍZEK Ľubomír, primátor mesta Senica
• REJDA Miroslav, primátor mesta Turzovka
• SURKOŠ Dalibor, primátor mesta Veľký Krtíš

6. Správa o činnosti kontrolnej komisie ZMOS 

Kontrolná komisia ZMOS po 23. sneme ZMOS pracovala 
v päťčlennom zložení, ktoré vzišlo z priamej voľby členov ko-
misie na 21. sneme ZMOS a doplňujúcej voľby na 23. sneme 
ZMOS. Vzhľadom na vzdanie sa členstva jedného z členov 
Kontrolnej komisie ZMOS, uskutočnila sa doplňujúca voľba 
a namiesto Mariána Kolesára, primátora mesta Trebišov na 
23. sneme ZMOS za člena Kontrolnej komisie ZMOS bol zvo-
lený starosta Batizoviec Ivan Čičmanec.

Kontrolná komisia ZMOS po 23. sneme ZMOS pracovala 
pravidelne a zasadala celkovo 5-krát.  Na svojich zasadnu-
tiach sa zaoberala najmä plnením kontrolných úloh, ktoré jej 
vyplývajú zo stanov ZMOS, vykonala kontrolu hospodárenia 
a účelného využívania fi nančných prostriedkov a majetku zdru-
ženia, kontrolovala dodržiavanie stanov a uznesení orgánov, 
vyjadrila sa k návrhu rozpočtu na rok 2013 a k návrhu roz-
počtovej zmeny k rozpočtu na rok 2012 i k správe o výsledku 
hospodárenia združenia za rok 2012. V súlade so stanovami 
predkladá aj túto výročnú správu o výsledkoch vykonaných 
kontrol 24. snemu ZMOS.

V súlade so stanovami ZMOS bola nielen predsedníčka Kon-
trolnej komisie  ZMOS, ale aj všetci jej členovia pozývaní na 
každé rokovanie Rady ZMOS. Rokovaní Rady ZMOS sa  pravi-
delne zúčastňovali, čo rovnako prispelo k skvalitneniu činnosti 
celej komisie.

Kontrolná komisia sa vo svojej činnosti v uplynulom období 
zamerala na nasledovné oblasti:

1. Kontrola uznesenia a úloh
schválených 23. snemom ZMOS

Po uskutočnení kontroly rozpracovania záverov 23. snemu 
ZMOS Kontrolná komisia konštatovala, že už mesiac po skonče-
ní 23. snemu Rada ZMOS prerokovala schválené uznesenie sne-
mu, rozpracovala prijaté závery a zabezpečila postupnú reali-
záciu schválených dokumentov snemu, vrátane väčšiny námetov 
z diskusných príspevkov delegátov snemu. Úlohy, vyplývajúce 
z uznesenia a schválených dokumentov, boli premietnuté do 
úloh pre rokovanie odborných sekcií Rady ZMOS. Kontrolná 
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komisia konštatovala, že orgány ZMOS aj kancelária združenia 
tieto úlohy priebežne plnili a Rada ZMOS ich plnenie na svojich 
zasadnutiach pravidelne hodnotila. Pri kontrolnej činnosti komi-
sia uplatnila pripomienky k spôsobu priebežného hodnotenia pl-
nenia úloh, čo skvalitnilo prácu s uzneseniami orgánov ZMOS.

Kontrolná komisia rovnako konštatuje, že orgány združenia 
pracovali v súlade so stanovami ZMOS a schváleným plánom 
zasadnutí. Rada ZMOS zasadala od 23. snemu ZMOS do-
konca 9 krát. Rada ZMOS sa na svojich zasadnutiach vždy 
zaoberala vyhodnotením plnenia úloh z uznesení prijatých 
na predchádzajúcich zasadnutiach a zároveň aj plnením 
rozpracovaných záverov 23. snemu ZMOS. Písomne sa tieto 
úlohy priebežne vyhodnocovali, a to až do ich ukončenia 
a splnenia. Správa o plnení záverov 23. snemu ZMOS je 
písomne predložená aj na rokovanie 24. snemu ZMOS a je 
súčasťou snemových dokumentov. Rada ZMOS sa na svojich 
zasadnutiach zaoberala výlučne úlohami, ktoré patria podľa 
stanov do jej pôsobnosti. O činnosti Rady ZMOS sa vyhoto-
vujú písomné záznamy, v ktorých je zachytený podrobný ob-
sah rokovania týchto orgánov. Súčasťou archívu dokumentov 
je aj audiozáznam, ktorý sa archivuje v digitálnej podobe.

2. Kontrola hospodárenia ZMOS
za rok 2012

Kontrolná komisia na svojich zasadnutiach priebežne kontro-
lovala hospodárenie, pričom zistila, že rozpočet ZMOS na 
rok 2012 Rada ZMOS schválila 21. februára 2012. Tvorba 
rozpočtu na rok 2012 vychádzala z predpokladu, že v príj-
movej časti dôjde k miernemu nárastu v príjmoch z členského, 
čo sa aj naplnilo. Zároveň sa čiastočne počítalo s novými pro-
jektovými aktivitami ZMOS, ktoré sa len ťažko dali odhadnúť. 
V závere roku 2012 boli z Ministerstva práce a sociálnych 
vecí a rodiny SR poukázané zálohové platby na projekt „Bu-
dovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy“. 
Tieto prostriedky síce vylepšili cash fl ow, ale čerpanie sa 
posunulo na rok 2013. V príjmovej časti sa nenaplnili príjmy 
z reklamnej činnosti v predpokladanej výške, to však celkovú 
bilanciu ZMOS za rok 2012 výrazne neovplyvnilo. 

Rozpočet na rok 2012 nepočítal s čerpaním úverových zdrojov 
a bol navrhnutý ako vyrovnaný.

Vzhľadom na nerovnomerný vývoj v príjmoch aj v niektorých 
výdavkových položkách bolo potrebné rozpočet objektivi-
zovať a Rada ZMOS zmenu rozpočtu schválila v novembri 
2012. Financovanie aktivít ZMOS bolo počas celého roka 
zabezpečované výlučne z vlastných zdrojov, bez potreby 
úverov. Počas roka Kontrolná komisia ZMOS čerpanie fi nanč-
ných prostriedkov priebežne kontrolovala a môže konštato-
vať, že účtovné doklady súvisiace s hospodárením združenia 
v roku 2012 boli v súlade so zákonom o účtovníctve.

Daňové priznanie ZMOS za rok 2012 bolo podané v riadnom 
termíne.

Vyhodnotenie čerpania rozpočtu za rok 2012 Kontrolná 
komisia prerokovala na svojom zasadnutí 9. apríla 2013. 
Kontrolou sa zistilo, že schválený rozpočet ZMOS plánoval 
príjmy vo výške 1 037 915,84 €. Skutočnosť k 31. decembru 
2012 bola 1 280 723,49 €. Výdavky boli plánované vo 
výške 1 037 915,84 €, čo bolo menej ako v roku 2011. Sku-
točné výdavky boli vo výške  961 062,17 €. Združenie malo 
k 31.12.2012 na účtoch v banke a v pokladni fi nančné pro-
striedky vo výške 319 661,32 €. Kontrolná komisia konšta-
tuje, že sa rozpočet podarilo udržať nielen ako vyrovnaný, 
ale na možnosti združenia aj pomerne vysoko prebytkový.

Kontrolná komisia prekontrolovala doloženie zaúčtovaných 
hospodárskych operácií náležitými dokladmi a zistila, 
že vybrané hospodárske operácie boli riadne doložené 
originálnymi dokladmi a boli podpísané zodpovednými 
zamestnancami kancelárie združenia. Náhodným výberom 
boli po formálnej a obsahovej stránke prekontrolované i po-
kladničné doklady. Kontrolná komisia zistila, že vybrané 
pokladničné operácie boli doložené hodnovernými doklad-
mi z registračných pokladníc a boli riadne zaevidované 
v pokladničnej knihe. Pokladničné doklady a cestovné účty 
boli podpísané zodpovednými zamestnancami združenia 
a boli riadne zúčtované v podvojnom účtovníctve. Menšie 
formálne nedostatky, ktoré v jednotlivých prípadoch Kontrol-
ná komisia ZMOS zistila pri skúmaní účtovných a pokladnič-
ných dokladov, boli odstránené operatívne na mieste počas 
kontroly.

Pri posúdení účtovnej evidencie ako celku kontrolná komisia 
zistila, že účtovná evidencia ZMOS zodpovedá zákonu 
o účtovníctve, a preto vyčíslené hospodárske výsledky uzna-
la ako hodnoverné, zodpovedajúce hospodáreniu zdru-
ženia v roku 2012. Svoje stanovisko predniesla Kontrolná 
komisia ZMOS aj na rokovaní Rady ZMOS 16. a 17. apríla 
2013 v Michalovciach a odporúčala Rade ZMOS výsledky 
hospodárenia schváliť.

3. Kontrola členských príspevkov
za rok 2012

Problematikou kontroly platenia členských príspevkov za rok 
2012 aj za rok 2013 sa Kontrolná komisia ZMOS  zaobera-
la na viacerých zasadnutiach. K 31. decembru 2012 malo 
ZMOS 2 773 členov. V roku 2012 členský príspevok malo 
uhradených 2 712 členov, v celkovej čiastke 677 557,84 €.
Kontrolná komisia ZMOS  zistila, že orgány i Kancelária 
ZMOS venovali príspevkovej disciplíne dostatočnú pozor-
nosť a neplatiaci členovia boli na svoju povinnosť upozorňo-
vaní v priebehu roka 2012 písomnými urgenciami. Niektorí 
členovia združenia zaplatili členský príspevok za rok 2013 
už v roku 2012, čo je v účtovníctve účtované ako výnosy 
budúcich období. K 12. máju 2012 malo uhradený členský 
príspevok do ZMOS na rok 2013 2474 miest a obcí z cel-
kového počtu 2 773 členov,  a to vo výške 637 147,10 €.
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4. Kontrola evidencie a nakladania
s majetkom ZMOS

Kontrolná komisia ZMOS prekontrolovala tiež stav majetku 
združenia, jeho ochranu, evidenciu a nakladanie s týmto 
majetkom. Kontrolou sa zistilo, že združenie má majetok 
v celkovej hodnote 718 366,09 €. Inventarizácia majetku 
združenia bola vykonaná k 31. decembru 2011. Kontrolná 
komisia konštatuje, že skutočný stav súhlasí s účtovným sta-
vom. V tej súvislosti zároveň konštatujeme, že ZMOS nemá 
žiadne záväzky po lehote splatnosti.

5. Stanovisko Kontrolnej komisie 
ZMOS k rozpočtu združenia
na rok 2013

K povinnostiam Kontrolnej komisie ZMOS  patrí aj vypraco-
vanie stanoviska k rozpočtu združenia, ktorý schvaľuje Rada 
ZMOS na príslušný kalendárny rok. Kontrolná komisia kon-
štatuje, že rozpočet na rok 2013 je opäť koncipovaný ako vy-
rovnaný vo výške 1 504 781,32 € v príjmovej aj výdavkovej 
časti. Vzhľadom na vysoký prebytok v rozpočte za rok 2012 
bolo možné koncipovať rozpočet tak, aby sa v roku 2013 po 
viacročnej prestávke investovalo do údržby a opráv majetku 
ZMOS v jeho ústredí v kancelárii ZMOS v Bratislave. Roz-
počet bol predložený 22. a 23. januára 2013 na posúdenie 
a schválenie Rade ZMOS a v súlade so stanovami ZMOS 
schválený.

6. Záver

Na základe uvedených zistení môžem v mene Kontrolnej ko-
misie ZMOS konštatovať, že sa činnosť Združenia miest a obcí 
SR v roku 2012 riadila stanovami združenia, aj jeho vnútroor-
ganizačnými predpismi a bola v súlade s príslušnými zákonmi. 
Orgány združenia sa na svojich rokovaniach zaoberali pra-
videlne úlohami vyplývajúcimi z uznesení 23. snemu a jeho 
príloh, o čom sa nachádza v kancelárii združenia príslušná do-
kumentácia. Účtovná evidencia hodnoverne vyjadruje pohyb 
fi nančných prostriedkov a stav a pohyb majetku združenia. Pri 
kontrole účtovných a pokladničných dokladov neboli zistené 
žiadne obsahové porušenia fi nančnej disciplíny, zásad hos-
podárenia, obehu účtovných dokladov a nakladania s majet-
kom združenia, ktoré by si vyžadovali podrobnejšie odborné
a znalecké overenie alebo posúdenie.
 
Stav hmotného a nehmotného majetku k 1. januáru 2011 
bol vo výške 737 069,02 € a k 31. decembru 2011 vo výš-
ke 718 366,09 €. Rozdiel vo výške 18 702,93 € predstavuje 
vyradenie majetku likvidačnou komisiou. Kontrolná komisia 
ZMOS skonštatovala, že skutočný stav súhlasí s účtovným 
stavom. Kontrola plnenia úloh z rozpracovania záverov 23. 
snemu ZMOS ako aj rozpracovanie záverov  23. snemu 
ZMOS je podrobne rozvedené vo výročnej správe 24. sne-
mu ZMOS. Vyčíslený hospodársky výsledok možno pova-
žovať za hodnoverný, zodpovedajúci reálnej ekonomickej
činnosti združenia. Z uvedených dôvodov Kontrolná komisia 
ZMOS  odporúča 24. snemu schváliť predloženú správu.

Rada ZMOS má 131 členov, z toho je 61 primátorov miest 
a starostov mestských častí Bratislavy a Košíc a 70 starostov 
obcí. V období od 23. snemu zasadala celkom 9 krát, a to:

1. 20. júna 2012
2. 21. augusta 2012
3. 19. septembra 2012
4. 27. septembra 2012
5. 17. októbra 2012
6. 19. - 20. novembra 2012
7. 22. - 23. januára 2013
8. 7. marca 2013 
9. 16. - 17. apríla 2013 

Na prvom zasadnutí 20. júna 2012 v Bratislave Rada 
ZMOS vyhodnotila priebeh a výstupy 23. snemu ZMOS. 

7. Správa o činnosti orgánov ZMOS – Rady ZMOS

Odporučila pri organizovaní snemov ZMOS venovať po-
zornosť programovému zameraniu jednotlivých snemov a 
organizovať snemy ZMOS v jednotlivých častiach Slovenska 
a volebný snem v Bratislave. Výkonný podpredseda Milan 
Muška predložil návrh na rozpracovanie záverov 23. snemu 
ZMOS. Rada uložila Predsedníctvu ZMOS a odborným sek-
ciám Rady ZMOS prerokovať návrh opatrení na rozpraco-
vanie záverov 23. snemu na svojich zasadnutiach, vrátane 
návrhu opatrení odporúčaných sekciou sociálnych vecí, mar-
ginalizovaných komunít a zdravotníctva.

Rada sa venovala aktuálnym informáciám z legislatívneho 
procesu a požiadavke ZMOS zaradiť do Rámcového plánu 
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na VI. voleb-
né obdobie návrhy zákonov o dlhodobej starostlivosti, o 
veterinárnej starostlivosti, o právnom postavení a platových 
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pomeroch starostov obcí a primátorov miest, o rozvoji cestov-
ného ruchu, o verejnom obstarávaní, o odpadoch, o ochrane 
prírody a krajiny a volebný kódex.

Podpredseda ZMOS J. Turčány informoval o aktuálnom stave 
kolektívneho vyjednávania a návrhu stanoviska ZMOS k mi-
nimálnej mzde, ktorá by mala byť po prvom vyjednávaní 
s KOZ mierne navýšená (aspoň na úroveň 330,80€). Rada 
ZMOS súhlasila s postupom a stanoviskami vyjednávačov za 
ZMOS na kolektívnom vyjednávaní na rok 2012, schválila 
stanovisko ZMOS k návrhu minimálnej mzdy na rok 2013, t.j. 
zvýšenie o 1,1%.

Predseda ZMOS Jozef Dvonč informoval o rokovaniach pred-
sedu a podpredsedov ZMOS s členmi vlády SR a v Rade 
solidarity a rozvoja (HSR). Hospodársky rast sa odhaduje na 
2,6%. ZMOS má možnosť aktívne participovať na rokova-
niach a tvorbe materiálov vo vláde, čo je potrebné v plnej 
miere využiť v prospech obcí a miest. V súvislosti s nepriazni-
vou ekonomickou situáciou v obciach a tlakmi na ďalšie šetre-
nie je potrebné znovu defi novať kompetencie samosprávnych 
orgánov, prezentovať problémy, ktoré sú, a pripraviť progra-
movú líniu ZMOS, včítane fi nancovania. 

Podpredseda ZMOS a predseda komory miest Vladimír Ba-
jan informoval o záveroch rokovania komory miest, o zlepšení 
systému podpory nájomného bývania na Slovensku, o imple-
mentácii štrukturálnych fondov v podmienkach Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, o 
rokovaní ROP, o prerokovaní štátneho fondu rozvoja bývania 
(„ŠFRB“) a o tom, že komora miest odporučila zvolať odborné 
stretnutie, tzv. okrúhly stôl k stavebnému zákonu a k súvisia-
cim legislatívnym normám. 

Podpredsedníčka ZMOS a predsedníčka komory obcí Viera 
Krakovská informovala o rokovaní komory obcí, o proble-
matike odpadového hospodárstva, o problematike prípravy 
nového Programu rozvoja vidieka, o aktuálnych problémoch 
samosprávy, o stave implementácie štrukturálnych fondov, 

najmä však o regionálnom operačnom programe („ROP“) 
v pôsobnosti rezortu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvo-
ja vidieka Slovenskej republiky. M. Muška v krátkosti informo-
val o kofi nancovaní a o opatreniach presadzovať na národnej 
úrovni dofi nancovanie štrukturálnych fondov. Navrhuje využiť 
krížové fi nancovanie i ostatné prostriedky, koncentrovať 
európske zdroje na slovenské podmienky a presadzovať 
paušálne výdavky, ktoré by boli nástrojom na zjednodušenie 
administratívy. Rada ZMOS zobrala na vedomie informácie 
a závery z rokovaní komôr Rady ZMOS; odporučila súhlasiť 
s realokáciou prostriedkov z OPIS za podmienky, že sa splnia 
požiadavky zo strany ZMOS, a uložila sekcii hospodárstva, 
dopravy, výstavby a energetiky prerokovať návrh zákona 
o ŠFRB tak, aby boli zohľadnené pripomienky ZMOS. ZMOS 
bude žiadať vládu SR dofi nancovať schválené a realizované 
projekty z ROP aj za cenu využitia na preklenutie chýbajú-
cich fi nančných zdrojov z EÚ štátne zdroje. 

Vladimír Bajan informoval o príprave prechodu na nový pla-
tobný styk v rámci EÚ. Ide o zavedenie jednotnej platobnej 
oblasti euro a o zladenie platobných podmienok pre fyzické 
a právnické osoby. Dňa 22. júna 2012 bolo prvé ustanovujú-
ce zasadnutie pracovnej skupiny korporátnych klientov bánk 
k implementácii projektu aj za účasti zástupcu ZMOS. 

Rada vzala na vedomie informáciu o hospodárení dcérskych 
spoločností ZMOS za rok 2011 a o vzniku združenia DEUS. 
Združenie vzniklo za účelom podpory informatizácie sa-
mospráv. Ide o neziskové združenie, ktoré musí hospodáriť 
s vyrovnaným hospodárskym výsledkom.

V súvislosti s predloženou informáciou o stave implementácie 
súčasného Národného strategického referenčného rámca 
(„NSRR“) a príprave programového obdobia 2014-2020 
ZMOS žiadalo, aby najneskôr v septembri boli vyhlásené 
výzvy na informatizáciu miest a obcí s cieľom zmiernenia 
ich zaostávania v technologickom vybavení a príprave na 
plnenie nových úloh v informatizácii spoločnosti. Ďalej žia-
dalo, aby do konca roku 2012 bola vyhlásená výzva na 
technologickú podporu video konferenčného vzdelávania 
pre mestá a obce a v rámci OPIS bola ešte v roku 2012 
vyhlásená otvorená výzva na dopytovo orientované projek-
ty. Požiadavkou ZMOS je, aby v rámci OPIS v NP IOM sa 
uvažovalo s mestami a obcami ako hlavnými partnermi a 
v novom programovom období bola v rámci informatizácie 
prioritne riešená samospráva a jej potreby.

Rada ZMOS zobrala na vedomie predložené informácie za-
hraničnej sekcie, ktoré predniesol M. Muška a schválila účasť 
zástupcov ZMOS na Valnom zhromaždení CEMR v dňoch 26.-
28.9.2012 v Cádize. Odporučila členským mestám a obciam 
zapojiť sa do Európskeho týždňa miestnej demokracie 2012.

V rôznom zazneli informácie o realizácii projektu ZMOS En-
vironmentálna výchova a vzdelávanie zástupcov samospráv 
a občanov Slovenskej republiky v oblasti separácie komunál-

Rokovania orgánov ZMOS sú príležitosťou na výmenu názorov
a skúseností. Milan Ftáčnik, primátor Bratislavy a primátor Michalo-
viec  Viliam Záhorčák.
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neho odpadu. Rada ZMOS odmietla zapojenie miest a obcí 
a nimi zriadených organizácií ako povinných klientov Štátnej 
pokladnice. K opätovnému overovaniu verejných obstarávaní 
v rámci schválených projektov z fondov EÚ Rada ZMOS zo-
brala na vedomie situáciu pri opätovnom overovaní už schvá-
leného verejného obstarávania („VO“) riadiacim orgánom zo 
strany MF SR a vyjadrila nespokojnosť s takto realizovaným 
posudzovaním VO, nakoľko toto verejné obstarávanie už 
bolo riadiacim orgánom posudzované a vyhodnotené bez 
nedostatkov. Rada ZMOS bude žiadať, aby sa pri takomto 
opätovne overovanom verejnom obstarávaní voči prijímate-
ľom neuplatňovali sankcie v prípade, ak to predtým odsúhla-
sil príslušný orgán. 

Na druhom zasadnutí 21. augusta 2012 v Žiline sa čle-
novia Rady zaoberali návrhom protikrízových opatrení vlády. 
Na základe analýzy situácie prijali opatrenie, v ktorom žia-
dali vládu SR o kvantifi káciu dopadov návrhov protikrízových 
opatrení na rozpočty miest a obcí.

V súvislosti s informáciou o pracovnom návrhu novely zákona 
o miestnych daniach a miestnom poplatku Rada ZMOS vy-
jadrila zásadný nesúhlas s navrhovaným mechanizmom, aby 
štátnu daň z nehnuteľností vyberali mestá a obce, a rozhodla 
požiadať ministerstvo fi nancií a vládu SR, aby v pripravova-
nej novele boli rešpektované návrhy ZMOS na zmenu záko-
na o dani z nehnuteľností a hľadali sa legislatívne nástroje 
(aj zmenou charakteristiky stavby pre účely dane z nehnuteľ-
ností) pre možnosť rozšírenia predmetu dane z nehnuteľností, 
zrušenie (obmedzenie) oslobodení a posilnenie miestnych 
daní v daňovom systéme.

Rada prerokovala informáciu o návrhu rozpočtu verejnej 
správy a rozpočtu obcí na rok 2013 a nasledujúce roky. 
Vyjadrila zásadný nesúhlas s predloženou podobou návrhu 

rozpočtu verejnej správy na roky 2013-2015 a schválila sta-
novisko ZMOS k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 
2013-2015, ktoré bolo predložené do HSR dňa 20.8.2012.
Na rokovaní Rady sa zúčastnil štátny tajomník ministerstva 
školstva Štefan Chudoba, Jana Sládečková z odboru fi nan-
covania regionálneho školstva ministerstva školstva, Ľuboš 
Černý z odboru pedagogických a odborných zamestnancov, 
koncepcií fi nancovania regionálneho školstva, siete škôl a 
školských zariadení ministerstva školstva.

Š. Chudoba sa zaoberal situáciou v školstve, jeho roz-
trieštenosťou, zneužívaním fi nančných prostriedkov na voľ-
nočasové aktivity niektorými centrami voľného času, hovoril 
o probléme s marginalizovanými komunitami. Zdôraznil, že 
mestá a obce, ako aj štát potrebujú školy, kde sa budú deti 
vzdelávať. Vyjadril želanie, aby sa ministerstvo práce, minis-
terstva školstva a ZMOS spojili, aby vzniklo viac predškol-
ských zariadení. Navrhol urobiť viac zmysluplných projektov, 
ktoré obce a mestá môžu dobre využiť.

Predseda ZMOS J. Dvonč informoval o situácii v oblasti škol-
stva, hlavne o malej novele zákona o fi nancovaní školstva, 
o záujmovom vzdelávaní a o postavení ostatných zákonov. 
V materiáli o aktuálnej situácii v oblasti školstva, ktorý pred-
ložil podpredseda ZMOS J. Turčány, boli načrtnuté priority 
ZMOS v oblasti školstva, návrhy zmien v školskej legislatíve 
a stanoviská ZMOS a závery a odporúčania sekcie a pracov-
ný návrh nariadenia vlády č. 668/2004 Z .z. V diskusii sa 
primátori a starostovia kriticky vyjadrili k nedostatku fi nancií
v školstve, ako aj k zasahovaniu orgánov štátu do kompeten-
cií samospráv, poukázali na nedostatok kvalifi kovaných tech-
nických pracovníkov, absenciu odborného školstva, nezáuj-
mu o odborné školy. Čo sa týka marginalizovaných skupín, 
treba prijať politické rozhodnutie na zabránenie zneužívania 
sociálneho systému. Volali po posilnení pozície zriaďovateľa 
a hľadaní riešení pre zefektívnenie regionálneho školstva.

Rada ZMOS vzala na vedomie predložené materiály a po-
stup ZMOS pri pripomienkovaní schvaľovaní školských záko-
nov v legislatívnom procese. Podporila postup a dohodnuté 
legislatívne zmeny v novele zákona č. 597/2003 Z.z. o fi -
nancovaní základných škôl, stredných škôl a školských za-
riadení predložené do NR SR a koordinovaný medzirezortný 
prístup k riešeniu prierezových problémov a záväzkov v súvis-
losti s marginalizovanou rómskou komunitou (MRK). Odmietla 
návrhy na účelové použitie fi nančných prostriedkov vo výške 
40 % z výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre originálne 
školstvo. Uložila podpredsedom ZMOS presadzovať závery 
sekcie na rokovaniach so zástupcami ministerstva školstva, 
ministerstva práce a ministerstva fi nancií najmä v oblasti 
navýšenia fi nančných prostriedkov v kapitole ministerstva 
školstva, ako aj v rozpočtoch verejnej správy na regionálne 
školstvo na rok 2013.

Návrh opatrení na riešenie problematiky marginalizovaných 
skupín obyvateľov predložila sekcia sociálnych vecí, margina-

Zo svojimi skúsenosťami sa podelil primátor Štúrova Ján Oravec
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lizovaných komunít a zdravotníctva. Obsahoval návrh opat-
rení v oblasti trestného práva, priestupkov a vymožiteľnosti 
práva, opatrenia v oblasti prevencie kriminality, posilňovania 
zodpovednosti k rodičovským povinnostiam, opatrenia v ob-
lasti sociálnych dávok fi nancovaných zo štátneho rozpočtu, v 
oblasti výchovy a vzdelávania a bývania. Súčasťou materiálu 
bola aj informácia o rokovaniach o novelizácii zákona o so-
ciálnych službách. V diskusii odzneli názory z praxe, ktoré 
sa týkali efektívnejšieho využívania inštitútu osobitného prí-
jemcu a zamedzenia, aby Rómovia riešili svoje ekonomické 
problémy len narodením dieťaťa. Poukázali na zneužívanie 
aktivačných prác a na potrebu riešiť problematiku bývania 
marginalizovaných skupín zo strany štátu. Vzhľadom na to, že 
ide o skutočne vážnu problematiku, Rada odporučila informo-
vať o požiadavkách ZMOS v predloženom materiáli dotknuté 
rezorty a presadzovať ich riešenie pri rokovaniach s rezortmi. 
Zároveň prijala opatrenie, ktorým žiadala vládu SR uložiť 
príslušným ministrom úlohu prerokovať zo zástupcami ZMOS 
okruhy problémov a návrhy ich riešení v súvislosti s nepri-
spôsobivými obyvateľmi a pripraviť a predložiť do legisla-
tívneho procesu návrhy zákonov v nadväznosti na výsledky 
rokovaní. Je nutné určiť zodpovednú osobu za koordináciu 
krokov smerujúcich k riešeniu problémov s neprispôsobivými 
obyvateľmi. Rada tiež odporúča (zastupujúcemu) generálne-
mu prokurátorovi prerokovať so zástupcami ZMOS skúsenosti 
s postupmi prokurátorov pri objasňovaní niektorých trestných 
činov páchaných neprispôsobivými obyvateľmi.

O návrhu stanoviska ZMOS k partnerskej zmluve pre pro-
jekt IOM informoval podpredseda ZMOS M. Muška. Rade 

ZMOS odporúčal zapojiť sa do projektu, pretože návrhom 
je, aby bolo vytvorených na Slovensku 600 pracovných 
miest, čoho nositeľom je ministerstvo fi nancií. eGovernment 
je potrebný, je však dôležité, aby bol systém jednotný a celo-
plošný. Rada súhlasila so zapojením ZMOS do projektu ako 
partnera s podmienkou zapojenia výhradne v rámci subjek-
tov verejnej správy. Súhlasila s predbežným návrhom zmluvy 
o partnerstve.

Výkonný podpredseda ZMOS M. Muška odprezentoval 
nové programové obdobie 2014 - 2020. Rada ZMOS 
sa uzniesla, že požiada vládu SR, aby na rokovaniach
k eurofondom v Bruseli v programovom období 2014-2020 
podporovala požiadavky na implementáciu opatrení in-
vestičných aktivít na podporu miest a obcí, požiadavky
a námety na zjednodušenie a zefektívnenie implementácie 
eurofondov. Na základe princípov partnerstva deklarova-
ných EU Rada ZMOS odporučila podpísať so samosprávou 
osobitnú partnerskú zmluvu pre obdobie 2014 - 2020. Ulo-
žila odborným sekciám prerokovať a na rokovanie Rady 
ZMOS predložiť návrh hlavného zamerania aktivít pre pri-
oritné opatrenia jednotlivých operačných programov pre 
budúce programové obdobie.

Na rokovaní Rady ZMOS vystúpila J. Dubovcová, verejná 
ochrankyňa práv. Súčinnosť so ZMOS považuje za dôležitú 
a vyslovila želanie, aby bola medzi ZMOS a kanceláriou 
verejného ochrancu práv i naďalej dobrá spolupráca. Po-
núkla možnosť vytvoriť pracoviská aj na regionálnej úrovni, 
ktoré by pomáhali nielen občanom, ale aj zamestnancom 

Rokovanie Rady ZMOS 22. - 23. januára 2013 v Bratislave
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samospráv. Členovia Rady ZMOS ocenili ponuku ako uži-
točnú pre obe strany a so spoluprácou súhlasili.

Rada ZMOS schválila zriadenie osobitnej pracovnej skupiny 
a jej členov pre zmenu stanov združenia, ktoré bude predlo-
žené na rokovanie 24. snemu ZMOS.

Na treťom zasadnutí 19. septembra 2012 v Ružomberku 
v rámci vyhodnotenia plnenia úloh z uznesení Rady ZMOS 
a záverov 23. snemu výkonný podpredseda M. Muška infor-
moval, že Návrh opatrení Sekcie sociálnych vecí Rady ZMOS 
na riešenie problematiky marginalizovaných skupín obyvateľov 
predseda ZMOS J. Dvonč odovzdal s príslušným komentárom 
osobne na rokovaní výboru NR SR pre verejnú správu v Častej 
- Papierničke podpredsedovi vlády SR a ministrovi vnútra SR 
R. Kaliňákovi, ktorý zastrešuje rómsku problematiku. Dokument 
bol postúpený aj ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
J. Richterovi a mailom štátnemu tajomníkovi, listom bol zaslaný 
ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR D. Čaplovičovi, 
Materiál predstavil v TA3 jeden z jeho spracovateľov E. Vokál, 
primátor mesta Lipany. ZMOS navrhol k problematike uskutoč-
niť rokovanie za prítomnosti zástupcov piatich rezortov vlády 
zodpovedných za riešenie uvedenej problematiky. Podľa infor-
mácií predsedu ZMOS by mala pracovná skupina zasadnúť 
do 15. októbra 2012.

M. Rejda, primátor mesta Turzovka informoval, že k bodu 
v znení „Presadzovať zmenu doterajšieho volebného systému 
pre voľby do NRSR, sumarizovať argumenty podporujúce zme-
nu volebného systému“ odporučilo Predsedníctvo ZMOS, aby 
materiál pripravila Sekcia pre verejnú správu Rady ZMOS na 
čele s jej predsedom Š. Bieľakom, primátorom Spišská Belá 
a predložila ho na rokovanie nasledujúcej Rady ZMOS.

M. Muška, výkonný podpredseda ZMOS oboznámil s vý-
stupmi z rokovania výboru NR SR pre verejnú správu v Častej 
- Papierničke, ktoré sa uskutočnilo za účasti predstaviteľov 
ZMOS, podpredsedu vlády SR a ministra vnútra SR R. Ka-
liňáka a ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
J. Počiatka. Informoval o návrhu novely zákona o verejnom 
obstarávaní a zásadných pripomienkach ZMOS k nemu a o 
návrhu novely zákona o odpadoch. Kým prvý zákon hodnotil 
ako krok k tomu, aby sa naplnili niektoré požiadavky z 23.
snemu ZMOS, pri druhom upozornil na neprijateľné prvky, 
a to na snahu presunúť zodpovednosť za predvstupové zá-
väzky zo štátu na mestá a obce. Niektoré rozpory nie sú 
ešte odstránené, ale bude ešte rozporové konanie na úrovni 
štátneho tajomníka a rokovanie na tripartite, kde bude ZMOS 
trvať na ich odstránení.

J. Turčány, výkonný podpredseda ZMOS informoval o schvá-
lení novely Zákonníka práce NR SR a o jej podobe. Novelou 
sa podarilo vyriešiť hlavných kontrolórov a vyprecizovať 
postavenie krátkodobého zamestnania členov volebných ko-
misií. Ďalej informoval o schválenej novele zákona o správ-
nych poplatkoch. V NR SR prebieha rozprava ku školským 

zákonom, najmä k novele zákona o fi nancovaní základných 
škôl, stredných škôl a školských zariadení. Pri novele zákona 
o hmotnej núdzi sa pripomienky ZMOS posunuli z malej no-
vely tohto zákona do jeho veľkej novely. Do medzirezortného 
pripomienkového konania bude zaradená novela zákona o 
službách zamestnanosti. Výkonný podpredseda ďalej uvie-
dol, že čo sa týka ekonomických zákonov, predpokladá sa 
pozitívny dopad zákona o dani z príjmov na územnú samo-
správu vo výške 34 miliónov EUR. V pripomienkovom konaní 
ZMOS uplatňoval zrušenie zdaňovania príjmov z predaja 
majetku.

Rada ZMOS vzala na vedomie aktuálne informácie z legisla-
tívneho procesu a vyjadrila nesúhlasné stanovisko s návrhom 
novely zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy v časti týkajúcej sa zrušenia oslo-
bodenia od odvodov (§ 17a – Oslobodenie od odvodov).

Predseda ZMOS J. Dvonč poskytol členom Rady ZMOS infor-
mácie o rokovaniach predstaviteľov ZMOS s členmi vlády SR 
a v Rade solidarity a rozvoja k novele zákona o odpadoch,
k záväzkom Slovenska v oblasti životného prostredia, k čer-
paniu eurofondov a o prvom rokovaní Rady pre partnerstvo 
pre programovacie obdobie 2014 - 2020. Záverom rokova-
nia Rady pre partnerstvo bolo, že orgánom pripravujúcim 
podklady je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR a Ministerstvo zahraničných vecí SR. Celá agen-
da má neskôr prejsť pod Úrad vlády SR. Dôležitým prvkom 
bolo prijaté uznesenie spoločné pre ZMOS a SK 8 – návrh 
na územnú dohodu medzi vládou a regionálnou územnou 
samosprávou. V nadväznosti na túto skutočnosť sa ZMOS 
v krátkom čase stretne s predstaviteľmi regiónov. Predseda 
ZMOS bližšie oboznámil členov Rady aj s vládnym progra-
mom ESO.

K rokovaniu o stave implementácie projektov v rámci operač-
ných programov Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, 
Životné prostredie a Regionálneho operačného programu 
boli prizvaní hostia PhDr. Boris Huslica, generálny riaditeľ 
Sekcie podporných programov Ministerstva hospodárstva 
SR, PhDr. Emil Pícha, CSc., riaditeľ kancelárie generálnej 
riaditeľky sekcie Agentúry na podporu regionálneho rozvoja 
Ministerstva hospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ing. Martin 
Húska, generálny riaditeľ Sekcie environmentálnych progra-
mov a projektov Ministerstva životného prostredia SR za úče-
lom spoločného hľadania riešení pre dokončenie súčasného 
programovacieho obdobia, ako aj komunikácie o predstave 
prípravy nového partnerstva s Bruselom i v rámci vnútorných 
vzťahoch samotnej Slovenskej republiky. ZMOS potrebuje 
odpoveď na otázky, aký je stav súčasného čerpania euro-
fondov, v čom možno vidieť záruky vyčerpania prostriedkov, 
ktoré sú v operačných programoch, aké výzvy rezorty pripra-
vujú a v čom vidia príležitosť pre samosprávy. Pri operačnom 
programe životné prostredie mestá a obce potrebujú vedieť, 
či sa zrealizujú projekty, ktoré už boli podané. Regionálny 
operačný program je najúspešnejším operačným programom 
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samospráv, pri ktorom však existujú problémy s projektmi 
týkajúcimi sa infraštruktúry a vzdelávania (rekonštrukcie 
škôl), vystupuje tu defi cit vo výške cca. 100 miliónov EUR. 
Ministerstvo hospodárstva SR v rámci operačného programu, 
ktorý je pripravený, vydalo výzvu na verejné osvetlenie pred
viac ako dvoma rokmi a táto výzva dodnes nebola vyhod-
notená. 

B. Huslica informoval, že sa uskutočnilo zasadnutie výberovej 
komisie, ktorá odporučila schváliť 292 projektov. Schvaľovací 
proces nie je ešte ukončený, príčinou sú nedostatky súvisiace 
s verejným obstarávaním. Ministerstvo hospodárstva SR komu-
nikuje s Bruselom, uskutočnili sa rokovania s eurokomisárom 
M. Šefčovičom a predsedom vlády SR. V prípade nejasností 
odporúčal obciam a mestám obrátiť sa na implementačnú 
agentúru alebo priamo na ministerstvo hospodárstva SR. Aj 
M. Húska upozornil na množstvo problémov, ktoré súvisia 
s problémami vo verejnom obstarávaní. Konštatoval, že ko-
rekcie sú dané priamo Európskou komisiou a boli potvrdené 
Európskou úniou. Jediný subjekt, ktorý môže korekciu upraviť, 
je Úrad pre verejné obstarávanie. Ministerstvo životného 
prostredia rozhoduje vo vzťahu ku korekciám o spustení pla-
tieb. Informoval tiež, že Ministerstvo životného prostredia má 
zdroje na vyhlásenie výziev a plánuje vyhlásenie výzvy na 
kanalizáciu a na zníženie emisií.

E. Pícha oboznámil členov Rady ZMOS o stretnutí ministra 
pôdohospodárstva Ľ. Jahnátka s ministrom fi nancií P. Kaži-
mírom ohľadom rokovania o výzve ministerstva fi nancií na 
rekonštrukcie škôl. Revízia jednotlivých výziev ovplyvní výšku 
peňazí, ktoré sa premietnu do ďalších výziev.

M. Muška, výkonný podpredseda ZMOS informoval, že pre-
bieha príprava partnerskej dohody pre programovacie obdo-
bie 2014 – 2020. Návrh ZMOS je zachovať šesť operačných 
programov s tým, že okrem operačného programu doprava, 
by mal byť zachovaný regionálny operačný program, ope-
račný program zamestnanosť a sociálna inklúzia, operačný 
program veda, výskum, vývoj, vzdelávanie, ďalej samostatný 
operačný program v rámci partnerstva program rozvoja vi-
dieka a operačný program technická asistencia.

Rada ZMOS vzala na vedomie informácie o aktuálnom stave 
čerpania prostriedkov z fondov EÚ a základné princípy na 
prípravu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na progra-
mové obdobie 2014 – 2020. Podporila kroky ministra hospo-
dárstva Tomáša Malatinského smerujúce k úspešnému ukon-
čeniu rokovania s Komisiou EÚ podporiť čo najväčší počet 
žiadostí o NFP v rámci výzvy na verejné osvetlenie. Zároveň 
Rada ZMOS odporučila požiadať ministra hospodárstva, aby 
sa v rámci svojich kompetencií zasadil o dodržanie verejného 
prísľubu predsedu vlády SR na 23. sneme ZMOS, že opatre-
nie 2.2. – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia 
pre mestá a obce bude zvýšené o alokáciu zdrojov získaných 
z realokácie fi nančných prostriedkov prioritnej osi č. 2, ope-
račný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Na štvrtom zasadnutí 27. septembra 2012 v Bratislave 
na programe rokovania Rady ZMOS bolo prerokovanie sta-
noviska ZMOS k príprave návrhu štátneho rozpočtu a roz-
počtov verejnej správy na rok 2013 za účasti ministra fi nancií 
P. Kažimíra.

Minister fi nancií Peter Kažimír informoval o stave vývoja ve-
rejných fi nancií a prezentoval návrh štátneho rozpočtu a roz-
počtov verejnej správy na rok 2013 a nasledujúce roky. Infor-
moval o prognóze koncom júla, o výpadku a znížení príjmov 
o 165 mil. EUR. Zdôraznil významný podiel obcí a miest pri 
konsolidácii fi nancií. Konštatoval, že mestá a obce postihuje 
pokles makra, ktorý avizovali pred dvoma týždňami, spolie-
hajú sa na to, že samospráva túto situáciu zvládne sama. 
Obrátil sa na obce a mestá so žiadosťou o ústretovosť pri 
zvládaní tejto situácie a žiadal realizovať aktivity samospráv 
s ohľadom na úspory výdavkov na tovary a služby a mzdové 
výdavky koncom tohto i začiatkom budúceho roka.

Predseda ZMOS Jozef Dvonč informoval, že sa združenie 
týmto problémom neustále zaoberá, hlavne pri tvorbe roz-
počtu na nasledujúci rok. Dodal, že ZMOS rokoval s vládou 
a že partnerská spolupráca medzi územnou samosprávou 
a vládou je mimoriadne dôležitá, ocenil aj možnosť ZMOS 
rokovať o problémoch s najvyššími orgánmi. Dodal, že ZMOS 
je pripravené poskytnúť kompletnú informáciu o súčasnej 
situácii, nastoliť niektoré opatrenia, aby samospráva a štát 
rok 2013 zvládli. Obce a mestá hľadajú rezervy, prijímajú 
opatrenia na efektívne hospodárenie a ušetrenie fi nančných 
prostriedkov.

Podpredseda ZMOS V. Bajan sa vyjadril k legislatívnym návr-
hom na podporu zefektívnenia fi nancovania obcí. M. Rejda, 
primátor Turzovky upozornil na to, že sa obciam pridávajú 
nové kompetencie bez adekvátneho fi nančného zabezpeče-
nia. O miere konsolidácie verejných fi nancií možno hovoriť 
až vtedy, keď sa špecifi kuje, čo ešte obce znesú a čo nie. 
Ďalší členovia Rady ZMOS upozornili ministra fi nancií, že 
obce už šetria dávno, že počet kompetencií narástol a to 
všetko ide z rozpočtov obcí a že sa už nedá viac konsoli-
dovať. Kriticky sa vyjadrili k tomu, že obce nemajú peniaze 
a nemôžu si brať ďalšie úvery, a teda aj ísť do ďalších projek-
tov, aj keď sú výhodné, pretože im chýbajú peniaze na 5% 
spolufi nancovanie. Poukazovali na to, že je potrebné aj zo 
strany štátu hľadať riešenia, napr. prehodnotiť celý sociálny 
systém, zvyšovať zamestnanosť.

Minister fi nancií P. Kažimír odporučil uskutočniť stretnutie 
so všetkými kompetentnými ministrami. Ubezpečil ich, že 
sa hľadajú riešenia, prijímajú sa opatrenia, žiadal obce o 
pochopenie, že štát nevie „dotankovať“ peniaze, pretože ich 
nemá. Nemá možnosť zvýšiť vzorec a nie je schopný uro-
biť garancie, prosí len znížiť výdavky. Štát musí ísť v roku 
2013 dole o 10%, žiada mestá a obce žiada z hľadiska mož-
nosti znížiť svoje výdavky na tovary a služby o 10% a 5% 
na mzdy.
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Rada ZMOS vzala na vedomie informáciu ministra fi nancií 
Petra Kažimíra o stave vývoja verejných fi nancií a aktuálnu 
informáciu o príprave návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 
2013 a nasledujúce roky a konštatovala, že sa prihlasuje ku 
konsolidácii verejných fi nancií a odporúča členským mestám 
a obciam prispôsobiť čerpanie svojich výdavkov ku koncu roka 
a v priebehu budúceho roka svojim reálnym príjmom. Rada 
ZMOS poverila predsedu ZMOS prerokovať s vládou SR ná-
vrhy legislatívnych zmien, ktoré by prispeli k zlepšeniu fi nanč-
ných podmienok miest a obcí v roku 2013. Tieto návrhy uložila 
členom Rady ZMOS prerokovať do 8. októbra 2012 s odbor-
nými pracovníkmi mestských a obecných úradov a v rámci 
regionálnych združení a predložiť pripomienky a návrhy na 
doplnenie Kancelárii ZMOS. Zároveň sa obrátila na prezi-
denta SR podpísať schválené novely zákonov č. 597/2003 Z. 
z. o fi nancovaní základných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení a č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a prí-
prave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rada ZMOS odporučila upozorniť ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu a ministra fi nancií na tendenciu pokračo-
vať vo vykazovaní fi ktívnych žiakov a v netransparentnom, 
neobjektívnom a nekontrolovateľnom rozdeľovaní výnosu 
dane z príjmu fyzických osôb za oblasť školstva na jednotli-
vé obce, ktoré sa podľa informácií z obcí, presúva z centier 
voľného času do kategórie školských klubov detí v dôsledku 
nedostatkov v platnej školskej legislatíve.

Rada ZMOS prerokovala v bode rôzne návrh na vyradenie 
z členstva ZMOS a schválila zánik členstva v ZMOS u ob-
cí podľa predloženého návrhu z dôvodu porušenia Stanov 
ZMOS v čl. 10, písm. b), t.j. neplnenie základnej povinnosti 
člena neuhradením členských príspevkov za rok 2011 a rok 
2012.

Rada ZMOS sa zaoberala na svojom zasadnutí aj informá-
ciou o pripravovanej aktualizácii Atlasu rómskych komunít na 
Slovensku, o ktorej informoval J. Turčány, výkonný podpredse-
da ZMOS. Riaditeľ sekcie legislatívy kancelárie ZMOS Bruno 
Konečný informoval, že cieľom projektu je získať čo najkom-
plexnejšie informácie o životných podmienkach Rómov i Ne-
rómov v jednotlivých regiónoch Slovenska a o potrebách ob-
cí s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity („MRK“)
pri riešení ich problémov. Atlas by mal slúžiť pre potreby 
verejnej správy tak, aby na základe získaných informácií 
bola možná cielená a efektívna realizácia verejných politík. 
Dodal, že cieľom projektu je vytvoriť exaktnú databázu, na 
základe ktorej by vláda a mestá a obce s prítomnosťou MRK 
mohli cielene riešiť konkrétne potreby sociálne vylúčených 
komunít, zvýšiť efektívnosť intervencií zo strany štátu, 
sústredením sa na tie mestá a obce s prítomnosťou MRK, 
kde je realizácia rozvojových projektov najpálčivejšia,
a vytvoriť exaktný zoznam miest a obcí s prítomnosťou 
MRK, na základe ktorého by sa nastavilo cielenie čerpanie 
EÚ fondov v programovacom období 2014-2020. Dodal, 
že by bolo vhodné zmapovať dnešnú situáciu aktuálnosti 

Atlasu, nakoľko naposledy bola zmapovaná v roku 2004. 
Rada ZMOS informáciu zobrala na vedomie a odporučila 
dotknutým členským mestám a obciam v rámci ich možností 
poskytnúť zástupcom UNDP potrebnú súčinnosť pri vykonaní 
predmetnej aktualizácie.

Na piatom zasadnutí 17. októbra 2012 v Bratislave bo-
lo hlavným bodom prerokovanie návrhu rozpočtu verejnej 
správy a štátneho rozpočtu na roky 2013 - 2015 a návrhu 
Memoranda o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky 
orientovanej na zabezpečenie fi nančnej stability verejného 
sektora na rok 2013 medzi vládou SR a ZMOS.

Na úvod rokovania predseda J. Dvonč zhodnotil obdobie 
od mimoriadneho snemu ZMOS. Konštatoval, že sa podarilo 
zastaviť návrh na tzv. mix daní. Ministerstvo fi nancií ponú-
kalo mestám a obciam 9,7 percenta výnosu dane z príjmov 
fyzických osôb, právnických osôb a dane z pridanej hodnoty 
a spotrebných daní a dane vyberanej zrážkou vychádzajúc 
z predpokladu, že prejde odvodová reforma. Súčasne od-
hadované zníženie výnosu dane z príjmov fyzických osôb 
bolo podľa septembrovej prognózy o 59 miliónov EUR nižšie, 
prepad ostatných daní bol však oveľa vyšší ako prepad dane 
z príjmov fyzických osôb. ZMOS súhlasil s prijatím zákona 
o rozpočtovej zodpovednosti a zapojením samosprávy do 
tohto ústavného zákona za podmienky, že bude vypracovaný 
audit kompetencií za účasti ZMOS. Termín splnenia úlohy bol 
stanovený do 30.6.2013. V kapitole všeobecnej pokladničnej 
správy na rok 2012 združenie presadilo účelové fi nancovanie 
sociálnych služieb zo štátneho rozpočtu a navýšenie tejto kapi-
toly o 20 miliónov EUR na fi nancovanie sociálnych služieb pre 
mestá a obce. ZMOS presadil zrušenie zdaňovania prenájmu 
majetku, prijali sa pozitívne zmeny pre mestá a obce v zákone 
o dani z príjmov s dopadmi na zvýšenie výnosu dane z príjmov 
fyzických osôb. Zákonom sa zvýšili správne poplatky, vyriešilo 
sa fi nancovanie záujmového vzdelávania, čo pomôže väčšine 
miest a obcí. Čiastočne sa vyriešili fi nančné obmedzenia pri 
stravovaní v školách a zachovali sa obecné školské úrady. 
V rámci programov európskych fondov sa dofi nancovala daň 
z pridanej hodnoty pre malé obce. Vypracoval sa a implemen-
toval mechanizmus podpory cestovného ruchu samostatným 
zákonom. Pozastavilo sa prijatie štátnej dane z nehnuteľnosti, 
tzv. dane z luxusu, ktorú mali samosprávy od roku 2013 za-
čať vyberať spoločne s vlastnými daňami. Začala sa diskusia 
o komplexnej systémovej novele zákona o sociálnych službách 
s dôrazom na taký spôsob rozdelenia výkonu kompetencií, kto-
rý je v podmienkach miest a obcí fi nančne vykonateľný. Takisto 
sa na pracovnej úrovni začala riešiť problematika sociálne od-
kázaných v oblastiach minimálneho zabezpečenia, aktívnych 
politík a vymožiteľnosti práva.

ZMOS v oblasti komunikácie dovnútra združenia dal svojim 
členom dostatok informácií pre ich rozhodovanie, o ktoré 
zmeny v legislatíve je treba sa usilovať a ktoré by uľahčili na-
pĺňanie kompetencií samosprávam. Vedenie ZMOS očakáva 
konkrétne a konštruktívne podnety od členov Rady ZMOS, 
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Rokovanie Rady ZMOS  19. - 20. novembra 2012 na Štrbskom Plese

ktoré vytvoria základ pre efektívne rokovania s vládou SR 
o potrebách miest a obcí Slovenska.

Podpredseda ZMOS V. Bajan uviedol, že celý rozpočet sa 
nesie v duchu vyhlásenia vlády, ktorá chce konsolidovať ve-
rejné fi nancie tak, aby sa defi cit verejných fi nancií znížil na 
2,9 % HDP, čomu zodpovedá nastavenie príjmov a výdavkov. 
Predpokladaný hospodársky výsledok je pozitívny.

J. Turčány, podpredseda ZMOS uviedol, že potreba miest 
a obcí na sociálne služby je vykvantifi kovaná, počíta sa 
s tým, že nové sociálne zariadenia sa začínajú budovať 
a ďalšie sa dobudujú v roku 2013. Rezerva v rozpočte počíta 
aj na tieto činnosti. Zároveň rozpočet počíta aj s navýšenými 
prostriedkami v prípade dohody medzi vládou a školskými 
odbormi. V roku 2013 sa nepočíta s rozpočtovaním na indi-
viduálne potreby obcí zo strany ministerstva fi nancií a takisto 
sa nepočíta s prostriedkami na obnovu a záchranu kultúrnych 
pamiatok. K rozpočtovaniu prostriedkov zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania na nájomné bývanie sa počíta s poskytova-
ním dotácií na nájomné bývanie hlavne pre študentov.

V diskusii členovia Rady ZMOS pripomenuli, že niektoré mestá 
a obce sa už v roku 2011 podieľali na konsolidácii verejných 
fi nancií tým, že prenechali štátu 4,9 percentuálneho bodu 
z výnosu z dane z príjmov fyzických osôb. Teraz navrhujú 
prijať len odporúčanie každej samospráve šetriť isté percento. 
Predseda ZMOS zdôraznil, že šetrenie je v záujme Sloven-
skej republiky a vláda sa zaviazala krátiť výdavky všetkých 
rezortov. V memorande je navrhnutých ušetriť cca 5 percent 
mzdových a 10 percent bežných výdavkov a je na mestách 
a obciach, akým spôsobom toto odporúčanie naplnia. Tieto 
peniaze nešetria obce a mestá pre vládu SR, ale na vlastné 
rezervné účty, kde by sa mali na konci budúceho roka objaviť.

N. Babiaková, primátorka mesta Banská Štiavnica upozorni-
la, že z návrhu rozpočtu vypadli dotácie zo štátneho rozpoč-
tu na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok. Žiadala v sú-
lade s Dohovorom o ochrane svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO, ktorý Slovensko podpísalo, aby bola táto položka 
zachovaná a aby sa upravila ako dotácia na záchranu a ob-
novu kultúrnych pamiatok v lokalitách UNESCO, v mestách 
Banská Štiavnica, Bardejov, Vlkolínec.

M. Rejda, primátor Turzovky hovoril o potrebe určenia mie-
ry účasti na konsolidácii verejných fi nancií tak, aby neboli 
ohrozené verejné zdroje samosprávy a aby bolo možné 
kvalitne zabezpečovať výkon samosprávnych funkcií, ako aj 
o potrebe vytvárania tlaku na uskutočnenie auditu kompeten-
cií. Navrhoval doplniť znenie memoranda aj o záväzok štátu 
zabezpečiť, aby sa dostali peniaze z eurofondov k mestám 
a obciam do 90 dní.

I. Choma, primátor mesta Žilina podporil hlasovanie za me-
morandum dôvodiac predovšetkým tým, že rokovania s vlá-
dou prebiehajú korektne, čo je dôležité pre vyjednávanie zo 

strany ZMOS. Podporné stanovisko vyjadrili aj ďalší starosto-
via a primátori, ktorí sa prihlásili k zodpovednosti pri rozpoč-
tovaní verejných zdrojov v záujme Slovenskej republiky.

Rada ZMOS súhlasila s návrhom rozpočtu verejnej správy 
a rozpočtom obcí na roky 2013 - 2015 s pripomienkami, 
ktoré sa týkajú navrhovaného objemu dotácií obciam na rok 
2013 na sociálne zariadenia. Schválila návrh Memoranda 
medzi vládou SR a ZMOS a delegáciu ZMOS na rokova-
nie s vládou SR v zložení: J. Dvonč, M. Sýkora, V. Bajan, 
V. Krakovská, M.Muška, J. Turčány, M. Rejda, Š. Bieľak, B. 
Kováčová, Ľ. Parízek, J. Ondrejka, R. Cicutto, Z. Máčeková. 
Zároveň poverila delegáciu, aby pri rokovaniach s vládou SR 
o memorande rokovala o pripomienkach ZMOS uplatnených 
na Rade ZMOS.

Rada ZMOS prijala uznesenie, aby text memoranda bol do-
plnený. M. Muška, výkonný podpredseda ZMOS informoval, 
že k problematike auditu zasadá pracovná skupina, ktorej 
je členom. Vláda akceptovala uznesenie predchádzajúcej 
vlády a rozšírila ho o určité body. Ministerstvo vnútra SR sa 
rozhodlo, že audit budú realizovať pracovníci ministerstiev. 
Vzhľadom na túto skutočnosť možno očakávať, že bude ak-
ceptovaný postup schválený na 23. sneme ZMOS. Niektoré 
údaje budú musieť mestá a obce štátu poskytnúť dotazníko-
vou metódou. M. Muška, výkonný podpredseda ZMOS navr-
hol revidovať uznesenie o integrovaných obslužných miestach 
a súhlasiť so zapojením obcí, ktoré o to budú mať záujem. 

Na šiestom zasadnutí 19. a 20. novembra 2012 na 
Štrbskom Plese Rada ZMOS prerokovala informáciu pred-
sedu ZMOS Jozefa Dvonča o príprave mimoriadneho 
rokovania vlády SR za účasti zástupcov ZMOS. Materiál 
obsahujúci návrhy ZMOS na zmenu legislatívy bol 
poskytnutý rezortom, uskutočnili sa parciálne rokovania za 
účasti pracovníkov ZMOS. Účastníci rokovaní informovali 
o priebehu a výsledkoch doterajších stretnutí, ktoré sa týkali 
fi nancovania originálnych a prenesených kompetencií, 
normatívov v školstve, auditu v obciach, tvorby rozpočtu, 
zákona o sociálnych službách, eurofondov.
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Rada ZMOS poukázala na to, že zmenou metodiky pri fi nan-
covaní záujmových krúžkov nebol pre centrá voľného času 
a základné umelecké školy uplatnený normatív na správu 
majetku. Má to dopad na tie zariadenia, ktoré majú samo-
statné budovy. Je to problém, ktorý sa musí spätne doriešiť. 
Členovia Rady ZMOS vyjadrili nespokojnosť nad znížením 
koefi cientu pre centrá voľného času a s tým, že obce dostanú 
fi nancie len pre deti od 5 do 15 rokov.

V oblasti školstva je nutné zákonom posilniť kompetencie 
obcí, aby mali skutočný vplyv na to, čo sa v školách robí 
a mohli zasiahnuť v prípade neefektívneho hospodárenia aj 
odvolaním riaditeľa. Mestá a obce ako zriaďovatelia stoja 
pred dilemou, či je na prvom mieste materská škola alebo 
klub, centrum voľného času alebo záujmové vzdelávanie. Na 
sekcii školstva bol prezentovaný názor, že objem peňazí, kto-
rý pôjde do predškolského vzdelávania napočítaný na všetky 
obce, by mal smerovať viacej na podporu zriaďovateľa, ako 
na podporu inštitúcie a tiež názor, že objem fi nančných pro-
striedkov nemôže byť rovnaký podľa jednotlivých školských 
zariadení, lebo ak chceme systém zrovnať, objem fi nancií, 
ktorý pôjde na centrum voľného času, by sa mal pohybovať 
zhruba na úrovni roku 2009, 2010. Zavádza sa nový koefi -
cient na opravy a vybavenie pre základné a materské školy. 

Materiál Aktuálne Informácie a možné postupy prípravy 
rozpočtov samospráv na rok 2013 uvádzal jednotlivé legisla-
tívne normy a návrhy na dosiahnutie efektívnejšieho využíva-
nia verejných prostriedkov pri fi nancovaní obcí v roku 2013 
formou všeobecných opatrení, opatrení v oblasti príjmov a 
v oblasti výdavkov. V príjmovej časti smerujú opatrenia skôr 
k zefektívneniu výberu, úpravám nájmov či už na podnikateľ-
ské alebo iné účely. Podľa niektorých účastníkov rokovania 
Rady ZMOS očakávania vlády, že mestá a obce vytvoria 
prebytok, teda väčšie príjmy ako výdavky v nejakom objeme, 
nie sú reálne. Kriticky sa vyjadrili k tomu, že má byť na prvom 
mieste prijatie opatrenia na odstránenie korupcie, pretože ho 
nepovažujú v samospráve za také závažné. J. Dvonč, predse-
da ZMOS poukázal na celospoločenský rozmer memoranda 

a poukázal na skutočnosť, že štát nechce primárne, aby sa-
mosprávy šetrili. Štát chce, aby zlepšili bilanciu štátu, obce 
a mestá majú prispieť k tomu, aby sa nevytváral dlh verejnej 
správy. Dlh verejnej správy má byť 2,9, a samosprávy z toho 
tvoria asi 0,4.

Ako hosť sa zúčastnil na rokovaní Rady ZMOS štátny tajom-
ník ministerstva práce Braňo Ondruš a generálna riaditeľka 
sekcie práce Danica Lehocká. Informovali o príprave novely 
zákona o službách zamestnanosti. Cieľom vlády je napomá-
hať pracovnej aktivizácii ľudí bez práce. Z tohto hľadiska sú 
dôležité pripomienky, ktoré ZMOS uplatnilo v medzirezort-
nom pripomienkovom konaní, pretože obce a mestá sú pre 
vládu kľúčovým partnerom. Pokiaľ ide o aktiváciu. B. Ondruš, 
štátny tajomník ministerstva práce hovoril o stave vyjednáva-
nia Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2013. Uviedol, 
že je presvedčený, že podmienky pripravovanej kolektívnej 
zmluvy zabezpečia spoločenský pokoj. Účastníci rokovania 
poukázali na to, že krátenie pracovného času na 37,5 hodiny 
môže zhruba v 20 až 30 % organizáciám spôsobiť prevádz-
kové a fi nančné problémy, ďalej hovorili o dopadoch zmien 
Zákonníka práce na samosprávu (zodvodnenie dohodárov, 
obmedzenie pracovných pomerov na dobu určitú). Otvorili 
otázku podpory zamestnávania občanov do 29 rokov, otáz-
ku aktivačný prác a ich kontroly. Štátny tajomník informoval 
o vyčlenení 70 miliónov eur prioritne na podporu mladých 
nezamestnaných na základe dohody medzi Slovenskom 
a Európskou komisiou, z nich 20 miliónov EUR je alokova-
ných na projekt určený výlučne samospráve. Problémom je 
dodržanie podmienky udržateľnosti, ale hľadajú sa riešenia. 
Vyzval členov Rady ZMOS na zaslanie námetov a skúseností 
aj na zefektívnenie aktivačných prác, ktoré sú plne hradené 
z Európskeho sociálneho fondu.

V Informácii o stave prípravy programového obdobia 2014 
- 2020 výkonný podpredseda ZMOS M. Muška hovoril o 
materiáli: „Pozičný dokument“, ktorý je návrhom Bruselu, ako 
pripraviť podklady k Partnerskej zmluve pre roky 2014-2020. 
Brusel neodporúčal zaradiť do budúceho programového 
obdobia miestne komunikácie, školy, verejné osvetlenie. Slo-
venská republika ústami premiéra žiadala podporiť infraštruk-
túru samosprávy a zaviazala sa odstrániť všetky nedostatky 
z predchádzajúceho obdobia. Takéto stanovisko zdieľa aj 
ZMOS. Rada ZMOS uložila pripraviť pozičný dokument 
ZMOS k partnerskej dohode medzi SR a EK na roky 2014 - 
2020 a predložiť ho na rokovanie Rady ZMOS a zástupcovi 
ZMOS v Rade vlády pre partnerstvo, aby v rámci prípravy 
programového obdobia 2014-2020 presadzoval naplnenie 
bodu č. 6 zo schválených priorít 23. snemu ZMOS s dôrazom 
na zrovnoprávnenie obcí Bratislavského kraja pri čerpaní 
prostriedkov z fondov EU.

Na rokovaní Rady ZMOS sa zúčastnil Ľ. Ábel, viceprezident 
PZ. Informoval účastníkov o súčinnosti príslušníkov Policajného 
zboru so samosprávou pri práci s neprispôsobivými občan-
mi, ako aj o aktuálnej situácii pri zabezpečovaní zákonnosti. 

Do diskusie  sa zapojil Štefan Matejkin, starosta Litavy
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Pre Policajný zbor je mimoriadne dôležitá dobrá spolupráca 
so samosprávou, komunikácia, a osobné kontakty na regio-
nálnej úrovni s riaditeľmi obvodných, okresných a krajských 
riaditeľstiev. Vedenie Policajného zboru uvíta akékoľvek ná-
vrhy, ktoré povedú k zlepšeniu bezpečnosti na území danej 
obce alebo mesta.

Starostovia niektorých obcí otvorene kritizovali činnosť po-
lície, najmä absenciu policajtov v problémových lokalitách, 
požadovali zmenu volebného kódexu v súvislosti so zneužíva-
ním volebných lístkov, poukazovali na neriešenie podozrivé-
ho materiálu v zbere druhotných surovín, úžery, sexuálneho 
zneužívania, ohrozovania mravnej výchovy, žiadali aktivity 
v oblasti prevencie kriminality a práce s rizikovou mládežou. 
Viceprezident informoval o náročnosti práce s rómskou komu-
nitou a informoval, že sa pripravuje otvorenie trestnoprávnych 
kódexov, čo otvorí priestor na nastavenie určitých skutkových 
podstát. Policajný zbor urobí v rámci pripomienkového kona-
nia všetko preto, aby sa vymožiteľnosť práva zlepšila. Vyjad-
ril ochotu participovať aj na zefektívnení spolupráce štátnej 
s mestskou políciou.

V rôznom predseda ZMOS J. Dvonč informoval o materiáli 
„Memorandum o vzájomnej spolupráci Združenia miest a ob-
cí Slovenska a Slovenského futbalového zväzu pri budova-
ní a rekonštrukcii futbalovej infraštruktúry“. Členovia Rady 
sa zaoberali aj o návrhom koncepcie štátnej politiky v oblasti 
športu. Rada ZMOS zobrala na vedomie návrh Memoranda 
o vzájomnej spolupráci ZMOS a SFZ pri budovaní a rekon-
štrukcii futbalovej infraštruktúry ako východisko pre ďalšie 
rokovania so SFZ o podpore futbalu na Slovensku. 

Na siedmom zasadnutí 22. - 23. januára 2013 v Bra-
tislave sa členovia Rady ZMOS zaoberali novelou zákona 
o verejnom obstarávaní. Jeho doterajšie nastavenie neúmer-
ne komplikovalo samosprávam obstarávanie tovarov a slu-
žieb. Konštatovali, že požiadavky ZMOS najmä v oblasti 
zrýchlenia a zjednodušenia procesu obstarávania, ako aj 

vnesenie sociálneho aspektu a aspektu kvality do vyhod-
nocovania VO, návrhy na elimináciu špekulatívneho fi nan-
covania vláda akceptovala. Návrh novely nie je ideálny, 
ale je lepší ako súčasný zákon. Novela bola postúpená na 
rokovanie parlamentu.

Čo sa týka stavebného zákona – sú vytvorené pracovné 
skupiny aj s expertmi ZMOS. ZMOS zastáva názor, že 
stavebné úrady by mali byť pod samosprávou. V súčasnosti je 
problémom fi nancovanie stavebných úradov, ale celý proces 
bude ukončený až po audite originálnych a prenesených 
kompetencií.

Hlavnou témou rokovania bola aktuálna situácia v oblasti škol-
stva za účasti ministra školstva. Rada tlmočila názor svojich 
členov k účelovej zmene nariadenia vlády SR č. 630/2008 
Z. z., ktorá narušila systém fi nancovania základných škôl. 
Upozornila, že v prípade, ak by neboli prijaté ďalšie systémo-
vé zmeny, napr. zvýšenie normatívu na mzdy v priebehu roku 
2013 (čo by vyžadovalo pravdepodobne úpravu štátneho 
rozpočtu), prehĺbili by sa problémy a nestabilita pri odmeňo-
vaní v základných školách. V obciach, ktoré majú na svojom 
území viac ako jednu základnú školu, je riziko, že riaditelia 
nedokážu z dotácie na mzdy naplniť zákonné povinnosti za-
mestnávateľa voči svojim zamestnancom.

V diskusii primátori a starostovia hovorili o problémoch, 
s ktorými sa stretávajú ako zriaďovatelia, či už s fi nancova-
ním základných škôl a školských zariadení, pri racionalizácii 
a optimalizácii škôl na svojom teritóriu, o potrebe posilnenia 
kompetencií zriaďovateľov smerom k manažmentu školy, 
pretože je to zriaďovateľ, ktorý nesie za školu zodpoved-
nosť. Poukázali aj na zneužívanie fi nančných prostriedkoch 
na cestovné pre školákov, vyjadrili sa k riešeniu malotriedok 
a vytváraniu podmienok na zabezpečovanie podmienok 
vzdelávania aj pre deti z riedko obývaných oblastí.

Na rokovaní Rady ZMOS  sa zúčastnil minister školstva Dušan 
Čaplovič

Do diskusie o problematike regionálneho školstva sa zapojil Ľubo-
mír Parízek, primátor Senice a predseda sekcie školstva, mládeže
a športu a vzdelávania Rady ZMOS
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 V súvislosti so zvýšením normatívu o 5% pre pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariade-
ní Rada ZMOS žiadala urýchlené presunutie fi nančných 
prostriedkov na účty miest a obcí. Odmietla podmieňovanie 
poskytnutia týchto prostriedkov dodržaním memoranda 
a konsolidácie fi nančných prostriedkov. Členovia argumento-
vali, že obce a mestá si plnia svoje záväzky voči školám veľmi 
zodpovedne. Napriek tomu, že s kompetenciami neprešli 
i adekvátne fi nančné prostriedky, dokázali udržať systém, 
oddlžiť školy, z eurofondov mnohé zmodernizovať. Vyjadrili 
presvedčenie, že vláda tieto skutočnosti bude akceptovať 
a naplní memorandum.

Rada ZMOS podporila návrh ministra školstva na úpravu na-
riadenia vlády SR č.630/2008 Z. z. a vrátiť pôvodný spôsob 
a pravidlá rozdeľovania časti fi nančných prostriedkov mesta-
mi a obcami, ktorý sa ako optimálny. Odporučila doriešiť 
postup, spôsob a vyplatenie dotácie na úhradu zvýšených 
mzdových nárokov pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov v školách a školských zariadeniach v zria-
ďovateľskej pôsobnosti obcí a sekcii školstva a vzdelávania 
Rady ZMOS uložila usporiadať k problematike školstva od-
bornú programovú konferenciu v marci 2013. Rada ZMOS 
pozitívne hodnotila nové podmienky poskytovania dotácií 
na rozvoj záujmových aktivít detí, ktoré umožnia zapojiť do 
záujmových aktivít podstatne väčší počet detí. Mestá a obce 
vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach sú povinné 

určiť podmienky fi nancovania záujmových aktivít v súlade 
s potrebami svojich občanov a ich detí v oblasti rozvíjania 
záujmovej činnosti.

V súvislosti s novelou zákona č. 223/2001Z.z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov, kde sa uplatnila aj požiadavka Európskej 
únie - zaviesť separáciu biologicky rozložiteľného komunál-
neho odpadu („BRKO“), združenie odporučilo pre mestá
a obce vo VZN využiť § 39, odst. 18 novely zákona o od-
padoch 223/2001 – novela 343/2012, ak im podmienky 
neumožňujú zaviesť separáciu BRKO, zapracovať do VZN
o odpadoch a drobných stavebných odpadoch odôvod-
nenie nezavedenia separácie BRKO v súlade so zákonom, 
ďalej upozorniť reštauračné zariadenia na území svojich 
miest a obcí na zákonné povinnosti pri nakladaní s BRKO
a dohodnúť spôsob zberu BRKO zo školských jedální, hlavné 
odpadových jedlých olejov. Predsedom regionálnych združe-
ní ZMOS bola rozposlaná metodická príručka o nakladaní 
s BRKO mestami a obcami. Rada ZMOS zároveň v uznese-
ní odmietla zvýšenie poplatkov za ukladanie odpadov na 
skládky s odvolaním sa na ustanovenia memoranda medzi 
vládou SR a ZMOS.

K problematike implementácie projektov z eurofondov a prí-
prave nového programového obdobia na roky 2014 - 2020 
členovia Rady ZMOS hovorili o problémoch, s ktorými sa 
stretávajú pri predkladaní a implementácii projektov, najmä 
v súvislosti s verejným obstarávaním. Zhodli sa aj na potrebe 
využívania európskeho jazyka, tvorby integrovaných regio-
nálnych programov, o potrebe ešte užšie zapojiť do projektov 
územnú a miestnu samosprávu. Navrhli zavedenie dvojkolo-
vého systému na zefektívnenie a zlacnenie posudzovania 
projektov, poukazovali aj na potrebu odstrániť diskrimináciu 
Bratislavy a okolitých okresov pri čerpaní eurofondov.

Na ôsmom zasadnutí 7. marca 2013 v Žiline predmetom 
rokovania Rady bola programová konferencia ZMOS k prob-
lematike školstva „ Samospráva a školstvo – včera, dnes a za-
jtra“, na ktorej sa zúčastnilo 260 osôb - členov Rady ZMOS, 
primátorov, starostov, zamestnancov regionálnych školských 
inštitúcií a hostí z ministerstva školstva, národných asociácií 
zastrešujúcich predškolskú a školskú výchovu a zástupcov 
partnerských organizácií.

Zdenko Krajčír, generálny riaditeľ Sekcie regionálneho 
školstva ministerstva školstva informoval o príprave návrhu 
systémových zmien v školstve na ministerstve školstva. Pre-
chod niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy pred 
desiatimi rokmi na obce a vyššie územné celky hodnotil ako 
správny krok a vyjadril presvedčenie, že pracovný program 
konferencie prinesie závery, ktoré budú východiskom pre 
ďalšie smerovanie regionálneho školstva.

Vývoj školstva od doby jeho decentralizácie, zhodnotenie 
reformných zmien v školstve, ich dopadov na výkon kompe-

Primátor Malaciek  Jozef Ondrejka
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tencií miest a obcí, ako aj hľadanie východísk pre efektívne 
fungovanie regionálneho školstva bolo obsahom úvodného 
príhovoru predsedu ZMOS Jozefa Dvonča, ako aj prezentácií 
podpredsedov ZMOS Jozefa Turčányho a Vladimíra Bajana. 

Jozef Turčány poukázal na dôvody decentralizácie - riadenie 
a fi nancovanie školského systému štátom, ktorý nedokázal 
reagovať na demografi cký vývoj, na ekonomické a sociálne 
riziká (a aj politické) spojené s racionalizáciou škôl a pre-
púšťaním zamestnancov. Samospráva udržala systém bez ne-
gatívneho dopadu na výchovno-vzdelávací systém, oddlžila 
školy, odstránila dovtedajšie zadlžovanie základných škôl, 
neplatenie základných odvodov za zamestnancov, nepreplá-
canie faktúr, mnohé školy zmodernizovala a zefektívnila ich 
prevádzku aj dofi nancovaním z obecných peňazí. Urobila 
tak aj vďaka prijatým právnym predpisom, ktoré umožňovali 
nielen pružne reagovať v oblasti miezd, ale aj umožňovali 
časti normatívu na prevádzku presunúť na mzdy alebo nao-
pak. Jozef Turčány poukázal na rozpory a protirečenia medzi 
základnými princípmi decentralizácie a ich praktickým napl-
nením v podmienkach školstva. Na jednej strane je originál-
na pôsobnosť, na druhej strane zákonmi, vyhláškami a naria-
deniami stanovený rozsah povinností, ktoré samospráva musí 

Programová konferencia ZMOS  Samospráva a školstvo – včera, 
dnes a zajtra. 

Výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány  zhodnotil reformné 
zmeny v školstve a  ich dopad na fungovanie miest  a obcí.

Vladimír Bajan, podpredseda ZMOS a predseda komory miest 
sa zameral vo svojej prezentácii  na  riadenie a fi nancovanie škôl
a školských zariadení.

plniť. Samospráva sa v originálnych pôsobnostiach nemôže 
správať samosprávne. Škola je rozpočtovou organizáciou 
obce, ale mechanizmus jej zriaďovania, kontroly, menovania 
a odvolávania riaditeľov, zodpovednosti za jej prevádzku je 
odlišný. Toto je jeden zo základných dôvodov a predpokla-
dov na vznik rizík a sporov v území. Pretrváva a posilňuje 
sa trend, aby všetky mzdové náležitosti zamestnancov (aj 
originálnych) boli ako nároky premietnuté v zákone o odme-
ňovaní. Tu sa vytráca akýkoľvek prvok motivácie a ohodnote-
nia zamestnancov na základe napr. kvality výkonu ich práce 
a dosahovaných výsledkov. Inak je chápaná aj nadčasová 
práca v prípade prekročenia týždennej vyučovacej povinnos-
ti a povinnosti a práva v zmysle Zákonníka práce. Dlho trva-
lo, kým ZMOS presadilo zásadnú požiadavku, že zriaďovať 
a zaraďovať do siete škôl a školských zariadení je možné len 
so súhlasom zastupiteľstva (neskôr sprísnené na dvojtretino-
vé hlasovanie). Jozef Turčány nastolil otázky do diskusie: Je 
súčasný systém rozdelenia pôsobností v školstve pre mestá 
a obce dobrý, alebo ho treba zmeniť? Čo bude alebo nebu-
de ZMOS akceptovať v oblasti kompetencií a fi nancovania? 
Žiadal od kompetentných predložiť kvalitatívne ukazovatele 
na hodnotenie škôl a školských zariadení, presne defi novať, 
čo je naozaj vzdelávanie a čo výchova a záujmová činnosť. 
Dotkol sa aj problému obrovských disparít medzi počtom 
ľudí, ktorí sa vzdelávajú, medzi ich právom na výber školy 
a skutočnou potrebou na trhu práce. Poukázal na dispro-
porcie medzi počtom detí, ktoré ukončujú základnú školskú 
dochádzku, a počtom miest na stredných školách.

Vladimír Bajan sa vo svojej prezentácii venoval riadeniu a fi -
nancovanie škôl a školských zariadení v podmienkach miest 
a obcí. Poukázal na to, že nadobudnutím účinnosti zákona 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona 
o fi nancovaní základných škôl, stredných škôl a školských za-
riadení v roku sa do života uviedlo normatívne fi nancovanie 
na žiaka. Na základe analýzy vývoja počtu žiakov v ZŠ, 
demografi ckého vývoja, vývoja počtu obyvateľov v obciach, 
mestách, mestských častiach, vzniku neštátnych škôl a boo-
mu osemročných gymnázií, analýz čo najekonomickejšieho 
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Do diskusie sa zapojil Miroslav Rejda, primátor Turzovky a predse-
da sekcie fi nančnej a informatiky 

využitia kapacít ZŠ, začali obce a mestá s racionalizáciou 
siete škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Reakciou na 
racionalizačné kroky samosprávy zo strany štátu však bola 
skutočnosť, že v uvedenom období, za asistencie a podpory 
ministerstva školstva vznikali neštátne školy bez akejkoľvek 
analýzy siete základných škôl na príslušnom území, bez akej-
koľvek analýzy demografi ckého vývoja.

V súvislosti s problémami v oblasti fi nancovania osemročných 
gymnázií, materských škôl a školských zariadení, ako aj 
fi nancovania pedagogických a nepedagogických zamest-
nancov podpredseda ZMOS Vladimír Bajan navrhol neod-
kladne vrátiť obciam možnosť v rámci samosprávnych funkcií 
riešiť rozdiely medzi jednotlivými školami v rámci mzdových 
výdavkov na prenesené kompetencie; systémovo doriešiť 
kreditové príplatky pre pedagogických zamestnancov v ma-
terských školách a školských kluboch detí (kompetencia bola 
daná na obce bez navýšenia fi nancií v rámci originálnych 
kompetencií). Podobne ako podpredseda J. Turčány aj V. Ba-
jan požaduje jednotný a ucelený vonkajší i vnútorný systém 
kritérií na celkové hodnotenia škôl a upraviť spôsob prepočtu 
poskytovania fi nančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu 
na prenesené kompetencie. Poukázal aj na potrebu posilniť 
jednotlivé oblasti činnosti školských úradov, vrátane perso-
nálneho zabezpečenie metodicko-odbornej a poradenskej 
činnosti, a to ako vo vzťahu k základným školám, tak i sme-
rom k materským školám, ktoré sú zaradené so sústavy škôl, 
a nevynímajúc ani školské zariadenia.

Súčasná situácia v zabezpečovaní kompetencií obce v oblas-
ti školstva, prenesené a originálne kompetencie, protirečenia 
reformy, decentralizácia školského prostredia so zachova-
ním oblastí centrálneho riadenia, transparentnosť a kvalita 
vzťahov na osi zriaďovateľ – riaditeľ – učiteľ bolo obsahom 
prezentácie Ľubomíra Parízeka, primátora Senice a zároveň 
predsedu Sekcie školstva, mládeže a športu Rady ZMOS.

Činnosti školských úradov („ŠÚ“) sa venovali vo svojej 
prezentácii PaedDr. Alica Fecková, vedúca Školského úradu 
Dlhé Klčovo a Mgr. Alena Schimíková, vedúca oddelenia 

školstva, kultúry a športu MsÚ v Martine. Priblížili odborné 
činnosti vykonávané zamestnancami školských úradov pre 
obce a štát. Petra Kolevská vo svojej prezentácii predstavila 
Projekt T.I.R. Junior,, ktorého cieľom je moderná a efektívna 
výmena poznatkov a hodnôt v rámci vzťahového trojuholníka 
škola - rodina – spoločnosť. Interaktívne zapojenie prvkov 
využívaných mladými ľuďmi do výchovy detí a mládeže prí-
tomných zaujalo a vyjadrili projektu podporu.

V odbornej diskusii, ktorá bola zameraná na ďalšie smero-
vanie samosprávy, sa prihlásilo viac ako 20 diskutujúcich. 
Ich príspevky sa týkali prenesených a originálnych kompe-
tencií, riadenia a fi nancovania škôl a školských zariadení, 
spolupráce Rady školy a obce, školských úradov, auditu škôl 
a školských zariadení, žiakom zo sociálne znevýhodneného 
prostredia, obnovy a výstavby škôl a školských zariadení, 
fi nancovania športu pre všetkých, debyrokratizácie školstva. 
Rada ZMOS uznesením schválila závery konferencie a odpo-
ručila ich predložiť na rokovanie 24. snemu.

Na deviatom zasadnutí 16. - 17. apríla v Michalovciach 
na programe rokovania bolo vyhodnotenie plnenia úloh 
z uznesení Rady ZMOS a rozpracovaných záverov 23. sne-
mu ZMOS, aktuálne informácie z legislatívneho procesu s dô-
razom na prípravu novely stavebného zákona, informácie 
o príprave programového obdobia 2014 - 2020 a programo-
vá konferencia ZMOS Sociálne služby v podmienkach miest 
a obcí.

Výkonný podpredseda ZMOS M. Muška konštatoval, že boli 
splnené úlohy z uznesení týkajúce sa verejného obstaráva-
nia, fi nancovania samospráv, aktuálnej situácie v školstve, 
v plnení sú naďalej úlohy, ktoré sa týkajú implementácie 
NSRR a prípravy programového obdobia 2014 - 2020, rie-
šenia problematiky marginalizovaných skupín obyvateľstva 
a odpadov. Informoval aj o príprave 24. snemu ZMOS, jeho 
programu a snemových dokumentov. Rada ZMOS vzala na 
vedomie vyhodnotenie plnenia úloh z uznesení Rady ZMOS 
a 23. snemu ZMOS a schválila program a predložené doku-
menty na 24. snem ZMOS.

Výkonný podpredseda ZMOS J. Turčány informoval o rokova-
ní k novele o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 
upozornil na nové prvky, ktoré sú v zákone a obmedzujú roz-
hodovacie kompetencie obcí a miest. Členovia Rady ZMOS 
odmietli zasahovanie štátu do samosprávnych kompetencií 
a podporili vykonanie auditu kompetencií a ich fi nančné 
zabezpečenie. So znepokojením sledujú postup ministerstva 
vnútra pri reforme verejnej správy (ESO), poukazovali na 
to, že sa deje bez predchádzajúceho auditu kompetencií, 
čo môže viesť k okliešťovaniu samosprávnych kompetencií
a k centralizácii.

K návrhu stavebného zákona hovorili prítomní o pozití-
vach zachovania stavebného úradu v kompetencii obce, 
ako aj o možnostiach vytvorenia spoločných stavebných 
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Programová konferencia k sociálnym službám

úradov pre viaceré obce. Uvádzali dobré príklady z pra-
xe, spolupráca je užitočná a efektívna. V spolupráci obcí 
a vytváraní spoločných úradov, aj obecných, vidí pred-
seda ZMOS J. Dvonč východisko z terajšej nepriaznivej 
situácie aj pre malé obce. Rada ZMOS sa uzniesla, že 
ZMOS bude trvať na zachovaní postavenia každej obce 
ako stavebného úradu a na usporiadaní siete spoločných 
stavebných úradovní vychádzajúcej z návrhu zoznamu 
siete stavebných úradov odsúhlasených v roku 2009 
po jej aktualizácii a zapracovaní zmien a pripomienok
k aktuálnemu dátumu.

Rada ZMOS nesúhlasí s predloženým návrhom zákona 
o organizácii miestnej štátnej správy, ak by tento zákon 
znamenal presun kompetencií z obcí na okresné úrady bez 
súhlasu ZMOS a pred ukončením auditu kompetencií verej-
nej správy. Rada ZMOS nesúhlasí s poslaneckým návrhom 
novely zákona o obecnom zriadení, ktorý predložila E. Jurí-
nyová, podpredsedníčka NR SR. Čo sa týka navrhovaných 
zmien v zákone o obecnom zriadení, ktorý chce predložiť 
J. Vaľová na rokovanie parlamentu, ZMOS žiada poslancov 
NR SR posilniť právomoci obcí vo vzťahu k ustanoveniu § 4 
písm. í, kde sa upravujú ich možnosti určovať prevádzkové 
hodiny.

V súvislosti s aktuálnymi informáciami o stave konsolidácie 
verejných fi nancií s dôrazom na samosprávu v zmysle podpí-
saného Memoranda medzi vládou a ZMOS základnou otáz-
kou bolo nájsť riešenie, ako konsolidovať tie rozpočty obcí 
a miest, ktoré sú mínusové a rizikové. Ďalšou otázkou bolo, 
ako sa účtovne vysporiada obec s prebytkom, ak jej vznikne 
na konci roka. Podľa predsedu ZMOS J. Dvonča je potrebné 
usmerniť obce, ako konsolidovať svoje fi nancie – zvýšiť príjmy, 
znížiť výdavky. Rada ZMOS vzala na vedomie predložený 
materiál a prehľad o plnení podmienok konsolidácie verej-
ných fi nancií v schválených rozpočtoch obcí na rok 2013 a 
odporučila prostredníctvom regionálnych združení upozorniť 
obce, aby venovali pozornosť konsolidácii verejných fi nancií 
v zmysle Memoranda o spolupráci na základe podkladov 
z kancelárie ZMOS.

M. Rejda, predseda sekcie fi nančnej a informatiky Rady 
ZMOS vo svojom príspevku hovoril o podiele obcí na výnose 
dane z príjmu fyzických osôb. Navrhol, aby orgány ZMOS 
v záujme zabezpečovania samosprávnych funkcií vyvinuli 
snahu o rokovanie s vládou SR k návratu podielu obcí na 
výnose dane z príjmu fyzických osôb na výšku 70,3% obcí. 
Jeho návrh Rada ZMOS schválila.

O rokovaní o stave implementácie NSRR a príprave progra-
mového obdobia 2014 - 2020 v Nitre informoval výkonný 
podpredseda M. Muška. Upozornil, že IROP je postavený na 
inej fi lozofi i ako v minulosti. V diskusii odznelo, že je potreb-
né defi novať presne, čo Slovensko potrebuje a uchádzať sa 
o čo najviac fi nančných prostriedkov. Je potrebné pripraviť 
na snem dokument zrozumiteľný pre každého predstaviteľa 
samosprávy o jeho možnostiach a spôsobe uchádzať sa 
o zdroje z európskych fondov. Vzhľadom na pokročilý čas je 
potrebné, aby iniciatívu prevzal ZMOS a zintenzívnil činnosť 
v pracovnej skupine a pripravil materiál čo najvýhodnejší pre 
obce a mestá. Je potrebné zintenzívniť informovanosť samo-
správ o nových postupoch.

Rada ZMOS vzala na vedomie priebežnú informáciu o sta-
ve implementácie NSRR a príprave programového obdobia 
2014 - 2020. Uzniesla sa požiadať príslušné ministerstvá 
predložiť aktuálne návrhy operačných programov EÚ na 
programovacie obdobie rokov 2014 - 2020, ako aj samo-
statný IROP s alokáciou minimálne 2 mld. eur pre územnú 
samosprávu. Zároveň požiada naplánovať podiel obcí na 
čerpaní EÚ fondov percentuálne na úrovni minimálne 35 - 
40% z celkovej alokácie pre SR na programové obdobie 
2014 - 2020 s výnimkou veľkej infraštruktúry.

Rada ZMOS vzala na vedomie stanovisko Kontrolnej komisie 
k výsledkom hospodárenia ZMOS za rok 2012 a schválila 
výsledok hospodárenia za rok 2012 a správu o plnení roz-
počtu ZMOS za rok 2012. Rada ZMOS vzala na vedomie 
informácie o projekte HELPS (Bývanie a domáca starostlivosť 
o starších ľudí a zraniteľné skupiny občanov a stratégie 
miestnych partnerstiev v mestách strednej Európy). Vzala na 
vedomie predložené a prezentované informácie zahraničnej 
sekcie a odporučila členským mestám a obciam zapojiť sa do 
výziev programu Slovak Aid a Europe Aid. Zároveň schválila 
presadzovanie záverov sekcie vo vzťahu k Predsedníctvu SR 
v Rade EÚ 2016 a predložený návrh nominácie ZMOS do 
COPPEM.

V rôznom sa členovia Rady ZMOS vyjadrovali k problema-
tike zabezpečenia voľnočasových aktivít, k centrám voľného 
času, k poskytovaniu informácií podľa zákona o slobodnom 
prístupe k informáciám, o negatívnej medializácii činnosti 
predstaviteľov samospráv, o administratívnej náročnosti za-
bezpečenia odborných činností pre malé obce.

Rada ZMOS v súvislosti s negatívnou medializáciou odporu-
čila doplniť Stratégiu komunikácie ZMOS o samostatný bod: 
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„návrhy konkrétnych opatrení na zlepšenie vnímania obcí 
a ich predstaviteľov médiami a verejnosťou“. Rada ZMOS na 
záver rokovania schválila uznesenie a 17. apríla 2013 jej ro-
kovanie pokračovalo programovou konferenciou zameranou 
na sociálne služby poskytované územnou samosprávou „So-
ciálne služby v podmienkach miest a obcí“ za účasti viac ako 
130 účastníkov - primátorov, starostov a hostí z ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny,  vedúcich sociálnych odbo-
rov a  riaditeľov sociálnych zariadení.

Cieľom konferencie bolo hľadať odpovede na otázky spo-
jené s kompetenčným a fi nančným riešením problémov v 
sociálnych službách v podmienkach miest a obcí, ale aj ich 
kvalitou a vykonateľnosťou, rozdiskutovať  stanoviská ZMOS 
k legislatívnym zmenám v tejto oblasti, ako aj  pripraviť návr-
hy záverov  na 24. snem ZMOS.

Predseda ZMOS J. Dvonč vo svojom príspevku  venoval po-
zornosť pôsobeniu obcí a miest v sociálnej  oblasti. Porovná-
val stav sociálnych služieb pred decentralizáciou a po nej, 
informoval o hlavných reformných zmenách a  ich dopadoch 
na vykonateľnosť v súvislosti s fi nančným   zabezpečením. 
Zdôraznil, že je treba defi novať, aký rozsah pôsobností by 
mal ostať ako povinnosť, alebo ako možnosť ich vykoná-

Do diskusie sa zapojil Ján Vajda, starosta obce Belá nad Cirochou.

Diskutuje primátor Bratislavy Milan Ftáčnik .

vať pre mestá a obce. Je potrebné stanoviť aj kvalitatívne 
parametre pri tých službách, ktoré sú vykonávané najmä 
v zariadeniach, prípadne v ambulantných službách. Na 
základe tohto nového rozdelenia pôsobností je treba na-
staviť model fi nancovania sociálnych služieb tak, aby bol 
vykonateľný tak v obci s 50 obyvateľmi, ako aj vo vyššom 
územnom celku alebo väčšom meste. Ekonomicky oprávne-
ný výdavok ako kritérium pre rozdeľovanie zdrojov by mal 
byť nahradený iným, ľahšie kontrolovateľným technickým 
ukazovateľom. Na záver podporil zavedenie štátnych dá-
vok do fi nancovania služieb.

Ing. Božena Kováčová, starostka obce Janova Lehota 
a predsedníčka sekcie sociálnej, marginalizovaných ko-
munít a zdravotníctva ZMOS vo svojom príspevku priblížila 
súčasnú situáciu v riadení a  zabezpečovaní sociálnych 
služieb z pohľadu miest, obcí, prípadne VÚC. Analyzovala 
sociálne služby, ktoré podľa platného zákona o sociálnych 
službách poskytuje alebo zabezpečuje miestna samospráva 
(obec a mesto). Uviedla  počty občanov, ktorým boli tieto 
služby poskytnuté. Upozornila na  riziká, ktoré sú najmä v 
nepripravenosti miestnej samosprávy a dominancii sociál-
nych služieb dlhodobej starostlivosti a  rizikové skutočnos-
ti, akými sú nedostatok fi nančných prostriedkov,  značne 
diferencovaná ekonomická báza,  rozdielna vybavenosť 
sociálnej infraštruktúry a sociodemografi cká kvalita obyva-
teľstva, nedostatočná veľkosť obcí spojená s nízkym počtom 
obyvateľov, ktorá ohrozuje efektívnosť a racionálnosť posky-
tovania sociálnych služieb, ako aj nesystémové fi nancovanie  
sociálnych služieb. Je potrebné jednoznačne defi novať zod-
povednosť, aby sa  neprekrývali kompetencie. Predsedníčka 
sekcie  venovala pozornosť aj  normám, podľa ktorých sa 
zabezpečuje fi nancovanie sociálnych služieb a upozornila, 
že súčasné fi nancovanie sociálnych služieb zo štátneho roz-
počtu, teda z daní formou ich redistribúcie,  robí nástroje 
sociálnej pomoci citlivými na aktuálnu ekonomickú  situáciu 
krajiny.

Štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Jozef Burian oboznámil účastníkov konferencie s pracov-
ným návrhom novely zákona o sociálnych službách a 
jeho zámermi. Dotkol sa  fi nancovanie sociálnych služieb, 
ekonomicky oprávnených nákladov, novej povinnosti pri 
vyplácaní fi nančného príspevku zo štátneho rozpočtu,  vý-
počtu FPP. Hovoril o  rozdelení pôsobností a novom systéme 
posudzovania odkázanosti, o službách krízovej intervencie. 
Informoval, o návrhu  sprísniť podmienky  registrácie po-
skytovateľov, zaviesť nový dôvod  pre výmaz z registra, o 
úprave podmienok akreditácie. Venoval sa aj štandardom 
kvality poskytovaných služieb a podpore  procesu deinšti-
tucionalizácie.

PhDr. Oľga Okáľová  z katedry verejnej správy a sociálnych 
vied Katolíckej univerzity v Ružomberku vo svojej prezentácii 
oboznámila účastníkov rokovania s výskumnou  prácou za-
meranou na  tvorbu komunitných plánov a jej závermi.
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V diskusii  odzneli  príspevky o realizácii a napĺňaní kompe-
tencií v oblasti sociálnych vecí v podmienkach miest a obcí. 
Účastníci sa zaoberali aj kompetenciami,  riadením a fi nan-
covaním sociálnych služieb. Na základe vlastných skúseností 
z praxe poukazovali na  pozitíva a riziká.

Eduard Vokál, primátor mesta Lipany predstavil poskytovanie 
sociálnych služieb  v Lipanoch. Na základe  dobrých skúse-
ností z 10 ročnej praxe,   súdržnosti a ochoty spolupracovať 
pri poskytovaní sociálnych služieb z vlastného regiónu od-
porúčal vytváranie spoločných úradov. Ako povedal, ak by 
sociálne zariadenia fi nancoval klient /320 €/ + štát /320 €/, 
ostatné sociálne služby by spolu s úhradou klienta dokázali 
vyfi nancovať aj  obce. Zdôraznil, že v sociálnych službách 
potrebujú pomoc ľudia v nepriaznivom zdravotnom stave, čo 
je dosť vážny problém.  Je potrebné dať priestor zaintere-
sovaným, ktorí sú z praxe a vedia čo sa osvedčilo a čo nie, 
prehodnotiť ich pripomienky, zapracovať ich  a až potom 
urobiť zmeny. Navrhol tiež do novely zákona o sociálnych 
službách v súvislosti so starostlivosťou zapracovať aj povin-
nosti vy plývajúce zo zákona o rodine.

Ľubomír Lőrinc, starosta obce Santovka uviedol na základe 
vlastných skúseností, že aj malá obec môže a vie poskytovať 
sociálne služby na slušnej úrovni, kvalitne a v širšom okolí, 
nie len lokálne zameranom. Je to hlavne o snahe, porozu-
mení problematike a vhodnom ľudskom potenciáli. A ako 
vždy o peniazoch. Navrhol prijať opatrenia na stabilizova-
nie systému. Odporučil  regulovať zo strany štátu rozširova-
nie siete podľa vykonanej analýzy potrieb a požiadaviek
o služby za predpokladu zabezpečenia a poskytnutia 

potrebného balíka fi nancií pre takto povolených /odsúhla-
sených poskytovateľov a zabezpečiť fi nancovanie aspoň 
určených zdravotníckych úkonov zo zdravotného poistenia.

Miroslav Rejda, primátor mesta Turzovka  poukázal na to, 
že sa preniesli na obce a mesta originálne pôsobnosti bez 
reálneho fi nančného krytia. Ako povedal sociálna politika  
miest a obcí sa takto veľmi sformalizovala, obce vykonávali 
len to, na čo reálne majú fi nančné prostriedky. Dochádza 
k odsúvaniu jednotlivých sociálnych nástrojov,  aj keď to 
nič nerieši. „Akosi pozabúdame na ďalšie povinnosti obcí 
a miest  vyplývajúce napr. zo zákona č. 305/2005,   do-
plnený zákonom 466/2008 o sociálnoprávnej ochrane 
detí a soc. kuratele, nehovoriac o stave chudoby  v obciach 
a mestách, a s tým spojenou realizáciou nástrojov hmotnej 
núdze, ako i ostatných sociálnych a  zdravotných problémov 
našich občanov obcí a miest,“ dodal. Sociálna politika by 
sa nemala  zužovať  iba na uplatnenie zákona č. 448/2008 
o sociálnych službách, ale je potrebné ju vnímať ako veľmi 
štrukturovanú činnosť, ktorá má  zabezpečiť základné potreby 
našich  občanov. Upozornil aj na skutočnosť, že štát v rámci 
konsolidácie verejných fi nancií neustále znižuje príjem obcí 
a miest, je znížený príjem z výnosu dane z príjmu fyzických 
osôb z  70,3%  na 65,4%,  čo neumožňuje kvalitne vykonávať  
samosprávne funkcie, nevynímajúc  sociálnu politiku v mestách 
a obciach. Vypracovávanie komunitných plánov bez fi nančné-
ho zabezpečenie je len formálnym, „šufl ikovým“  dokumen-
tom, ktorý administratívne samosprávy len zbytočne zaťažuje.

Závery konferencie sú v časti Strategický dokument ZMOS 
k sociálnej oblasti.

Účastníci programovej konferencie k sociálnym službám
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Predsedníctvo ZMOS pracovalo v uplynulom období v počte 
24 členov, z toho 12 primátorov miest a starostov mestských 
častí Bratislavy a Košíc a 12 starostov obcí. V období od 23. 
snemu zasadalo celkom 9 krát, a to:

1. 12. júna 2012
2. 25. júla 2012
3. 19 .septembra 2012
4. 19. novembra 2012
5. 12. decembra 2012
6. 22. januára 2013
7. 12. februára 2013
8.   6. marca 2013
9. 16. apríla 2013

Na prvom zasadnutí 12. júna 2012 v Trenčíne boli 
obsahom rokovania aktuálne informácie z legislatívneho 
procesu, návrh na rozpracovanie záverov 23. snemu ZMOS 
a informácie o rokovaniach predstaviteľov ZMOS s členmi 
vlády v Rade solidarity.

J. Turčány, výkonný podpredseda ZMOS informoval o malej 
novele zákona, ktorá ma vyriešiť prepočítavanie detí v CVČ, 
a o zásadných pripomienkach technického charakteru, 
ktoré budú obsahom rozporového konania. Ľ. Parízek, pri-
mátor mesta Senica podporil presadzovanie záujmov obcí 
a miest pri rokovaniach. M. Muška, výkonný podpredseda 
ZMOS informoval členov Predsedníctva ZMOS o návrhu 
novely zákona o štátnom fonde rozvoja bývania, kde žiadal 
o podporné stanovisko k doterajšiemu postupu. Odporučil 
navrhnúť Rade ZMOS prijatie iba malej novely.

J. Dvonč, predseda ZMOS informoval o rokovaní Rady soli-
darity a rozvoja. Medzi najdôležitejšie témy patrila otázka 
dôchodkového systému, otázka riešenia daňových únikov 
a dodatočných odvodov. Požiadal členov Predsedníctva 
ZMOS o zaslanie pripomienok k materiálu, o ktorom sa 
bude rokovať. V. Bajan, podpredseda ZMOS odporučil vy-
volať stretnutie zástupcov združenia s poslancami ešte pred 
rokovaním Rady ZMOS. Členovia Predsedníctva združenia 
sa vyjadrili aj k zákonu o dani z nehnuteľnosti a k infozá-
konu. ZMOS infozákon neodmieta, ale žiada v ňom urobiť 
zmeny na odstránenie možnosti požadovať nezmyselné 
informácie. J. Oravec, primátor Štúrova odporučil defi no-
vať, čo je nájomný a čo sociálny byt a navrhol, aby úplnú 
kompetenciu na rozdeľovanie nájomných bytov mal primá-
tor/ starosta, pretože v súčasnosti je to tak, že keď niečo pri-
mátor schváli, môže mu to krajský úrad zrušiť. B. Kováčová, 

starostka obce Jánova Lehota sa kriticky vyjadrila k tomu, že 
novela zákona o sociálnych službách bude prijatá až v roku 
2013. Zásadne nesúhlasí s tým, aby bol iba jeden zdroj 
fi nancovania, a to obec alebo mesto. Námietky má aj k ne-
verejným poskytovateľom. Odporúčala, aby zo zákona bolo 
odstránené, že obec má byť zdrojom fi nancovania služby. 
Tiež požadovala trvať na urýchlenom prijatí novely zákona 
o sociálnych službách v súvislosti s opatrovateľskou službou.

Predsedníctvo ZMOS zobralo na vedomie aktuálne informá-
cie z legislatívneho procesu s návrhmi na jeho predloženie 
na Radu ZMOS a súhlasilo s presadzovanými postojmi 
a stanoviskami ZMOS uplatňovanými v rámci pripomienko-
vého konania.

M. Muška, výkonný podpredseda ZMOS predložil prvý pra-
covný návrh na rozpracovanie záverov 23. snemu ZMOS. 
Navrhol, aby jednotlivé úlohy garantovali predsedovia 
sekcií, potom podpredsedovia, ktorí majú jednotlivé sekcie 
na starosti. Materiál bol predložený sekciám na pripomien-
kovanie.
Predsedníctvo ZMOS návrh na rozpracovanie záverov 23. 
snemu ZMOS zobralo na vedomie s pripomienkami, odpo-
ručilo Rade ZMOS po zapracovaní pripomienok a doplnení 
námetov sekcií Rady ZMOS návrh na rozpracovanie záve-
rov 23. snemu ZMOS schváliť.

Predseda ZMOS J. Dvonč informoval o rokovaniach predsedu 
a podpredsedov ZMOS s členmi vlády SR a v Rade solidarity 
a rozvoja. Predsedníctvo ZMOS informáciu zobralo na ve-
domie. Ako aj informáciu o príprave rokovania Rady ZMOS, 
oboch komôr Rady ZMOS, programu a odporučilo k jednot-
livým dôležitým bodom prizvať aj predstaviteľov vlády SR. 

M. Muška, výkonný podpredseda ZMOS v rôznom infor-
moval o rozporových konaniach v rámci eurofondov. Vláda 
chce realokovať peniaze na podporu nezamestnaných mla-
dých ľudí. Združenie na rokovaní so štátnym tajomníkom p. 
Pelegrínym navrhlo obnoviť výzvu pre malé a krajské mestá. 
Informoval, že je možný kompromis realokovať peniaze, 
znížiť čiastku v rámci prioritnej osi 1 OPIS a presunúť ju na 
podporu zamestnávania mladých, ale s podmienkami, ktoré 
predniesol, a požiadal Predsedníctvo ZMOS o ich podporu. 

Výkonný podpredseda ZMOS M. Muška defi noval požia-
davku na možný kompromis. Okrem DataCentra, ktoré bude 
za 48 mil. € s DPH, chce spustiť výzvu na krajské a ostat-
né mestá. Navrhol, aby istá čiastka bola orientovaná aj 

 8. Správa o činnosti orgánov ZMOS
 – Predsedníctva ZMOS
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na podporu odstraňovania disparít samosprávy. Tým, ktorí 
sa zapoja do projektu DEUS, by mohol byť dodaný kance-
lársky balík hardvéru, požiadavkou je podporiť vzdelávací 
projekt zameraný na videokonferenčné zariadenia na ce-
lom Slovensku. Predsedníctvo ZMOS súhlasilo s návrhom na 
realokáciu prostriedkov OPIS v prioritnej osi 1, opatrení 1.2 
s podmienkou, že najneskôr v septembri budú vyhlásené vý-
zvy na informatizáciu miest a na informatizáciu obcí s cie-
ľom zmiernenia ich zaostávania v technologickom vybavení 
a prípravy na plnenie nových úloh v informatizácii spoloč-
nosti. Informoval, že do konca roku 2012 bude vyhlásená 
výzva na technologickú podporu videokonferenčného vzde-
lávania pre mestá a obce, v rámci OPIS bude ešte v roku 
2012 vyhlásená otvorená výzva na dopytovo orientované 
projekty a v novom programovom období bude v rámci 
informatizácie prioritne riešená samospráva a jej potreby.

Na druhom zasadnutí 25. júla 2012 v Bratislave boli 
prerokované aktuálne informácie z legislatívneho procesu, 
informácie o rokovaniach predsedu a podpredsedov ZMOS 
s členmi vlády SR a v Rade solidarity a rozvoja, ďalej fi -
nančné dopady protikrízových opatrení vlády SR na roz-
počty miest a obcí, ako aj informácie o príprave návrhu 
štátneho rozpočtu na rok 2013. Na programe rokovania 
boli aj aktuálne informácie o situácii v oblasti školstva a 
návrh opatrení sekcie sociálnych vecí Rady ZMOS na rie-
šenie rómskej problematiky. Členovia Predsedníctva ZMOS 
sa zaoberali aj návrhom stanoviska združenia k partnerskej 
zmluve k projektu IOM. 

V rámci legislatívneho procesu sa uskutočnilo stretnutie 
k zmene výkazníctva obcí, rokovanie HSR SR o legislatív-
nych návrhoch. Vzhľadom na to, že boli predložené na po-
slednú chvíľu, boli na žiadosť predsedu presunuté na ďalšie 
rokovanie.

J. Turčány, výkonný podpredseda ZMOS informoval o po-
trebe dať stanovisko k Zákonníku práce na medzirezortné 
pripomienkové konanie. Informoval o odstupnom a od-
chodnom, o sčítacích komisároch a tiež o žiadosti ZMOS 
o vyčlenenie fi nančných prostriedkov na sociálne služby, 
o pracovnej verzii návrhu o dani z nehnuteľnosti, o zvýšení 
výdavkov miest a obcí.

Predseda ZMOS J. Dvonč konštatoval, že doteraz sa roko-
valo k sociálnym zákonom, k 2. pilieru, k sociálnemu za-
bezpečeniu, k dani z nehnuteľnosti a hazardu, k poplatkom 
za evidenciu vozidiel. Zo strany samosprávy je potrebné 
dať výstupy o dopadoch týchto návrhov na mestá a obce 
a obhajovať vlastné fi nančné záujmy. Z toho dôvodu Pred-
sedníctvo ZMOS nesúhlasilo s navrhovaným mechanizmom, 
aby štátnu daň z nehnuteľností vyberali mestá a obce tak, 
ako je to pripravované v pracovnej verzii zákona.

J. Dvonč, predseda ZMOS informoval o rokovaniach pred-
sedu a podpredsedov ZMOS s členmi vlády SR a v Rade 

solidarity a rozvoja. Témami boli ESO, IOM, zákon o verej-
nom obstarávaní, o predaji majetku, eurofondy. Informoval 
o percentuálnych zmenách, o navýšení podielu maximálne-
ho vymeriavacieho základu, o návrhu na dividendy, o zme-
nách pri dohodách o vykonaní práce, o návrhu o zrušení 
štátnych sviatkov 1. a 15. septembra.

Prvý podpredseda ZMOS M. Sýkora, účastník druhého 
rokovania Rady solidarity a rozvoja, odporučil vypracovať 
stanovisko ZMOS k dani z nehnuteľnosti. Najpodstatnejšie 
je zaoberať sa v súčasnosti fi nancovaním a sociálnymi služ-
bami a v tomto duchu v záujme miest a obcí vyjednávať 
so zástupcami Ministerstva fi nancií. Informoval o vážnych 
pripomienkach predstaviteľov RÚZ k Zákonníku práce. Je 
potrebné opäť o ňom rokovať aj v Rade ZMOS. K návrhu mi-
nistra Richtera vytvoriť pre vysokoškolákov pracovné miesta 
na dobu 18 mesiacov s tým, že 9 mesiacov ich budú platiť 
obce a ďalších 9 mesiacov štát, M. Sýkora navrhol zvážiť 
spôsob fi nancovania a vyjadril obavy, aby na obce nebo-
lo presunuté celé fi nancovanie. Takisto odporučil venovať 
zvýšenú pozornosť návrhu zákona o verejnom obstarávaní 
i fi nancovaniu.

Predsedníctvo ZMOS zobralo na vedomie informáciu o ro-
kovaniach predsedu a podpredsedov ZMOS s členmi vlády 
SR a v Rade solidarity a rozvoja a o pripravovanom stretnutí 
s predsedom vlády SR.

O fi nančných dopadoch protikrízových opatrení informoval 
predseda fi nančnej sekcie M. Rejda, ktorý predniesol návrh 
požiadať vládu o poskytnutie všetkých protikrízových opat-
rení vlády SR. Predseda ZMOS navrhol sledovať rok 2013, 
pretože východiskom na rok 2012 sú 1,3 miliardy, s čím 
ZMOS súhlasilo. Predsedníctvo ZMOS zobralo na vedomie 
analýzu fi nančných dopadov protikrízových opatrení vlády 
SR na rozpočty miest a obcí s tým, že materiál bude predlo-
žený na rokovanie Rady ZMOS.

Predsedníctvo ZMOS zobralo na vedomie aktuálnu infor-
máciu o príprave návrhu štátneho rozpočtu na rok 2013
a súhlasilo s jeho predložením na rokovanie Rady ZMOS.

Podpredseda ZMOS J. Turčány informoval o aktuálnej situ-
ácii v oblasti školstva. Materiál bude predložený na rokova-
nie Rady ZMOS, na ktoré ZMOS pozve ministra školstva SR 
Dušana Čaploviča.

Návrh opatrení sekcie sociálnych vecí Rady ZMOS na rie-
šenie rómskej problematiky uviedol podpredseda ZMOS 
J. Turčány. K materiálu sa vyjadril splnomocnenec vlády 
SR pre rómske komunity Peter Pollák. Je treba okrem iného 
riešiť problém, ktorým je vymožiteľnosť práva. V diskusii 
členovia Predsedníctva ZMOS predložili ďalšie návrhy na 
riešenie rómskej problematiky, a to oddelením sociálnych 
dávok i ostatných príspevkov, ktoré tam patria, určiť zod-
povednosť (i trestnoprávnu) za výchovu dieťaťa, nastaviť 
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sociálne dávky tak, aby sa oplatilo ľuďom pracovať, dať 
do legislatívneho rámca riešenie školskej dochádzky i vy-
vodením trestnoprávnej zodpovednosti, oboznámiť s pred-
kladaným materiálom regióny a venovať problematike 
samostatné rokovanie.

Návrh stanoviska ZMOS k partnerskej zmluve k projektu 
IOM predstavil výkonný podpredseda ZMOS M. Muška. 
Predsedníctvo ZMOS súhlasilo s návrhom stanoviska ZMOS 
k partnerskej zmluve k projektu IOM a so zapojením ZMOS 
ako partnera do národného projektu prioritnej osi 1 (Elek-
tronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb), 
opatrenia 1.2 (Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elek-
tronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni) - „Integ-
rované obslužné miesta“, kód: OPIS-2012/1.2/02-NP,súhla-
siť s predbežným návrhom zmluvy o partnerstve s tým, že 
bude predložený v defi nitívnej verzii na prerokovanie Rady 
ZMOS v auguste 2012. Združenie bude požadovať a presa-
dzovať, aby IOM boli v rámci národného projektu zriadené 
minimálne v sídlach matrík. Navrhlo osloviť dotknuté obce 
formou dotazníka o zapojení sa do tohto projektu. 

Predsedníctvo ZMOS vzalo prípravu rokovania ZMOS a je-
ho program na vedomie s tým, že rokovanie Rady ZMOS 
bude 21. augusta 2012 v Žiline.

Na treťom zasadnutí 19. septembra 2012 v Ružom-
berku M. Muška, výkonný podpredseda ZMOS informoval 
o aktuálnom legislatívnom procese. Skončilo medzirezortné 
pripomienkové konanie novely zákona o verejnom obsta-
rávaní. Zákon v mnohých smeroch zohľadňuje pripomien-
ky a požiadavky ZMOS. Za pozitívum možno považovať 
úpravu odvolacích konaní a podávania námietok na Úrad 
pre verejné obstarávanie, ktorá eliminuje marenie verejné-
ho obstarávania, ďalej zavedenie povinnosti Úradu pre 
verejné obstarávanie vydať defi nitívne platné stanovisko 
k verejnému obstarávaniu bez možnosti jeho zmeny iným 
spôsobom, ako cestou súdu, povinnosť Úradu pre verejné 
obstarávanie poskytovať poradenskú službu, resp. vyjadro-
vať sa k verejným obstarávaniam, najmä k národným projek-
tom. Riadiace orgány sa prostredníctvom dohody na úrovni 
štátnych tajomníkov a ministrov zaviazali, že tieto jednotlivé 
úkony Úradu pre verejné obstarávanie budú rezorty hra-
diť z technickej asistencie, teda z prostriedkov Európskej 
únie. Upozornil, že problematickým môže byť zavedenie 
elektronického trhoviska. Zásadnou pripomienkou ZMOS 
je stanovenie minimálnej hranice na verejné obstarávanie. 
Združenie navrhlo hranicu 15.000 EUR pre bežné tovary 
a služby, čím sa otvorí priestor pre malé verejné obstaráva-
nia. Elektronické verejné obstarávanie nemusí veci zlacniť, 
zdôraznil a dodal, že smeruje k podpore globalizácie a nie 
k podpore národnej ekonomiky. Odporučil zvážiť, aký 
dopad bude mať takýto nástroj na malých podnikateľov, 
živnostníkov v mestách a obciach. Pripomenul závery 23. 
snemu ZMOS podporovať regionálne verejné obstarávanie, 
ktoré presadzujeme zakotvením ustanovenia, v zmysle kto-

rého bude podporený ten uchádzač, ktorý vytvorí v rámci 
regiónu pracovné miesto.

K zákonu o odpadoch ostali otvorené rozpory, ktoré sa bu-
dú prerokúvať v ďalšom kole rozporového konania na úrov-
ni štátneho tajomníka za účasti podpredsedníčky ZMOS 
V. Krakovskej. Základnou požiadavkou ZMOS je, aby sa 
okrem implementácie smernice do novely zákona nič iné 
nevnášalo. Je potrebné zabrániť tomu, aby sa zodpoved-
nosť za neplnenie predvstupových dohovorov v rámci odpa-
dov preniesla na obce a mestá. V. Krakovská spresnila, že 
ZMOS odmieta predovšetkým zodpovednosť za biologicky 
rozložiteľný odpad. 

J. Turčány, výkonný podpredseda ZMOS informoval o novele 
Zákonníka práce, novele zákona o sociálnych službách a no-
vele zákona o hmotnej núdzi.

J. Dvonč, predseda ZMOS informoval o predložení mate-
riálu Návrh opatrení Sekcie sociálnych vecí Rady ZMOS na 
riešenie problematiky marginalizovaných skupín obyvateľov 
R. Kaliňákovi, ministrovi vnútra SR so žiadosťou o jeho pre-
rokovanie na rokovaní Rady pre partnerstvo. Minister vnútra 
do októbra chce zvolať pracovnú skupinu. Predseda ZMOS 
požiadal ministra o prerokovanie Radou ZMOS schválené-
ho materiálu stretnutí zástupcov ZMOS, piatich ministerstiev 
a prokuratúry. 

M. Rejda, primátor mesta Turzovka vystúpil s požiadav-
kou vyčistiť si stôl pri stanovovaní požiadaviek pri tvorbe 
rozpočtu a objektívne kvantifi kovať dopady legislatívnych 
zmien tak, aby bolo možné transparentne vyjednávať. Zá-
roveň upozornil na prípravu novely zákona o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a na pripravovanú refor-
mu verejnej správy „ESO“. Členovia Predsedníctva ZMOS 
požadovali viac informácií, J. Dvonč, predseda ZMOS 
podporil návrh odprezentovať na rokovaní reformu miest-
nej štátnej správy. M. Rejda tiež zdôraznil, že je vhodný
čas na uskutočnenie reformy volebného systému a pouká-
zal na potrebu obsahového vymedzenia požiadaviek 
ZMOS. 

Ľ.Parízek, primátor Senice otvoril tému školstva a štrajkov 
učiteľov. Aj v tomto kontexte odporučil rokovať o rozpočte 
na rok 2013. R. Ciccuto, primátor Piešťan podčiarkol po-
trebu optimalizácie školstva, bez ktorej nie je možné za-
bezpečiť dostatok prostriedkov v systéme. Ďalšie informácie 
a príspevky sa týkali vzťahu samospráv a športu, projektov 
podpory zamestnávania mladých pre samosprávu, potreby 
zadefi novania pozície ZMOS pre kolektívne vyjednávanie 
na rok 2013, návrhu zákona o banskej činnosti. V. Kra-
kovská, podpredsedníčka ZMOS upozornila na potrebu 
dohliadnuť, aby v rámci rokovania o poslaneckom návrhu, 
neprešiel prípadný pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh 
zákona, na základe ktorého by obce a mestá stratili právo 
vyjadrovať sa k banskej činnosti.
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V súvislosti s eurofondami J. Dvonč, predseda ZMOS vzhľa-
dom na úspešné presadenie princípov územného partner-
stva troch subjektov vláda, obce/mestá a VÚC avizoval 
potrebu rokovania predstaviteľov ZMOS so zástupcami 
VÚC. M. Muška, výkonný podpredseda ZMOS informoval 
o vhodnosti presadzovania získania samostatného balíku 
peňazí pre podporu iniciatívy trvalo udržateľného mesta 
s tým, že by obce a mestá vykonávali funkciu SORA.

J. Dvonč, predseda ZMOS informoval o výsledkoch projektu 
„Raven pre Slovensko“, ktorý sa realizoval v spolupráci so 
ZMOS s cieľom podporiť rozvoj obcí na Slovensku. Spome-
dzi 124 prihlásených projektov komisia vybrala 15, medzi 
ktoré rozdelila stavebnú oceľ v hodnote 30.000 EUR.

Predsedníctvo ZMOS vzalo na vedomie prípravu rokovania 
Rady ZMOS a odporučilo Rade ZMOS prerokovať pred-
kladané materiály. Zároveň požiadalo kanceláriu ZMOS
o sprostredkovanie prezentácie reformy miestnej štátnej 
správy odborníkmi z ministerstva vnútra.

Na štvrtom zasadnutí 19. novembra 2012 na Štrbskom 
Plese bola na programe príprava Rady ZMOS, a to predo-
všetkým v súvislosti s mimoriadnym rokovaním predstaviteľov 
združenia s vládou SR dňa 21. novembra 2012. Predseda 
ZMOS J. Dvonč pozitívne hodnotil materiál, ktorý pripravila 
Kancelária ZMOS a ktorý bol predložený rezortom na par-
ciálne rokovania. Vzhľadom na priebeh doterajších rokova-
ní je šanca uspieť s požiadavkami miest a obcí. Upozornil 
na taktiku VÚC prenášať časť svojich kompetencií na štát
a časť na mestá a obce.

Predseda ZMOS ocenil návrhy legislatívnych zmien, ktoré 
prispejú k skvalitneniu činnosti miest a obcí v roku 2013 
a k naplneniu memoranda. Rozsiahla diskusia miest a obcí 
prináša nové podnety, o ktorých je potrebné ďalej hovoriť 
minimálne na úrovni sekcií.

Na rokovaniach presadzovali delegáti združenia, aby 
pri prerokovávaní príslušných legislatívnych zmien boli 
rezorty v pracovnom kontakte s jednotlivými sekciami. J. 
Dvonč, predseda ZMOS v súvislosti s memorandom hovoril 
o potrebe hľadania takých opatrení, ktoré by zjemnili ich 
dopad na život obcí a miest. Poukázal aj na skutočnosti, 
ktoré sú v rozpore s memorandom: na jednej strane je 
tlak na mestá a obce šetriť a na druhej strane sa navrhujú
v Zákonníku práce a v kolektívnom vyjednávaní riešenia, 
ktoré mestám a obciam odoberajú fi nančné prostriedky. 
Ministerstvo fi nancií SR prejavilo ochotu vyhovieť ZMOS 
v otázke fi nancovania platov učiteľov. Pokiaľ dôjde k navý-
šeniu platov učiteľov o 5 percent v dôsledku hrozby štrajku, 
musí dôjsť k použitiu fi nančných prostriedkov z rezervy 68 
miliónov EUR pre nepredvídané okolnosti a musí sa to do-
tknúť aj originálnych kompetencií. Predložil návrh na roko-
vanie 24. snemu ZMOS - termín 22. alebo 29. máj 2012, 
miesto Nitra v priestoroch Agrokomplexu. Predseda ZMOS 

informoval o podnetoch členov združenia na zmenu stanov 
a o vytvorení Komisie na zmenu stanov, ktorej úlohou bude 
pripraviť východisko pre snem. Predsedovia VÚC trvale žia-
dajú o vstup do ZMOS. Rotáciu funkcie predsedu medzi pri-
mátormi a starostami plne podporuje. Je potrebné doriešiť 
vstup členov do orgánov ZMOS počas funkčného obdobia.

Výkonný podpredsedu ZMOS M. Muška informoval o stave 
prípravy programového obdobia 2014 – 2020. Upozornil 
na Pozičný dokument Európskej komisie, ktorý komplikuje 
situáciu v príprave nového programovacieho obdobia. Za-
sahuje do jednotlivých národných priorít a odporúča Slo-
venskej republike, aby sa vyrovnala s tzv. negatívnymi prio-
ritami (to, čo Európska komisia nechce, aby Slovensko reali-
zovalo z európskych peňazí), ide napr. o verejné osvetlenie, 
vodovody a kanalizácie, školy, cesty, cestovný ruch. Premiér 
SR to odmietol a žiadal, aby infraštruktúra a cestovný ruch 
boli súčasťou podpory. ZMOS má konkrétnu predstavu o 
vytvorení samostatných operačných programov. Informoval, 
že sa mení fi lozofi a programovania. Mali by sme sa sna-
žiť o to, aby bol v rámci štrukturálnych fondov realizovaný 
samostatný program rozvoja vidieka. Bolo by potrebné, 
aby sme pripravovali program pre mestá, a to program 
pre trvalo udržateľné mestá. Nové programové obdobie 
bude o širokospektrálnych, prierezových programoch s myš-
lienkou. J. Dvonč informoval, že na Rade pre partnerskú 
dohodu požadoval rozšírenie tematických cieľov o školstvo, 
cesty, životné prostredie a turistiku. Zároveň prítomných uis-
til, že problematike prípravy programového obdobia bude 
venovať ZMOS väčšiu pozornosť, ako v predchádzajúcom 
období aj prostredníctvom vyvolania odborných diskusií 
minimálne na úrovni sekcií, alebo vytvorením tímov na
nadefi novanie priorít, ktoré sa samosprávy bytostne dotý-
kajú.

V materiáli Aktuálne informácie a možné postupy prípravy 
rozpočtov samospráv na rok 2013 boli zohľadnené požia-
davky dodané zo strany miest a obcí. J. Turčány, výkonný 
podpredseda ZMOS hovoril o rizikách správania VÚC vo 
vzťahu k mestám a obciam. Všetkých osem vyšších územ-
ných celkov sa dobrovoľne prihlásilo k štátnej pokladnici. 
VÚC tým istým spôsobom strácajú svoj samosprávny cha-
rakter (nielen v otázke štátnej pokladnice, ale aj v presu-
ne časti svojho rozhodovania na štát) a snažia sa napr. 
o presun zodpovednosti za neštátne školské zariadenia na 
Ministerstvo školstva SR. ZMOS pri vyjednávaní o Kolek-
tívnej zmluve sa držalo zásady, že podmienky kolektívnej 
zmluvy pre rok 2012 sú dobré aj pre rok 2013 a podpo-
rovalo nulové navýšenie tabuliek. Na poslednom rokovaní 
prišiel návrh, aby sa znížil fond pracovného času na max. 
37,5 hodiny. Druhý návrh odborov bol zvýšiť výmeru dovo-
lenky. J. Dvonč na základe diskusie odporučil túto otázku 
otvoriť na Rade ZMOS, takisto je potrebné zaujať stanovis-
ko k štrajku učiteľov a dohodnúť sa na spoločnom postupe. 
Členovia Predsedníctva ZMOS v súvislosti s vyjednávaním
o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2013 poukázali 
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na dopad predkladaných návrhov na chod samospráv v prí-
pade ich akceptovania. Bol predložený návrh zabezpečiť 
zmenu zákona o fi nančnej kontrole a vnútornom audite. Nie 
je potrebné, aby sa predbežná fi nančná kontrola realizova-
la pri príjmoch, tá by mala sledovať výdavkovú časť. 

V súvislosti s voľbami do územnej samosprávy bol predlože-
ný návrh, že ak vláda nechce rokovať o veľkej zmene voleb-
ného systému, nech sa prerokuje novela zákona o voľbách 
do územnej samosprávy, pre ktorú má ZMOS pripravené 
hotové podklady. Predseda ZMOS myšlienku podporil a in-
formoval, že otázka by sa mala otvoriť na jar k voľbám
v roku 2014. Zároveň informoval, že primátorka Humen-
ného J. Valová chce prostredníctvom poslaneckého návrhu 
iniciovať novelu zákona o obecnom zriadení, jej návrh odo-
vzdá príslušnej sekcii. 

Na piatom zasadnutí 12. decembra 2012 v Bratislave 
M. Muška, výkonný podpredseda predložil materiál Aktuál-
ne informácie z legislatívneho procesu. Členovia Predsed-
níctva ZMOS sa vyjadrovali k problematike priameho zadá-
vania zákazky mesta/obce obecnému/mestskému podniku, 
o možnostiach odpredaja bytov zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania ako o príležitosti zvýšenia príjmov štátneho rozpoč-
tu a rozpočtu obcí, hovorili o návrhu obsahu programovej 
konferencie ZMOS „Ako ďalej samospráva?“, o poslanec-
kej iniciatíve na zmenu zákona o obecnom zriadení, o fi nan-
covaní preneseného výkonu štátnej správy, o problematike 
školstva.

J. Dvonč, predseda ZMOS konštatoval, že mestá a obce 
boli nešťastným spôsobom vtiahnuté do štrajku, sú zriaďova-
teľmi škôl a riaditelia sú ich štatutármi. ZMOS na rokovaní 
s vládou presadzovalo, aby navýšenie 5 percent na platy 
pri prenesenom výkone štátnej správy, aj v originálnych 
kompetenciách uhradila vláda. V tom zmysle bol adresova-
ný list premiérovi a ministrovi školstva. Združenie odmieta 
tvrdenie, že mestá a obce oberajú školstvo o fi nancie na 
osobné a prevádzkové náklady. Upozornil na skutočnosť, 
že nariadenie vlády naruší systém fi nancovania v školstve 
a môže bez prijatia systémových zmien prehĺbiť problémy 
pri odmeňovaní. ZMOS deklaroval vôľu zúčastniť sa na 
diskusií o racionalizácii školstva a zorganizovať k proble-
matike školstva programovú konferenciu. 

Ľ. Parízek, primátor Senice konštatoval, že doteraz dostá-
vali mestá a obce peniaze z krajských školských úradov 
a prerozdeľovali ich na verejné školy. Od 1. januára 2013 
má byť fi nancovanie škôl riešené cez obvodné úrady cez 
Ministerstvo vnútra SR. Je potrebné, aby sme si určili zák-
ladný princíp a to, či chceme školy mestské, obecné alebo 
štátne. Informoval, že odbory na štvorpartite súhlasili s tým, 
že bude možné znižovať počet škôl a počet zamestnancov. 
Prítomní sa zhodli na potrebe posilnenia postavenia 
zriaďovateľa. Š. Bieľak, primátor Spišskej Belej upozornil 
na skutočnosť, že starostovia a primátori zodpovedajú zo 

zákona za materiálno-technické vybavenie školy, ale ne-
majú vplyv na rozhodovanie riaditeľov škôl o tom, na čo 
použijú peniaze určené na prevádzku školy. Ide o anomálie 
pokriveného systému. J. Mrva, riaditeľ ekonomickej sekcie 
kancelárie ZMOS informoval o prieskume prerozdeľovania 
peňazí na platy učiteľov zo strany miest a obcí. Uviedol, 
že odpovedalo 36 samospráv. Samosprávy používajú 100 
percent balíka peňazí na prenesený výkon štátnej správy 
v školstve.

J. Turčány, výkonný podpredseda ZMOS sa venoval posta-
veniu zriaďovateľa v radách škôl, systému riadenia škôl, 
malotriedkam. Konštatoval, že v systéme riadenia školstva 
sa obce dostávajú do defenzívy preto, že sa stále stavia 
na pozícii učiteľa ako nositeľa systému školstva. J. Dvonč, 
predseda ZMOS uviedol, že na rokovaní tripartity bude 
o záveroch predsedu vlády opätovne informovať. Iniciatívu 
poslancov na zmenu zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení ZMOS neodmieta, ale je potrebné, aby najprv 
obce a mestá deklarovali návrhy na zmeny. V tom zmysle 
bolo navrhnuté pripomienky po vnútornej diskusii zaslať Š. 
Bieľakovi na spracovanie.

Ľ. Petrák, starosta Hurbanovej Novej Vsi a poslanec NR SR 
vysvetlil poslanecké aktivity ako snahu o konštruktívny dia-
lóg so združením. Všetci starostovia a primátori pôsobiaci 
v parlamente si sadli za okrúhly stôl a navrhli okruhy tém, 
ktoré ich trápia, sporné otázky vylúčili a ostalo 9/10 spo-
ločných bodov. Všetky návrhy chcú konzultovať s orgánmi 
ZMOS. Gestorským výborom pre zákon o obecnom zriade-
ní je Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, 
ktorého predsedom je I. Choma, primátor členského mesta. 
Vyjadril sa aj k stavebnému konaniu. Je neprijateľné, aby 
v stavebnom konaní rozhodoval mestský úrad v sídle okre-
su. Buď bude stavebné konanie vykonávať samospráva a to 
každá samospráva aj cez spoločné stavebné úrady, alebo 
musí byť táto kompetencia niekde inde. Jedna samosprá-
va nemôže byť nadriadená druhej. Pravdepodobne bude 
musieť dôjsť k zmenám princípov verejnej správy a asi je 
o nich potrebné začať diskutovať. R. Cicutto, primátor Pieš-
ťan považuje nariadenie za hrubý zásah do vybudovaných 
princípov.

Predsedníctvo ZMOS vzalo na vedomie aktuálne informácie 
z legislatívneho procesu, schválilo pripomienky uplatnené 
v legislatívnom konaní a komuniké pre médiá k situácii 
v školstve po zmene nariadenia vlády SR.

J. Dvonč, predseda ZMOS uviedol, že 22. a 23. januá-
ra sa uskutoční v Bratislave rokovanie Rady ZMOS a ro-
kovanie komôr. Predložil návrh programu a odporučil 
na rokovanie predložiť tézy na programovú konferenciu
o školstve a na tému „Ako ďalej samospráva“. Predsedníc-
tvo ZMOS vzalo informáciu na vedomie, ako aj informáciu 
o príprave rokovania 24. snemu ZMOS a Oskara bez 
bariér.
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M. Muška, výkonný podpredseda ZMOS informoval o ro-
kovaniach pri okrúhlom stole na tému: „Príprava programo-
vého obdobia 2014 až 2020 z pohľadu miestnej územnej 
samosprávy». Členovia Predsedníctva ZMOS diskutovali 
o materiáli, o stave prípravy programového obdobia 
a o prioritách ZMOS v ňom. Predsedníctvo ZMOS vzalo 
Informáciu z rokovania na vedomie.

M. Muška, výkonný podpredseda ZMOS uviedol Návrh me-
todiky auditu verejnej správy zaslaný Ministerstvom vnútra 
SR, na základe ktorého má dôjsť k realizácii auditu verejnej 
správy rezortmi a ktorý je možné zo strany ZMOS pripomien-
kovať. Predsedníctvo ZMOS vzalo na vedomie návrh meto-
diky s tým, že defi nitívna verzia bude členom Predsedníctva 
ZMOS zaslaná obratom na pripomienkovanie. Informoval 
tiež, že sa uskutočnili dve rokovania týkajúce sa prípravy 
informačných systémov verejnej správy: e-Government 
v praxi. Rok 2013 bude rokom implementácie a v prvých 
mesiacoch roku 2014 bude treba nasadiť informačný systém 
v podmienkach samosprávy, konsolidovať dáta, prekladať 
údaje z existujúcich systémov. Zároveň začne fungovať 
datacentrum miest a obcí. Samosprávu to nebude stáť ani 
cent. Predsedníctvo ZMOS vzalo informáciu a prezentáciu 
o stave realizácie projektov e-Governmentu implementova-
ných na ministerstve vnútra vo vzťahu k mestám a obciam 
na vedomie.

V diskusii sa členovia Predsedníctva ZMOS vyjadrovali 
k školstvu – v rámci racionalizácie nie je možné zatvoriť školy 
v obciach s malým počtom žiakom, ktoré sú rekonštruované 
z európskych peňazí. V. Bajan, podpredseda ZMOS položil 
otázku, akým spôsobom bude naložené s tými prioritami 
snemu ZMOS, ktoré nie sú zahrnuté vo vládnom materiáli, 
napr. so zákonom o fi nancovaní preneseného výkonu štát-
nej správy. Š. Bieľak, primátor Spišskej Belej položil otázku, 
či je vôbec potrebné zákon o obecnom zriadení otvárať. 
Otvoril tému nájomných bytov a ich odkúpenia, novely Ob-
chodného zákonníka a mediálnej politiky ZMOS, o ktorých 
sa diskutovalo. M. Sýkora, 1. podpredseda ZMOS zdôraz-
nil potrebu prípravy novely zákona o miestnych daniach 
a právnej úpravy umiestňovania reklamných zariadení. J. 
Turčány, výkonný podpredseda ZMOS hovoril o podnete 
k novele zákona o geodézii a kartografi i, nakoľko majú 
mestá a obce nepriaznivejšie podmienky pri zapisovaní 
nehnuteľností v porovnaní napr. s notármi.

K informácii o ukončení zmlúv o spolupráci s 343 obcami za-
pojenými do 3 projektov fi nancovaných v roku 2007 z OPZI 
Predsedníctvo ZMOS predloží Rade ZMOS na schválenie 
prevod upotrebeného a odpísaného majetku ZMOS s nulo-
vou zostatkovou hodnotou v rozsahu 343 osobných počíta-
čov spolu s príslušenstvom do majetku 343 obcí zapojených 
do 3 projektov fi nancovaných v roku 2007 z OPZI.

Na šiestom zasadnutí 22. januára 2013 v Bratislave sa 
Predsedníctvo ZMOS zameralo na prerokovanie materiálov 

predkladaných na zasadnutie Rady ZMOS, aktuálne infor-
mácie z legislatívneho procesu, prípravu 24. snemu ZMOS 
a informácie o návrhoch a záveroch z rokovaní komôr miest 
a obcí. 

V. Krakovská, predsedníčka Komory obcí informovala, že 
najčastejšou otázkou zaznievajúcou v regiónoch je otázka 
školstva, konkrétne nastávajú veľké problémy zmenou koefi -
cientov v originálnych pôsobnostiach a v praxi je situácia 
neúnosná. Ani zvýšením režijných nákladov sa nenaplní 
rozpočet tak, aby sa situácia dala zvládnuť. Odporúča, aby 
sa na rokovaní Rady ZMOS minister školstva J. Čaplovič 
prednostne venoval tejto téme. Ľubomír Parízek, primátor 
Senice navrhol defi novať, akým spôsobom sa budú riešiť 
originálne kompetencie, pretože okrem účelovej dotácie ne-
pozná iný spôsob, akým chce ministerstvo školstva vyriešiť 
tento problém.

J. Dvonč, predseda ZMOS upozornil na to, že obsahom 
rokovania budú dve témy. Prvou je fi nancovanie záujmové-
ho vzdelávania (originálne kompetencie) a druhou je téma 
5-percentného navýšenia mzdových prostriedkov. Kancelária 
ZMOS pripravila materiál „Usmernenie k tvorbe všeobecne 
záväzného nariadenia obce o fi nancovaní originálnych kom-
petencií obce na úseku školstva“, ktorý dodala každému mes-
tu a obci. Tento materiál bol komunikovaný s ministerstvom 
školstva a mohol by byť východiskom pri rokovaní s ministrom 
J. Čaplovičom. Informoval, že minister fi nancií zastáva po-
stoj ZMOS a ak dôjde k navýšeniu 5 percent v prenesenom 
výkone, vláda SR osobitnou dotáciou zabezpečí pre mestá 
a obce fi nancie. V rezerve (VPS) je 68,4 mil. eur, ktoré by 
mali stačiť na navýšenie 5 percent pre učiteľov v prenesenom 
výkone a osobitnou dotáciou pre mestá a obce pre originálne 
kompetencie. Podmienkou je šetrenie dohodnuté v memoran-
de. Financie prídu v dvoch tranžiach, prvá v júli a druhá na 

Rokovanie Predsedníctva ZMOS v januári 2013. Štefan Bieľak, 
primátor Spišskej Belej a predseda sekcie verejnej správy, kontro-
ly, bezpečnosti a armády  Rady ZMOS, Remo Cicutto , primátor 
Piešťan a  predseda sekcie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu
a kultúry Rady ZMOS a Jaroslav Hlinka, starosta mestskej časti Ko-
šice-Juh a  predseda sekcie medzinárodných vzťahov Rady ZMOS.
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konci roka. Hľadá sa mechanizmus, ako dostať spomínaných 
5 percent na originálne kompetencie. Táto otázka by mala 
byť predmetom rokovania Rady ZMOS za účasti ministra 
školstva.

J. Turčány, výkonný podpredseda ZMOS informoval, že v ma-
teriáli je aj informácia o dopade fi nancovania rozpočtu miest 
a obcí pre centrá voľného času („CVČ“). Negatívny dopad 
zaznamenalo 195 obcí a pozitívny alebo neutrálny dopad 
2696 obcí. Zaviedol sa koefi cient na správu materských a zák-
ladných škôl. Členovia Predsedníctva ZMOS zadefi novali témy 
týkajúce sa školstva: fi nancovanie školstva; otázka prenesené-
ho a originálneho výkonu; mechanizmus, ktorým sa zabezpečí 
5 percentné navýšenie a zmena naradenia 630 a odporučili 
pripravené materiály prerokovať na Rade ZMOS.

J. Dvonč, predseda ZMOS informoval o rozpočte na rok 
2013. Uviedol. že navýšenie rozpočtu oproti roku 2012 
je približne 192 tisíc eur a rozpočet je momentálne pred-
metom rokovania Kontrolnej komisie. Predsedníctvo ZMOS 
odporučilo Rade ZMOS prerokovať a schváliť návrh rozpočtu 
ZMOS na rok 2013.

Predsedníctvo vzalo na vedomie informáciu o zmene termínu 
rokovania 24. snemu ZMOS na 28. a 29. mája 2013 a od-
poručilo Rade ZMOS prerokovať informáciu o príprave 24. 
snemu ZMOS a Oskara bez bariér.

 V rámci diskusie Š. Bieľak, primátor Spišskej Belej sa vyjadril 
k návrhu na zmenu stanov. Uviedol, že ofi ciálne prišli štyri ná-
vrhy, pričom za najdôležitejší pokladá otázku pozície pred-
sedu, či meniť alebo nemeniť rotačný princíp. Navrhol zvážiť, 
či je potrebné vzhľadom na súčasný spoločenský a politický 
stav meniť systém voľby predsedu.

Predsedníctvo ZMOS prerokovalo organizačné a personál-
ne zmeny v kancelárii ZMOS. Schválilo vymenovanie Jána 
Jamricha za riaditeľa sekcie vnútornej správy, rozdelenie 
sekcie vzdelávania a projektov na dve sekcie – sekciu škol-
stva a vzdelávania a sekciu projektov, vymenovanie Anny 
Labátovej za riaditeľku sekcie školstva a vzdelávania, vyme-
novanie Silvie Ďurechovej za riaditeľku sekcie projektov a vy-
slovilo poďakovanie Alene Mrvovej- Kockovej za dlhoročnú 
prácu pre ZMOS.

Predsedníctvo ZMOS zobralo na vedomie ústnu informá-
ciu o príprave programovej konferencie ZMOS s tým, že 
odporúča konferenciu uskutočniť ako jednodňovú a k téme 
školstva.
 J. Dvonč, predseda ZMOS informoval, že ZMOS sa stalo 
členom Rady vlády SR pre kultúru a Predsedníctvo ZMOS 
nominovalo do pracovných skupín na pozíciu člena výboru 
pre kultúrne dedičstvo Ing. Zuzanu Máčekovú a na pozíciu 
člena výboru pre kultúrno-osvetovú činnosť Mgr. Alenu Je-
lušovú. 

Na siedmom zasadnutí 12. februára 2013 v Nitre M. 
Muška, výkonný podpredseda ZMOS informoval o plnení 
úloh z rozpracovaných záverov 23. snemu ZMOS a o plne-
ní uznesenia vlády SR č. 638 zo dňa 21. novembra 2012.

J. Turčány, výkonný podpredseda ZMOS uviedol, že uzne-
senie č. 638 pozostáva z dvoch častí -z požiadaviek ZMOS 
a z požiadaviek VÚC a bližšie o ňom informoval členov 
Predsedníctva ZMOS.

M. Muška výkonný podpredseda ZMOS odporučil sekciám 
zaoberať sa týmito témami. Ako informoval, sekcia školstva 
a sekcia sociálnych vecí už zasadala. Vyjadril sa aj k auditu 

Rokovanie Predsedníctva ZMOS  vo februári 2013 Nitre.  Pavel Baráni, starosta Závažnej Poruby, Peter Juríček, starosta Sebedražia, Ladislav 
Hroššo, starosta Jelšoviec a Zuzana Máčeková, starostka Uhrovca a predsedníčka sekcie pôdohospodárstva a životného prostredia Rady 
ZMOS.
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kompetencií, konkrétne k postupu na vypracovanie auditu. In-
formoval, že ZMOS bude potrebovať do pracovných skupín 
v rámci auditu nominovať svojich zástupcov a navrhol, aby 
pri audite s rezortmi v určitých prípadoch spolupracovali 
aj mestá a obce. J. Dvonč, predseda ZMOS upozornil na 
možné negatívne dôsledky auditu, preto odporučil mestám 
a obciam intenzívnejšie sa zapojiť do auditu a obhajovať sa-
mosprávne kompetencie. R. Cicutto, primátor Piešťan žiadal 
prezentovať informácie smerujúce k posilneniu samosprávy 
aj verejnosti. Podľa neho občania nechcú centralistickú vlá-
du a navrhol trvať na audite kompetencií. M. Muška upo-
zornil na metodiku auditu a na rizikové prvky pre ZMOS 
v nej. V. Krakovská, podpredsedníčka ZMOS potvrdila, že 
regióny odmietajú návrat k centralizácii a odporučila auditu 
venovať väčší priestor v regiónoch aj v sekciách.

J. Oravec, primátor Štúrova poukázal na to, že vláda nena-
pĺňa memorandum a dochádza z jej strany k jeho porušo-
vaniu. Navrhol v širšom rozsahu a verejne komunikovať tieto 
skutočnosti a postoj ZMOS. D. Surkoš, primátor V. Krtíša 
odporučil písomne upozorniť ministrov na to, že ich úrad-
níci memorandum nerešpektujú. V tejto súvislosti predseda 
ZMOS navrhol organizovať 24.snem ako programový, ana-
lyzovať všetky problémy v samospráve a prijať opatrenia.

M. Muška, výkonný podpredseda ZMOS informoval, že v 
rámci legislatívneho procesu pokračuje príprava stavebného 
zákona. Navrhol venovať polovicu rokovania Rady ZMOS prá-
ve tomuto zákonu a požiadal členov ZMOS o intenzívnejšiu 
spoluprácu. Upozornil na nový zákon o informatizácii verejnej 
správy, ktorý je pre členov ZMOS veľmi dôležitý, pretože roz-
hodne o tom, aký charakter bude mať ďalej verejná správa.

J. Turčány, výkonný podpredseda ZMOS informoval o zá-
kone o službách zamestnanosti, do ktorého sa dostalo 
približne 80 percent návrhov ZMOS. Upozornil na zákon 
o potravinách a zákon o ochrane pred zneužívaním alkoho-
lických nápojov. Vyjadril sa o poslaneckom návrhu Daniela 
Lipšica o začlenení miest a obcí do štátnej pokladnice, ktorý 
je podľa J. Turčányho pre obce rizikový.

Predseda ZMOS J. Dvonč odporučil reagovať na zákon 
o pozemných komunikáciách a tiež na ofi ciálne stanovisko 
Ľ. Černého, v ktorom sa uvádza, že 20 percent normatívu 
zodpovedajúcim prevádzkovým nákladom sa môže použiť 
aj na mzdy. Predsedníctvo ZMOS zobralo na vedomie 
aktuálne informácie z legislatívneho procesu a schválilo 
pripomienky ZMOS uplatnené v legislatívnom konaní V. 
Krakovská, podpredsedníčka ZMOS upozornila, že 300 
– 560 mil. eur určených pre rozvoj vidieka má byť preve-
dených na ministerstvo pôdohospodárstva, čo ZMOS musí 
odmietnuť. Členovia Predsedníctva odporučili prerokovať tú-
to tému na najbližšom zasadnutí komory miest a obcí a tiež 
na regionálnych združeniach. Predsedníctvo ZMOS ďalej 
odporučilo osloviť listom podpredsedu vlády SR Ľ. Vážneho 
a zvýrazniť dôležitosť prípravy a presadenia Integrované-

ho regionálneho operačného programu pre mestá a obce 
a Programu rozvoja vidieka v budúcom programovom ob-
dobí a tiež zadefi novať jeho zameranie na potreby obcí.

M. Muška, výkonný podpredseda ZMOS informoval o 
návrhu programovej konferencie ZMOS k školstvu, ktorá 
by mala formulovať predstavy ZMOS o ďalšom smerovaní 
samosprávy v školstve. Účasť prisľúbil aj expert ministerstva 
školstva Z. Krajčír. Konferencia bude súčasťou rozšíreného 
zasadnutia Rady ZMOS s orientáciou na školstvo s účasťou 
odborníkov z regionálnych združení.

 Predsedníctvo ZMOS schválilo konanie mimoriadnej rozší-
renej Rady ZMOS spolu s konferenciou k školstvu 7. marca 
2013 v Žiline, jej program a organizáciu. Predsedníctvo 
ZMOS zobralo na vedomie aj informáciu o stave prípravy 
rokovania 24. snemu ZMOS a súťaže Oskar bez bariér. 
Odporučilo Rade ZMOS orientovať 24. snem ZMOS na 
programovú diskusiu na tému ďalšieho smerovania samo-
správy. Odporučilo regionálnym združeniam ZMOS v rám-
ci regionálnych snemov venovať sa najmä problematike 
prípravy nového programového obdobia, ďalej problema-
tike školstva, sociálnych vecí a fi nancovania samospráv, 
legislatívnym otázkam (najmä príprave nového zákona 
o odpadoch a stavebného zákona), zapojeniu sa do súťaže 
Oskar bez bariér, voľbe delegátov a programovému obsahu 
snemu.
 J. Dvonč, predseda ZMOS informoval o návrhoch na noveli-
záciu zákonov o obecnom zriadení. Členovia Predsedníctva 
navrhli novelu zákona 369/90 Zb. neotvárať, ale odporučili 
ju prerokovať s výborom NR SR pre verejnú správu.

 M. Muška, výkonný podpredseda ZMOS informoval o roko-
vaní o realokácii z operačných programov do regionálneho 
operačného programu. Uviedol, že zostáva ešte 67 mil. eur 
na prioritnej osi, ktorá podporí infraštruktúry vzdelávania. 
ZMOS navrhuje prioritne dofi nancovať tak, že sa realokujú 
fi nančné prostriedky do zaostávajúcich operačných progra-
mov. Ako druhú možnosť uviedol, že to budú fi nančné pro-
striedky zo štátneho rozpočtu, dočasne požičané, potom 
vrátené. Pre ZMOS je podľa neho úspechom, že vláda 
splnila sľub o doplatení peňazí, ktoré boli k dispozícii na 
odsúhlasené schválené projekty a aj ďalej je snaha o napl-
nenie zvyšných 67 mil. eur.

 J. Turčány, výkonný podpredseda ZMOS informoval o da-
ňovej prognóze na rok 2013. Mestá a obce by mali dostať 
1 miliardu 250 mil. 393 tisíc eur, zníženie len o 3 mil. eur. 
Skonštatoval, že daňový vývoj je tento rok (prvý štvrťrok) 
celkom prijateľný. 

Predsedníctvo ZMOS prerokovalo obsah memoranda medzi 
Slovenským futbalovým zväzom a ZMOS súhlasilo s jeho 
podpísaním. Odporučilo na web stránke ZMOS zverejniť 
stanoviská ZMOS k štátnej pokladnici, stanovisko V. Bajana 
k zákonu č. 583 a stanovisko ZMOS k smernici 630. 
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Na ôsmom zasadnutí 6. marca 2013 v Žiline boli na 
programe informácie o plnení uznesení Predsedníctva 
ZMOS, ďalej vyhodnotenie plnenia úloh z rozpracovaných 
záverov 23. snemu ZMOS a priebežná informácia o plnení 
uznesenia vlády SR č. 638 z 21. novembra 2012 a infor-
mácie o príprave nového programového obdobia 2014 – 
2020, ktoré predniesol výkonný podpredseda ZMOS Milan 
Muška. Spolu s výkonným podpredsedom ZMOS Jozefom 
Turčánym oboznámili účastníkov rokovania aj s aktuálnymi 
informáciami z legislatívneho procesu a o konferencii k škol-
stvu.

Na základe predložených informácií Predsedníctvo ZMOS 
odporučilo predsedovi ZMOS prerokovať s predsedom vlá-
dy SR a ministrom fi nancií SR P. Kažimírom návrh na zmenu 
uznesenia vlády SR z 21. novembra 2012 pod B3 ods. 
a, b, a následne aj nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. 
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve 
v znení neskorších predpisov tak, aby východiskové údaje 
pre výpočet podielovej dane na rok 2013 pre jednotlivé 
mestá a obce boli určujúce údaje o počte obyvateľov 
platné pre rozdeľovanie dane k dátumu 31.12.2011. Takto 
novelizované nariadenie vlády iniciovať s účinnosťou k 1. 
máju 2013.

V súvislosti s aktuálnymi informáciám z legislatívneho 
procesu Predsedníctvo ZMOS odporučilo ponechať v pre-
biehajúcom legislatívnom procese doteraz platné ustano-
venia zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach 
a zaradiť na najbližšie zasadnutie Rady ZMOS prero-
kovanie zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, zákona
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a stavebného 
zákona č. 50/1976 Zb. 

Predsedníctvo ZMOS zobralo na vedomie informáciu
o príprave nového programového obdobia 2014 – 2020
a o doterajšom postupe pri vyjednávaní o Integrovanom Re-
gionálnom operačnom programe a prijalo uznesenie, kto-
rým žiada vládu SR, aby presadzovala Integrovaný regio-
nálny operačný program ako zásadný program pre miestnu 
územnú samosprávu aj regionálnu samosprávu pri realizácii 
projektov územného rozvoja a odstraňovanie regionálnych 
disparít a tiež aby v záujme vytvorenia dobrej východisko-
vej situácie pri vyjednávaní o Partnerskej dohode akcele-
rovala čerpanie eurofondov v súčasnom programovom 
období.

Predsedníctvo schválilo nasledovné princípy pre vyjednáva-
nie prípravy I-ROP v programovom období 2014-2020:
• budúca alokácia pre IROP musí byť nastavená minimál-

ne vo výške percentuálneho objemu disponibilného pre 
mestá a obce v programovom období 2007-2013,

• ZMOS považuje za predčasné uzatvárať v tomto obdo-
bí územnú dohodu s tým, že v budúcnosti sa môže o 
územnej dohode ako vyjadrení partnerstva a princípov 
zapojenia samosprávy do partnerskej zmluvy vyjedná-
vať,

• v prípade, ak nebude dodržaná požadovaná alokácia 
na I-ROP, ZMOS požaduje, aby zvyšné fi nančné pros-
triedky do požadovaného percentuálneho objemu boli 
vyčlenené v ďalších operačných programoch,

• v rámci ROP presadzovať minimálne štyri prioritné osi, 
v rámci ktorých by boli riešené vyššie územné celky, 
mestá, obce a samostatne Bratislavský kraj,

• v rámci I-ROP presadzovať, aby VÚC plnili funkciu 
SORO pre projekty v rámci vlastnej prioritnej osi a aby 
mestá a obce v ďalších prioritných osiach boli riadené 
priamo príslušným riadiacim orgánom.

Účastníci rokovania sa venovali informáciám z regiónov 
súvisiacim s auditom kompetencií. V tom zmysle Pred-
sedníctvo ZMOS odporučilo predsedovi ZMOS prerokovať 
s podpredsedami vlády SR ako garantmi auditu verejnej 
správy doterajší postup realizácie auditu a prehnanú 
byrokraciu v súvislosti so získavaním údajov pre jeho 
vykonanie a dohodnúť príslušné opatrenia. Kancelária ZMOS 
bude monitorovať situáciu, posudzovať opodstatnenosť 
zberu údajov zo strany jednotlivých rezortov a koordinovať 
postupy v rámci auditu.
   
Na deviatom zasadnutí 16. apríla 2013 v Michalov-
ciach si členovia vypočuli informáciu výkonného podpred-
sedu M. Mušku o plnení uznesení Predsedníctva ZMOS. 
V rámci regionálnych snemov sa členské obce a mestá 
venujú príprave nového programového obdobia, proble-
matike školstva, sociálnych vecí a fi nancovania samospráv, 
legislatívnym otázkam, najmä príprave nového zákona 
o odpadoch a stavebného zákona, zapojeniu sa do súťa-
že Oskar bez bariér, programovému obsahu 24. snemu a 
voľbe delegátov na snem. Delegovaní zástupcovia ZMOS 

Rokovanie Predsedníctva ZMOS v marci 2013 v Žiline
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poskytujú na snemoch aktuálne informácie k jednotlivým 
témam. Podnety z regionálnych snemov sú priebežne pred-
kladané na rokovanie výkonných orgánov ZMOS.

V súvislosti s poslaneckým návrhom poslankyne NR SR Jany 
Vaľovej na novelizáciu zákona 369/90 Zb. o obecnom zria-
dení sa uskutočnilo rokovanie predsedu a ďalších zástupcov 
ZMOS s výborom NR SR pre verejnú správu, kde ZMOS 
predložil svoje pripomienky a prezentoval postoje. Primátor 
Turzovky M. Rejda odporúčal posilniť pozíciu primátora/
starostu tak, aby zodpovedala zodpovednosti, ktorú majú 
na svojich pleciach.

V záujme prípravy a presadenia Integrovaného regionál-
neho operačného programu pre mestá a obce a Programu 
rozvoja vidieka („PRV“) v budúcom programovom období 
sa uskutočnilo rokovanie pracovnej skupiny na vytvorenie 
Územnej dohody medzi vládou Slovenskej republiky, re-
gionálnou samosprávou a miestnou samosprávou na roky 
2014 – 2020, ktoré sa konalo u podpredsedu vlády SR Ľ. 
Vážneho 25. februára 2013. Na porade boli uplatnené 
požiadavky a defi nované aj zásadné argumenty podpo-
rujúce I-ROP a PRV. Rokovania i naďalej pokračujú. Usku-
točnilo sa aj rokovanie komory obcí za účasti zástupcov 
ministerstva pôdohospodárstva SR výlučne k problematike 
PRV, kde bolo zadefi nované zameranie programu na po-
treby obcí.

Predsedníctvo ZMOS sa venovalo príprave novely staveb-
ného zákona. Jednoznačne prevažoval názor na ponecha-
nie kompetencií v oblasti stavebného konania ako aj sta-
vebných úradov mestám a obciam. Podľa podpredsedu 
ZMOS M. Sýkoru je vytvorený zoznam spoločných úradov, 
ktorý je potrebné aktualizovať. Spoločné stavebné úrady 
v kompetencii samosprávy sú dobrým kompromisom, ktorý 
je overený v praxi, konštatoval Ľ. Parízek, primátor Senice. 
Výkonný podpredseda ZMOS M. Muška upozornil na dô-
ležitosť odbornej a argumentačnej participácie na príprave 
tejto novely. Pripomienky členov predsedníctva sa týkali aj 
reorganizácii štátnej správy ESO a vytváraniu „kontaktných 
centier“. Poukázali na obtiažnu vykonateľnosť prezentova-
ných pozitív takto usporiadanej štátnej správy v súčasnosti. 
Členovia predsedníctva vyjadrili znepokojenie nad tým, že 
sa reforma nerobí až po vyhodnotení auditu kompetencií 
a upozornili na centralistické tlaky. Navrhli prijať na Rade 
ZMOS presné stanovisko týkajúce sa zachovania samo-
správnych kompetencií a rokovať o problematike s ministrom 
vnútra.

Predsedníctvo ZMOS prerokovalo aj návrh zákona o geo-
logických prácach, kde ZMOS presadil zachovanie roz-
hodovacích kompetencií obciam, ďalej rokovalo o zákone 
o psoch a iných legislatívnych normách.

Podpredseda ZMOS J. Turčány podrobnejšie informoval 
o rokovaní k novele o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy. ZMOS žiadal zastaviť proces, pretože v roz-
počtovom provizóriu sa neprimerane obmedzujú rozhodo-
vacie právomoci obcí a miest aj v takých situáciách, kde 
obec musí plniť určité záväzky. Členovia sa kriticky vyjadrili 
k povinnosti programovať rozpočet v kríze. Je ešte priestor 
na rokovanie, v rámci rozporového konania môže ZMOS 
predložiť na ministerstvo fi nancií uznesenie z Rady ZMOS.

Široký priestor venovali členovia Predsedníctva ZMOS 
analýze materiálu o konsolidovaní fi nancií. Vzhľadom na to, 
že sa nedarí konsolidovať fi nancie viac ako dvom tretinám 
obcí nad 2 000 obyvateľov, je potrebné analyzovať dôvody 
a metodicky ich usmerniť. 

Podpredseda ZMOS M. Muška informoval o rokovaní
ZMOS o IROP v pracovnej skupine v Nitre. Rokovanie 
iniciovalo združenie s cieľom zadefi novania stanoviska 
miest a obcí k prioritným osiam, k rozdeleniu kompetencií 
medzi VÚC a mestami a obcami. Š. Bieľak, primátor Spiš-
skej Belej sa kriticky vyjadril k príprave programového
obdobia, žiadal prevziať a zvýšiť iniciatívu zo strany 
ZMOS, vytvárať tlak na kompetentných, pri IROP zade-
fi novať, čo potrebujú obce a mestá, vytvoriť metodiku
na tvorbu projektov, aby projekty boli „v európskom jazyku“. 
Požadoval tiež defi novať výšku fi nančných prostriedkov z jed-
notlivých prioritných osí pre samosprávy. Predseda ZMOS 
J. Dvonč súhlasil s predloženými návrhmi a odporučil ich 
predložiť na rokovanie Rady ZMOS.

Rokovanie Predsedníctva ZMOS v apríli 2013. Ľubomír Parízek, 
primátor Senice a predseda sekcie školstva, mládeže a športu a 
vzdelávania Rady ZMOS a Dalibor Surkoš, primátor Veľkého Krtíša 
a predseda sekcie hospodárstva, dopravy, výstavby a energetiky 
Rady ZMOS.
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Sekcia fi nančná a informatiky 

Zloženie sekcie

Sekcia má 11 členov v tomto zložení: Miroslav Rejda (P), Tur-
zovka – predseda, Jozef Ondrejka (P), Malacky - podpred-
seda, Ján Šufl iarsky (P), Detva, Jaroslav Ferianec (S), Rudník, 
Jozef Gašparík (P), Dubnica nad Váhom, Ján Mrva (S), MČ 
Bratislava-Vajnory, Anton Tkáčik (S), Radoľa, Ištván Zachariáš 
(P), Moldava nad Bodvou, Maroš Sagan (S), Cífer, Štefan 
Škultéty (P), Trenčianske Teplice, Ľuboš Štrba (O), Topoľčany. 
Tajomníkom sekcie je Jaroslav Mrva, riaditeľ fi nančnej sekcie 
Kancelárie ZMOS.

Činnosť sekcie

Od 23. snemu ZMOS sa uskutočnili štyri rokovania sekcie, 
okrem toho sa členovia sekcie aktívne zúčastňovali na pripo-
mienkovaní predkladaných návrhov zákonov a príprave ma-
teriálov na rokovanie orgánov ZMOS v oblasti fi nancovania, 
daní a informatizácie miest a obcí.

Na rokovaní sekcie dňa 25. júna 2012 v Trenčianskych Tepli-
ciach za účasti ekonomických pracovníkov miest a obcí Nové 
Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Nemšová, Trenčianska 
Teplá sekcia prerokovala závery 23. snemu ZMOS a úlohy 
z diskusie na sneme, aktuálnu informáciu o stave prípravy au-
ditu kompetencií obcí, zameranie navrhovaných opatrení na 
konsolidáciu verejných fi nancií a ich možný dopad na obce. 
Hlavným bodom rokovania však bol vývoj fi nancovania miest 
a obcí v roku 2012 a návrh rozpočtu verejnej správy na roky 
2013 – 2015.

Sekcia upozornila, že
• pokračuje trend ďalšieho prepadu skutočného výnosu da-

ne z príjmu fyzických osôb („FO“) oproti rozpočtu, prínos 
obcí na konsolidáciu verejných zdrojov je tak ďalších 48 
mil. eur k doterajšiemu prínosu cca 100 mil. Eur,

• vláda SR nezverejnila návrhy na úsporné opatrenia vo 
vzťahu k obciam ,

• pokračuje prepad prevodu dane z príjmov FO na 1 pre-
počítaného žiaka z dôvodu dopadu nekontrolovateľného 
rastu prepočítaného počtu žiakov,

• východiská rozpočtu pre obce nevytvárajú predpoklad 
na stabilizáciu fi nancovania miest a obcí a tvorba progra-
mových rozpočtov sa stáva zbytočnou administratívnou 
záťažou vzhľadom na nepredvídateľnosť vývoja daní 
a každoročné výrazné medziročné zmeny vo vývoji pre-
počítaného počtu žiakov. 

Sekcia odporučila
• upozorniť aj v médiách na prepad výnosu dane z príjmov 

FO v obciach v roku 2012 oproti pôvodnej prognóze 
a s tým súvisiacimi problémami, napr. pri fi nancovaní ma-
terských škôl, základných umeleckých škôl, školských je-
dální, sociálnych služieb a pod. (dvíhanie poplatkov atď.),

• žiadať garancie výnosu dane z príjmov FO v roku 2013,
• stabilizovať východisko fi nancovania škôl a školských 

zariadení v obciach, ktorým je výnos dane z príjmov FO 
na jedného prepočítaného žiaka legislatívnymi zmenami 
v kritériách prerozdeľovania dane,

• včas a systémovo vyriešiť fi nancovanie sociálnych zaria-
dení,

• rokovať o fi nančnom zabezpečení povinnosti obcí likvido-
vať bioodpad, čo je povinnosťou od 1. marca 2013,

• začať rokovania ZMOS s vládou SR o návrate výšky po-
dielu obcí na výnose dane v podiele 70,3%,

• presadzovať použitie rezervného fondu obcí aj na fi nan-
covanie bežných výdavkov. 

Sekcia prerokovala návrh ZMOS na zmenu zákona o správ-
nych poplatkoch a sadzobníka správnych poplatkov a infor-
máciu o riešení požiadaviek ZMOS a regionálnych združení 
miest a obcí na zmeny vo výkazníctve obcí a o posunutí 
termínov predkladania účtovných a fi nančných výkazov 
obcí. Na vedomie zobrala informáciu o ústavnom zákone 
o rozpočtovej zodpovednosti a jeho dopade na obce a ná-
vrh legislatívnych zmien v oblasti fi nancovania regionálneho 
školstva. V rôznom sekcia prerokovala informáciu o príprave 
prechodu obcí na nový platobný styk v rámci EÚ, list združe-
nia prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb v mestských 
aglomeráciách a informácie o stave fi nancovania projektov 
obcí zo zdrojov EU a doterajších krokoch ZMOS na ich rie-
šenie.

Na rokovaní sekcie dňa 21. augusta 2012 v Žiline za účasti 
Jozefa Dvonča, predsedu ZMOS, Vladimíra Bajana, prvého 
podpredsedu ZMOS a zástupcov ministerstva fi nancií sekcia 
zaujala stanoviská k novému legislatívnemu návrhu k dani 
z nehnuteľnosti, ktorý bol pripravený do medzirezortného 
pripomienkového konania, k fi nančným dopadom protikrízo-
vých opatrení vlády SR na rozpočty miest a obcí, k pripravo-
vanému návrhu rozpočtu verejnej správy a štátneho rozpočtu 
na rok 2013. Sekcia zásadne nesúhlasila s návrhom, aby 
výber dane z luxusu uskutočňovali obce a mestá a odpo-
ručila, aby sa v rámci medzirezortného pripomienkového 
konania uskutočnilo v mesiaci september ešte jedno rokova-
nie k novému legislatívnemu návrhu k dani z nehnuteľností.
K pripravovanému návrhu rozpočtu verejnej správy a štát-

9. Správa o činnosti orgánov ZMOS
 - odborných sekcií Rady ZMOS 
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neho rozpočtu na rok 2013 sekcia odporučila, aby orgány 
ZMOS nesúhlasili s takto navrhovaným rozpočtom verejnej 
správy pre rok 2013 a požadovali v roku 2013 garantovať 
obciam výnos dane z príjmov FO minimálne vo výške 1,320 
mil. €. Zároveň navrhla požadovať vrátenie výnosu podielo-
vých daní na pôvodných 70,3 % a rokovať s ministerstvom 
fi nancií o zrušení dane z predaja majetku obcí. V bode 
rôzne sekcia zobrala na vedomie informáciu o obchodovaní 
s cennými papiermi a možnými rizikami pre obce a mestá 
a informáciu JUDr. Jozefa Mikša o pripravovanej novelizácii 
zákona o rozpočtových pravidlách.

Na spoločnom rokovaní sekcie fi nancovania a informatiky 
a sekcie školstva, mládeže a športu Rady ZMOS konaného 
dňa 9. októbra v Martine, za účasti J. Dvonča, predsedu 
ZMOS, V. Bajana, prvého podpredsedu ZMOS a zástupcu 
ministerstva školstva RNDr. Ľ. Černého sa stal základným bo-
dom rokovania rozpočet verejnej správy a podmienky fi nan-
covania obcí na roky 2013 – 2015, konsolidácia verejných 
fi nancií a jej dopady na fi nancovanie obcí a miest, ako aj 
miera ich účasti na tomto procese, ktorá mala byť defi nova-
ná v memorande o spolupráci medzi vládou SR a ZMOS. 
Na úvod sekcie zobrali na vedomie informáciu predsedu 
ZMOS o rokovaniach predstaviteľov ZMOS s vládou SR 
a informáciu o návrhu memoranda vlády SR o spolupráci 
so ZMOS pri uplatňovaní rozpočtovej politiky. Po rozsiahlej 
odbornej diskusii, v ktorej členovia sekcií upozorňovali na 
riziká navrhovaných podmienok fi nancovania obcí v roku 
2013 a riziká v navrhovanom podiele obcí na konsolidácii 
verejných fi nancií v pripravovanom memorande o spolupráci, 
sekcie vyslovili nesúhlas s návrhom rozpočtu verejnej správy 
a fi nancovania obcí v rokoch 2013 – 2015 a s predloženým 
návrhom memoranda medzi vládou SR a ZMOS o spolu-
práci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky, jeho dopadmi 
na fi nancovanie obcí a miest a mierou ich účasti na tomto 
procese. Ďalšími bodmi rokovania bola aktuálna situácia na 
úseku škôl a školských zariadení a informácia o legislatívnom 
procese v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu SR. K predmetným bodom rokovania sekcie zobrali na 
vedomie informáciu RNDr. Ľ. Černého z ministerstva školstva 
o legislatívnom procese v pôsobnosti Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR, ktorý sa týka navrhovaných zmien 
v kompetenciách, zabezpečovaní a fi nancovaní regionálneho 
školstva, a požiadali kanceláriu ZMOS o zasielanie aktuálnych 
informácií ekonomického charakteru všetkým členom sekcie 
školstva, mládeže, športu a vzdelávania a sekcie fi nancií 
a informatiky Rady ZMOS. V bode rôzne sekcie zobrali na 
vedomie informáciu o možnosti získania grantu pre učiteľov 
na tvorbu vzdelávacieho obsahu, informáciu o prevzatí 
záštity nad medzinárodnou konferenciou ministerstva školstva 
Prevencia a zdravý životný štýl detí a mládeže v školách, 
informáciu o informačnom dni k národnému projektu ZMOS 
Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy, 
o 8. ročníku projektu ministerstva školstva „SUPERTRIEDA 
2013“, informáciu o novelizácii zákona o miestnych daniach 
a príprave nového programovacieho obdobia 2014 – 2020. 

Na rokovaní sekcie fi nancovania a informatiky Rady ZMOS 
konanom dňa 14. marca 2013 v Bratislave za účasti zástupcu 
ministerstva fi nancií sa členovia sekcie venovali východiskám 
fi nancovania obcí a miest v roku 2013, aktualizovanej febru-
árovej prognóze výnosu daní na rok 2013, návrhu metodiky 
auditu verejnej správy a postupu obcí a miest, novelizácii 
zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy, stavu plnenia uznesenia vlády SR č. 638 z 21.
novembra 2012 zo spoločného rokovania so ZMOS a stavu 
fi nancovania školstva v originálnych kompetenciách po prija-
tých legislatívnych zmenách. 

Pri hodnotení aktuálneho stavu fi nancovania obcí a vývoja vý-
nosu daní sekcia konštatovala, že existujú riziká pre dodržania 
memoranda o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky 
na strane obcí, napr. zvýšené výdavky obcí na zimnú údržbu, 
zabezpečovanie nových úloh v oblasti mzdových výdavkov na 
úseku regionálneho školstva, dopad zmien v odmeňovaní za-
mestnancov na dohody na rozpočty obcí a pod. a je potrebné 
naďalej venovať pozornosť oboznamovaniu obcí s odporúča-
niami a možnosťami ako zabezpečiť naplnenie podmienok 
memoranda. Sekcia zároveň odporučila požadovať reálnejšie 
stanovovanie prognózy daňových príjmov obcí, nakoľko vzni-
kajú vážne legislatívne a fi nančné problémy v dôsledku ich 
dodatočného znižovania v priebehu rozpočtového roka. 

Orgánom ZMOS sekcia odporučila presadzovať návrat k po-
dielu obcí na výnose dane z príjmov FO v rozsahu 70,3%. 
Ďalej odporučila zaujať stanovisko k požiadavkám obcí pre-
zentovaným na regionálnych snemoch voči zmene spôsobu 
prerozdeľovania výnosu daní z príjmov FO v kritériu počet 
obyvateľov a riešiť rozpory spôsobené uplatňovaním rozdiel-
nych štatistických údajov o počte obyvateľov na príjmovú 
a výdavkovú časť ich rozpočtov v roku 2013 (napr. členské 
príspevky ZMOS). Sekcia tiež požaduje rokovať o možnosti 
použitia rezervných fi nančných zdrojov obcí aj na ich bežné 
výdavky. Ukazuje sa to ako nevyhnutnosť , ak sa nevrátime 
na podiel obcí na výnose daní z príjmov FO v objeme 70,3%.

Pri posudzovaní stavu fi nancovania školstva v oblasti originál-
nych kompetencií sekcia odporučila zaoberať sa problema-
tikou zabezpečovania a fi nancovania voľnočasových aktivít 
detí a mládeže, s ktorou je priamo spojené fi nancovanie 
telovýchovy a športu v obciach a organizačné a fi nančné 
zabezpečovanie školských súťaží. Pri prerokovaní aktuálneho 
stavu výkonu auditu verejnej správy sekcia konštatovala, že 
obce sú zo strany orgánov štátnej správy zaťažované požia-
davkami na poskytovanie informácií a vypĺňanie rôznych 
tabuliek pre podklady k auditu, ktoré majú k dispozícii štátne 
orgány na základe výkazníctva a iných zisťovaní, a odporu-
čila žiadať, aby sa všetky požadované informácie a tabuľky 
z jednotlivých ministerstiev pred ich zaslaním na obce odkon-
zultovali so ZMOS.

K návrhu novelizácie zákona č. 583/2004 o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy sekcia odporučila vysloviť 
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zásadný nesúhlas s predloženým návrhom zákona. Požaduje 
zastavenie legislatívneho procesu a pokračovanie v ňom až 
po spracovaní analýzy fi nančných dopadov navrhovaných 
opatrení na všetky obce v SR a prerokovaní záverov tejto 
analýzy so ZMOS. Žiada tiež vykonať legislatívne zmeny 
v programovom rozpočtovaní v tom zmysle, že ak bude 
chcieť obec robiť programový rozpočet, môže tak urobiť, ale 
musí to schváliť obecné zastupiteľstvo.

Členovia sekcie zobrali na vedomie predloženú informáciu 
o stave zavádzania rozpočtového informačného systému pre 
samosprávu v obciach a mestách, stanovisko k zapojeniu 
obcí do systému Štátnej pokladnice, prezentáciu zástupcu 
Slovenskej sporiteľne a.s. k rizikám zapojenia obcí do 
systému Štátnej pokladnice, informáciu o mimoriadnej 
dotácii pre obce zo štátneho rozpočtu na opravy miestnych 
komunikácií a ciest, návrh metodiky na prerozdelenie 
tejto mimoriadnej dotácie pre obce, informáciu o postupe 
príprav nového programovacieho obdobia a informáciu 
o zámeroch postupu elektronického výkonu verejnej moci. 
V rôznom sekcia odporučila požadovať od ministerstva 
fi nancií pracovný návrh pripravovaných legislatívnych 
zmien v zdaňovaní nehnuteľností, presadzovať požadované 
zmeny v odmeňovaní hlavných kontrolórov a v zákonoch 
upravujúcich problematiku verejnej hromadnej dopravy 
požadovať také zmeny, ktoré jednoznačne zaviažu vyššie 
územné celky fi nancovať nielen verejnú hromadnú dopravu 
medzi obcami, ale aj v rámci intravilánu obcí. 
 

Sekcia verejnej správy, kontroly,
bezpečnosti a armády 

Zloženie sekcie

Sekcia má 12 členov v tomto zložení: Štefan Bieľak (P) Spiš-
ská Belá - predseda, Aladár Bariak (P), Modrý Kameň, Samu-
el Bračo (S), Poniky, Jozef Haris (S) - podpredseda, Nesvady, 
Zita Koprdová (S), Hosťovce, Stanislav Krajňák (S), Mošurov, 
Andrej Kulik (S), Dlhé Klčovo, Marián Masnica (S), Makov, 
Iveta Orgoníková (právna zástupkyňa MÚ), Dubnica nad Vá-
hom, Peter Pobuda (S), Mokrý Háj, Róbert Potocký (S), Dolný 
Pial, Štefan Sýkora (S), Pliešovce, Jozef Trizuljak (S), Horný 
Hričov 
Tajomníčkou sekcie bola do decembra 2011 Daniela Fran-
zenová, riaditeľka legislatívnej sekcie kancelárie ZMOS, 
funkciu tajomníka prevzal od decembra 2011 Bruno Konečný. 
 
Činnosť sekcie

Sekcia zasadala po 23. sneme celkovo 3 krát.  Na zasadnutí 
10. júla 2012 v Bratislave sa zaoberala otázkami Koncepcie 
plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov Hasičského a zá-
chranného zboru a hasičských jednotiek na území Slovenskej 
republiky a zámermi HaZZ. Účastníci sa venovali rozpraco-

vaniu záverov 23. snemu ZMOS, informáciám o vládnom 
programe ESO, o pripravovanej zmene zákona o verejnom 
obstarávaní. 

Druhé, rozšírené zasadnutie so sekciou sociálnych vecí, 
marginalizovaných komunít a zdravotníctva k problematike 
neprispôsobivých obyvateľov sa konalo 6. augusta 2012 
vo Zvolene. Jednotlivé podnety z diskusie boli doplnené do 
materiálu, ktorý bol prerokovaný Radou ZMOS 21. augusta 
2012 v Žiline. 

Tretie zasadnutie sekcie 24. apríla 2013 v Bratislave bolo za-
merané na prerokovanie problematiky organizácie miestnej 
štátnej správy a auditu verejnej správy. Predmetom rokovania 
bolo taktiež výmena informácií a skúseností s tzv. šikanóz-
nymi žiadosťami o sprístupnenie informácií a informácia 
o zriadení pracovnej skupiny pre prípravu novely zákona 
o slobodnom prístupe k informáciám pri ministerstve spravod-
livosti, v ktorej má ZMOS zastúpenie. Podľa členov sekcie je 
potrebné veľmi pozorne sledovať procesy a výstupy v rámci 
agendy ESO a auditu verejnej správy. Tieto dve agendy úzko 
súvisia a ESO by malo vychádzať zo starostlivo a objektívne 
zisteného stavu v rámci auditu. Realizácia ESO bez objek-
tivizovaného stavu v rámci auditu vyvoláva mnoho otázok 
a nejasností o reforme verejnej správy. 

Členovia sekcie boli priebežne informovaní o dianí vo 
vecnej pôsobnosti sekcie. Celkovo bolo členom mimo 
programu rokovania 10 podkladov pre vyjadrenie názorov, 
postojov alebo sa jednotliví členovia sekcie zúčastnili na 
odborných podujatiach podľa vecnej pôsobnosti. Išlo najmä 
o problematiku katastra nehnuteľností, HaZZ, matrík, postave-
nia a organizácie miestnej štátnej správy.

Na rokovanie Rady ZMOS 22. a 23. januára 2013 v Brati-
slave bol za odbornú sekciu spracovaný materiál týkajúci sa 
stavu prípravných prác vo vzťahu k volebnému zákonu. Rada 
ZMOS uložila úlohu presadzovať zmenu zákona o voľbách 
do orgánov samosprávy.

Sekcia školstva, mládeže, športu
a vzdelávania

Zloženie sekcie

Sekcia má 12 členov v zložení - Ľubomír Parízek (P), Senica 
– predseda, Michal Bagačka (P), Hnúšťa, Štefan Daško (P), 
Ilava, - podpredseda, Ján Kokarda (S), Ždaňa, Jozef Majer 
(S), Kozárovce, František Moravec (S), Budča, Vladimír Púčik 
(S), Ružindol, Veronika Redechová, vedúca oddelenia škol-
stva, kultúry a športu MČ Bratislava – Petržalka, František 
Sedlák (S), Šindliar, Andrea Šimurdová (S), Skalité, Branislav 
Tréger (P) Liptovský Hrádok,Viliam Záhorčák (P), Michalovce. 
Na zasadnutiach sekcie sa pravidelne zúčastňujú ako externí 
členovia odborné zamestnankyne školských úradov – Alica 
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Fecková, zamestnankyňa Školského úradu Dlhé Klčovo, Ale-
na Schimíková, vedúca oddelenia školstva kultúry a športu 
MÚ Martin. Tajomníčkou sekcie je Anna Labátová, riaditeľka 
sekcie školstva a vzdelávania kancelárie ZMOS. 

Činnosť sekcie

V období od 23. snemu ZMOS sa uskutočnili tri zasadnutia 
sekcie, z toho jedno spoločné zasadnutie so sekciou fi nanco-
vania a informatiky Rady ZMOS.

Prvé zasadnutie sa konalo 25. júna 2012 v zasadačke kance-
lárie ZMOS v Bratislave. Členovia sekcie sa zaoberali prio-
ritami ZMOS po 23. sneme, úlohami a návrhmi z diskusných 
príspevkov, ktoré odzneli na sneme, rozpracovanými závermi 
23. snemu a schválenými Radou ZMOS 20. júna 2012, ná-
vrhmi regionálnych združení v oblasti školstva, aktuálnou situ-
áciou na úseku škôl a školských zariadení, súčasným stavom 
fi nancovania regionálneho školstva, informáciami o legisla-
tívnom procese v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR a výsledkami rokovania zástupcov ZMOS 
s ministrom školstva a rokovaní v rámci „školskej štvorpartity“, 
ktorú zriadil minister zo zástupcov zamestnávateľských zvä-
zov, reprezentácie samospráv, školských odborárov a odbor-
níkov rezortu školstva.

K informácii o rokovaní s ministrom školstva, športovými orga-
nizáciami a VÚC, ktorého hlavným cieľom boli organizácia 
a fi nancovanie telovýchovy a športu v podmienkach miest 
a obcí, sekcia konštatovala, že Slovenský olympijský výbor 
(SOV) navrhuje vytvoriť strešnú organizáciu, aby sa zabez-
pečil tok fi nancií na šport, nie na kancelárie a úradníkov 
v každom kraji. SOV má záujem fi nancovať iba vrcholový, 
profesionálny šport a predložil návrh, aby obce fi nancovali 
všetky ostatné športové aktivity detí a mládeže z vlastných 
rozpočtov. ZMOS podporuje športové aktivity detí a má záu-
jem i naďalej podporovať šport, je však nevyhnutné, aby štát, 
ak chce prenášať úlohy v oblasti športu na mestá a obce, 
vytvoril patričné legislatívne a fi nančné podmienky, zmenil 
fi lozofi u fi nancovania športu, pripravil nový model pre mestá 
a obce a VÚC na fi nancovanie telovýchovy a športu detí 
i mládeže. Obce nemôžu nahrádzať povinnosti slovenských 
športových zväzov a občianskych združení, fi nancovať ich 
vlastnú činnosť, činnosť ich útvarov a vrcholový šport na úkor 
fi nancovania vzdelávacích zariadení. Sekcia preto odporuči-
la Rade ZMOS požiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR, aby vyčlenilo v rozpočte svojho rezortu fi nancie 
na budovanie športovísk, ich opravu, obnovu a tiež prevádz-
ku existujúcich budov, bazénov, telocviční a športových hál.

K aktuálnej situácii na úseku škôl a školských zariadení a sú-
časnému stavu fi nancovania regionálneho školstva sekcia 
konštatovala, že:
• v návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon

č. 597/2003 Z.z. o fi nancovaní základných škôl a škol-
ských zariadení, by sa nemali stanovovať žiadne pod-

mienky obciam na rozdeľovanie výnosu dane z príjmov 
FO, pretože túto problematiku riešia iné zákony ( zákon 
564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príj-
mov územnej samospráve a NV SR č. 668/2004 Z. z. o 
rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve),

• kvôli manipulácii s počtami detí sa znižuje výška eura na 
1 žiaka, čo ohrozuje chod materských škôl a školských 
jedální v obciach; celé fi nancovanie centier voľného ča-
su („CVČ“) je na úkor základných umeleckých škôl, MŠ 
a školských zariadení; je potrebné zastaviť likvidáciu 
obecných škôl z dôvodu prepadu fi nančných prostried-
kov,

• v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve určuje podmienky fi nan-
covania a výšku dotácie na činnosť centier voľného času 
a školských stredísk záujmovej činnosti („ŠSZČ“) jednot-
livá obec vo svojom VZN. Určiť výšku sumy na činnosť 
jednotlivých školských zariadení je plne v kompetencii 
obce, ktorá školské zariadenia zriadila alebo povolila ich 
zriadenie na svojom území. Nedoriešená ostáva otázka 
detí s trvalým pobytom v inej obci,

• tým, že všetky obce majú napočítaný výnos dane z príj-
mov fyzických osôb aj na realizáciu záujmového vzde-
lávania, vzniká obciam poskytujúcim služby občanom 
iných obcí v centrách voľného času a školských stredis-
kách záujmovej činnosti objektívny nárok požadovať od 
iných obcí dotáciu na ich činnosť,

• kritériá určovania výnosu dane obciam podľa prepočí-
taných žiakov v niektorých typoch školských zariadení 
umožnili zneužívanie daňových príjmov obcí na zárob-
kovú činnosť niektorých zriaďovateľov CVČ a ŠSZČ alebo 
záujmových skupín nekontrolovateľným zvyšovaním pre-
počítaného počtu žiakov, 

• potrebné je posilniť poradenskú a metodickú činnosť škol-
ských úradov – fi nančne aj kapacitne, chýbajú metodické 
stretnutia učiteľov, 

• odmietame tvrdenie, že mestá a obce nezvládli prene-
sený výkon kompetencií v oblasti školstva; porovnanie 
súčasnej úrovne škôl a úrovne pred rokom 2003 je dôka-
zom kvalitnej práce obcí pri zmene kvality mnohých škôl 
a školských zariadení a pri ich oddĺžení,

• kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
je nutné zbaviť formalizmu a nastaviť podmienky kariéro-
vého rastu na reálne potreby a požiadavky školskej praxe 
v podobe kvalitných vzdelávacích programov,

• hrozí reálne riziko v školských kluboch detí. V záujme 
starostlivosti o rómske deti narastie v nich počet prepočíta-
ných detí, zvýši sa počet oddelení alebo počet školských 
klubov, ktoré môžu fungovať nielen ako súčasť školy, ale 
aj samostatne so svojím riaditeľom. Nárast počtu prepočí-
taných detí bude viesť k zníženiu fi nančných prostriedkov 
na mzdové a prevádzkové výdavky klubov,

• ohrozená je existencia a fungovanie školských jedální; 
ministerstvo práce poskytuje dotáciu na stravu pre žiakov 
v hmotnej núdzi; ak je 50% žiakov školy v hmotnej núdzi, 
majú všetci žiaci školy nárok na dotáciu na stravu, ale 
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tým sa zvyšujú náklady na prevádzku školských jedální. 
V niektorých obciach, najmä na východnom Slovensku, 
v malotriednych školách (1.- 4.roč.) školské jedálne ne-
stačia zabezpečovať prevádzku personálne, priestorovo 
ani fi nančne. 

Sekcia odporučila orgánom ZMOS presadzovať pri roko-
vaniach s ministerstvom školstva systémové riešenie fi nan-
covania kapitálových výdavkov škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí. Odporúča inicio-
vať legislatívnu zmenu zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove 
a vzdelávaní s cieľom zakotvenia legislatívnej defi nície škol-
ského klubu detí tak, že ním bude len ten školský klub detí, 
ktorý je zriadený ako súčasť školy a žiada zastaviť likvidáciu 
obecných škôl z dôvodu prepadu fi nančných prostriedkov.

Sekcia zobrala na vedomie návrhy regionálnych združení 
v oblasti školstva, informáciu o rozporovom konaní k návrhu 
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. 
o fi nancovaní základných škôl a školských zariadení, infor-
máciu o aktuálnej situácií vo fi nancovaní školstva v podmien-
kach miest a obcí, stanovisko ZMOS k návrhu zákona, ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzde-
lávaní a príprave, stanovisko ZMOS k návrhu zákona, ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom 
vzdelávaní, návrh aktualizácie športových súťaží žiakov na 
školský rok 2012/2013 z dielne MŠVVaŠ SR.

V ďalšom bode rokovania sekcia venovala pozornosť postave-
niu a úlohám školských úradov. Odporúča zachovať obecné 
školské úrady ako prvok samosprávneho riadenia v školstve 
s posilnením ich kompetencií v oblasti regionálneho školstva, 
zabezpečiť podmienky na ich systémové fi nancovanie. Štát 
by sa mal zaujímať o to, aby bola odborne garantovaná 
nielen prenesená štátna správa na úseku školstva, ale aj 
usmerňovanie a kontrola originálnych školských kompetencií 
obce. Ptrebné je iniciovať vzájomnú komunikáciu medzi mi-
nisterstvom školstva a ministerstvom práce pri potvrdzovaní 
hmotnej núdze na potreby eduzberu za mesiace školských 
prázdnin. Úrady práce v niektorých mestách odmietajú vydať 
potvrdenia, pretože nemajú na túto činnosť pokyn Ústredia 
práce, sociálnych vecí a rodiny, pričom obciam túto povin-
nosť ukladá zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelá-
vaní. Zo strany ministerstva školstva sa žiada usmerniť obce 
k problému evidovania žiakov v pedagogickej dokumentácii 
školy, ktorým riaditeľ ZŠ povolil (nepovolil) plniť povinnú škol-
skú dochádzku mimo územia SR podľa § 5 ods. 3 písm. f 
z. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve v súlade s § 25 z. č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon), preto sekcia odporučila Kance-
lárii ZMOS požiadať ministerstvo školstva o takéto usmerne-
nie obcí (školských úradov).

Na spoločnom zasadnutí sekcie školstva, mládeže a športu 
a vzdelávania a sekcie fi nancovania a informatiky Rady 
ZMOS, ktoré sa konalo 9. októbra 2012 v Martine za účasti 

J. Dvonča, predsedu ZMOS, V. Bajana, prvého podpredsedu 
ZMOS a Ľ. Černého, zástupcu ministerstva školstva kľúčovým 
bodom programu rokovania bol rozpočet verejnej správy 
a podmienky fi nancovania obcí na roky 2013 – 2015, konso-
lidácia verejných fi nancií a jej dopady na fi nancovanie obcí 
a miest, ako aj miera ich účasti na tomto procese.

Sekcie zobrali na vedomie informáciu predsedu ZMOS o ro-
kovaniach predstaviteľov ZMOS s vládou SR a informáciu 
o návrhu Memoranda o spolupráci pri uplatňovaní rozpočto-
vej politiky orientovanej na zabezpečenie fi nančnej stability 
verejného sektora na rok 2013.

Po rozsiahlej odbornej diskusii, v ktorej členovia sekcií upo-
zorňovali na riziká navrhovaných podmienok fi nancovania 
obcí v roku 2013 a riziká v navrhovanom podiele obcí na 
konsolidácii verejných fi nancií v pripravovanom memorande 
o spolupráci, sekcie vyslovili nesúhlas s návrhom rozpočtu 
verejnej správy a fi nancovania obcí v rokoch 2013 – 2015 
a s predloženým návrhom memoranda medzi vládou SR 
a ZMOS o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky, je-
ho dopadmi na fi nancovanie obcí a miest a mierou ich účasti 
na tomto procese.

Ďalšími bodmi rokovania bola aktuálna situácia na úseku 
škôl a školských zariadení a informácia o legislatívnom 
procese v pôsobnosti ministerstva školstva. Ľ. Černý 
informoval o legislatívnom procese, o navrhovaných zme-
nách v kompetenciách pri zabezpečovaní a fi nancovaní 
regionálneho školstva. Členovia sekcie sa obrátili so žiadosťou 
na Kanceláriu ZMOS o zasielanie aktuálnych informácií 
Spoločnosti pre predškolskú výchovu v SR a Združeniu 
samosprávnych škôl na Slovensku na rok 2012.

Sekcie zobrali na vedomie informáciu o možnosti získania 
grantu pre učiteľov na tvorbu vzdelávacieho obsahu, infor-
máciu o prevzatí záštity nad medzinárodnou konferenciou 
MŠVVaŠ SR Prevencia a zdravý životný štýl detí a mládeže 
v školách, informáciu o informačnom dni k národnému pro-
jektu ZMOS Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej 
samosprávy, o 8. ročníku projektu MŠVVaŠ SR „SUPERTRIE-
DA 2013“, informáciu o novelizácii zákona o miestnych da-
niach a príprave nového programového obdobia 2014.

Tretie zasadnutie sekcie sa konalo 5. februára 2013 v Brati-
slave za účasti Ing. S. Tokárovej, zamestnankyne sekcia re-
gionálneho školstva ministerstva školstva. Program rokovania 
bol zameraný na prípravu programovej konferencie ZMOS 
Samospráva a školstvo – včera , dnes a zajtra, informácie o 
aktuálnej situácii na úseku škôl a školských zariadení (fi nan-
covanie mzdových nárokov pedagogických a nepedagogic-
kých zamestnancov, fi nancovanie záujmového vzdelávania 
realizovaného v CVČ, rozdeľovanie fi nančných prostriedkov 
na ŠKD, transformáciu školského strediska záujmovej činnosti, 
usmernenie k tvorbe VZN obce o fi nancovaní originálnych 
kompetencií na úseku školstva), informácie z legislatívneho 
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procesu a rokovaní ZMOS s ministerstvom školstva, zmeny v 
zákone o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z v spojitosti 
so školským stravovaním, stanovisko ZMOS ku Koncepcii 
štátnej politiky v oblasti športu Slovenský šport 2020.

Hlavným cieľom konferencie je vytvoriť priestor na zhodno-
tenie procesu decentralizácie, účinnosti reformných zmien 
v školstve a ich dopadu na výkon kompetencií, odborná 
diskusia o ďalšom smerovaní samosprávy v oblasti školstva, 
princípoch školstva, o zachovaní prenesených a originálnych 
kompetencií, riadení a fi nancovaní škôl a školských zariade-
ní, spolupráci rady školy a obce, poslaní školských úradov, 
audite škôl a školských zariadení, obnove a výstavbe škol-
ských budov, fi nancovaní športu pre všetkých.

 K zmenám v zákone o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z 
v súvislosti so školským stravovaním sa vyjadrila Ing. S. Toká-
rová. Informovala o tom, že hranica limitu je 40 000 eur, 
čo by stravovaniu v školských jedálňach pomohlo. Potraviny 
pre deti by mali byť kvalitné, nemôže zohrávať hlavnú úlohu 
cena. Dôležitý je fakt, že potraviny sú vylúčené z verejného 
obstarávania (VO). Ministerstvo školstva pripraví metodickú 
pomôcku pre školské jedálne - elektronický model na VO.
Na skvalitnenie práce školských jedální odporúčala využívať aj 
fi nančné zdroje štrukturálnych fondov jednak na vzdelávanie 
zamestnancov školských jedální, a tiež na modernizáciu 
materiálneho vybavenia školských jedální. Pri zabezpečovaní 
kvality stravovania je problémom skutočnosť, že mnohé 
školské jedálne sú v prenájme súkromníkov, bez akejkoľvek 
možnosti preskúmania ich odbornosti. ZMOS nesúhlasil so 
vznikom takýchto zariadení za účelom zisku, avšak neuspel. 
Sekcia zobrala na vedomie informáciu o spôsobe fi nancova-
nia mzdových nárokov pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov, stanovisko ZMOS ku Koncepcii štátnej politi-
ky v oblasti športu Slovenský šport 2020, Plán legislatívnych 
úloh vlády SR na rok 2013 a Memorandum o vzájomnej spo-
lupráci SFZ a ZMOS pri budovaní a rekonštrukcii futbalovej 
infraštruktúry.

Štvrté zasadnutie sekcie sa konalo 30. mája 2013 v Bratislave 
za účasti J. Turčányho, výkonného podpredsedu ZMOS, J. 
Mrvu, riaditeľa ekonomickej sekcie Kancelárie ZMOS, Z. 
Krajčíra, generálneho riaditeľa sekcia regionálneho škol-
stva ministerstva školstva, Ľ. Černého, zamestnanca sekcie 
regionálneho školstva, zástupcov Asociácie centier voľného 
času SR I. Hurajtovej, M. Malárika, M. Solárikovej, R. Vr-
bovského, zástupcov projektu SUPERTRIEDA M. Bodnárovej a 
Ľ. Zaťka.

Po prezentácii medzinárodnej súťaže žiakov základných 
a stredných škôl realizovanej v rámci projektu SUPERTRIEDA 
pod názvom Moje mesto, moja obec sa zaoberali členovia 
sekcie vyhodnotením uznesenia vlády č.52/2013, ktorým sa 
uvoľnili fi nančné prostriedky pre VÚC a obce na 5-percentné 
zvýšenie platových taríf pedagogických a odborných za-
mestnancov škôl a školských zariadení a na zvýšenie platu 

pre nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva, 
dopadom novely zákona č. 597/2003 Z.z. o fi nancovaní 
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, fi nan-
covaním originálnych kompetencií na úseku školstva, záuj-
mového vzdelávania realizovaného v CVČ a rozdeľovaním 
fi nančných prostriedkov na ŠKD. Rokovali aj o správe „Stav 
školstva na Slovensku a konkrétne systémové kroky na pod-
poru ďalšieho rozvoja“ z dielne ministerstva školstva, pozor-
nosť venovali vyhodnoteniu programovej konferencie ZMOS, 
legislatívnym zmenám v regionálnom školstve a informácii 
o príprave zákona 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných 
podujatí v súvislosti s riešením diváckeho násilia na verejných 
podujatiach.

Zástupcovia ministerstva školstva Z. Krajčír a Ľ. Černý oboz-
námili členov sekcie so zámermi a obsahovým členením sprá-
vy o stave školstva. Správa nie je koncepcia, je to apolitický 
materiál pripravený na širokú odbornú diskusiu. Jeho cieľom 
je popísať súčasný stav školstva a navrhnúť konkrétne systé-
mové kroky na riešenie problémov. Správa bola vypracova-
ná na základe existujúcich i získaných údajov, analytických 
materiálov, ktoré boli spracované v rezorte školstva. Obsa-
huje okrem návrhov systémových zmien aj 4 prílohy (analy-
tická časť týkajúca sa regionálneho školstva, analytická časť, 
ktorá rieši vysoké školstvo, tretiu prílohu tvoria medzinárodné 
porovnania, štvrtá je zameraná na fi nancovanie školstva). 
Údaje zo správy vyvracajú tvrdenia, že samospráva zarába-
la na školstve, ale potvrdzujú fakt, že mestá a obce dávajú 
do školského systému viac, ako získavajú. Správa bude na 
požiadanie ZMOS doplnená o tabuľku s prehľadom fi nan-
covania regionálneho školstva (originálnych a prenesených 
kompetencií) a podiel celkových výdavkov vynakladaných 
obcami na školstvo. Ako konštatoval Z. Krajčír, decentralizá-
cia bola správnym krokom - od naštartovania decentralizá-
cie a nového systému fi nancovania je školský systém jediný 
v rámci verejnej správy, ktorý je oddlžený, ani jedna škola 
nie je odpojená od elektriny, vody, plynu a pod. Veľké množ-
stvo zmien uskutočnených v školstve za 20 rokov rozkývalo 
základné piliere, na ktorých školský systém stojí.

Sporným bodom správy je návrh na zavedenie povinných 
školských obvodov. Tento systém pozná aj Európska únia, 
najmä v oblasti primárneho vzdelávania. Dôvodmi, ktoré 
viedli k tomuto návrhu, sú dvojzmennosť, či už v dôsledku 
demografi ckej krivky - najmä v Prešovskom, Košickom a Ban-
skobystrickom kraji, alebo v dôsledku výstavby satelitných 
mestečiek v okolí veľkých miest, kde sa zabudlo v územnom 
plánovaní na infraštruktúru. Nejde o potieranie slobodného 
výberu školy, ale ak štát zaviedol povinnú školskú dochádz-
ku, musí vytvoriť približne rovnaké podmienky pre všetky deti. 
V tejto súvislosti je nelogická súťaž medzi verejnými školami, 
pretože sa tým likviduje celá sieť.

Druhým sporným bodom zapracovaným do správy na podnet 
ZMOS je výber riaditeľa. Niekoľkoročné skúsenosti potvrdzu-
jú skutočnosť, že kompetencia rady školy je dobou prekona-
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ná, rady vznikali v roku 1990, lenže školské kompetencie sa 
postupne prenášali na samosprávu. Samospráva má volené 
obecné zastupiteľstvo s istými kompetenciami ako volení zá-
stupcovia v radách škôl a sú nositeľmi aj istej zodpovednosti. 
Mechanizmus záväzného návrhu rady školy na menovanie 
riaditeľa funguje iba vo verejných školách, nie v súkromných 
a cirkevných školách. Riaditeľ školy hospodári s majetkom 
obce, preto by sa mal systém vymenovania riaditeľa školy 
realizovať v zmysle zákona o obecnom zriadení.

Ďalším problémovým bodom správy je vyučovanie cudzích 
jazykov. Vo väčšine krajín EÚ je výučba cudzích jazykov 
povinná, ale v tejto súvislosti je zvlášť určená povinnosť 
žiakovi a zvlášť škole. U nás autori reformy určili žiakovi 
povinnosť učiť sa 2 cudzie jazyky, hoci výsledky štúdie PISA 
2006, 2009 a 2012 potvrdzujú, že 23 % populačného 
ročníka 15-ročných žiakov nie je schopných sa naučiť a 
funkčne zvládnuť ani materinský slovenský jazyk. V správe 
sa navrhuje, aby v základnej škole bol povinný od 3. 
ročníka iba 1 cudzí jazyk, a to angličtina, aby škola dostala 
povinnosť vyčleniť od 7. ročníka v rámci disponibilných hodín 
najmenej 2 vyučovacie hodiny na ďalší cudzí jazyk, o ktorý 
budú mať žiaci záujem. Dva cudzie jazyky by mali byť iba 
vo vybraných študijných odboroch, ako napr. gymnázium, 
hotelová akadémia, atď. Žiak si má slobodne voliť jazyk, 
a nie ako v súčasnosti si vyberá školu podľa toho, aký jazyk 
mu ponúka, pretože škola ponúka vyučovanie cudzieho 
jazyka v závislosti od učiteľov a ich jazykovej vybavenosti. 
Čo sa týka optimalizácie siete škôl, v správe sa konštatuje, 
že na Slovensku je 110 škôl s menej ako 12 žiakmi. Aj tu 
je potrebná racionalizácia, ktorá však musí byť efektívna 
a citlivá. Racionalizovať neznamená rušiť.

Ministerstvo školstva chce zatraktívniť učiteľské povolanie. 
Analýza krokov krajín, ktoré úspešne realizovali zmeny vo 
svojich školských systémoch, alebo sú dlhodobo úspešné v re-
alizácii školskej politiky, ukázala, že je potrebné dostať učiteľa 
do školy, zmeniť systém motivácie učiteľov, vzdelávania, ale 
aj fi nančného ohodnotenia. Pedagogické fakulty v úspešných 
vzdelávacích systémoch venujú praktickej príprave učiteľa
20 - 30% niekde až 50% hodín z celkového štúdia, na Slo-
vensku je to iba 7%. Správa obsahuje aj analýzu spojenú 
s učiteľmi. Zo systému odchádza 8 % starých učiteľov a pri-
chádza iba 2% nových, priemerný vek učiteľov sa neustále 
zvyšuje, v súčasnosti je to 45 rokov, nehovoriac o vysokom 
počte žien v školstve - 90% žien a 10% mužov.

V správe je zadefi nované povinné predškolské vzdelávanie 
detí od 4 rokov. Problémom sú fi nančné prostriedky, priesto-
rové kapacity a nedostatok materských škôl. Čo sa týka učeb-
ných plánov, odborná diskusia je už ukončená, bude znovu 
systém po ročníkoch, pracuje sa v súčasnosti na vzdelávacom 
štandarde pre každý ročník. 

Pripravuje sa nový zákon o fi nancovaní, ktorý prinesie zme-
nu z normatívneho fi nancovania na fi nancovanie na triedu. 

Normatív na triedu by pozostával z fi xného (výkony školy pri 
počte najmenej 15 žiakov v triede) a variabilného normatívu 
viazaného na naplnenosť triedy, na počet žiakov v triede. 
Z istých zákonom daných dôvodov sa bude môcť prekročiť 
stanovený maximálny počet žiakov, najnižšie počty žiakov sa 
plánujú od septembra 2014, postupne sa budú zavádzať od 
1. – 5. ročníka. 

Predseda sekcie Ľ. Parízek informoval, že na podnet ministra 
školstva sa 29. apríla 2013 konala verejná diskusia k sprá-
ve, na ktorej sa okrem neho zúčastnil aj predseda ZMOS 
J. Dvonč a podpredseda J. Turčány. Pracovná verzia správy 
bola prerokovaná v Rade pre systémové zmeny MŠVVaŠ SR, 
kde má zastúpenie aj ZMOS. Pripomienky členov rady boli 
zapracované.

Členovia sekcie v diskusii konštatovali, že verejné školy 
potrebujú jasnú obsahovú koncepciu. Potrebné je zachovať 
súčasné rozdelenie kompetencií a hľadať kritériá na 
nastavenie kvalitatívnych podmienok fi nancovania škôl 
a školských zariadení. Odmietli akékoľvek účelové viazanie 
výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré sú v zmysle 
zákona vlastnými príjmami miest a obcí. Upozornili, že 
v prílohe správy sa neuvádzajú tie výdavky, ktoré prejdú 
rozpočtami miest a obcí na kofi nancovanie projektov škôl, 
rekonštrukcie a výstavby budov škôl, splácanie úverov škôl, 
výdavky na vzdelávanie atď. V správe sa hovorí iba o verej-
ných zdrojoch, keďže súčasťou školského systému sú aj ne-
štátne školy, správa by mala zahŕňať aj ďalšie zdroje. Zhodli 
sa na tom, že prežitkom je nielen rada školy, ale aj obecná 
a územná školská rada. Kontrola a rozhodovanie o záležitos-
tiach školy je v kompetencii obecného zastupiteľstva. 

K súčasnej situácii na úseku záujmového vzdelávania realizo-
vaného vo verejných centrách voľného času sa vyjadrili zá-
stupcovia Asociácie CVČ SR. Poukázali na problémy spojené 
so zmenou fi nancovania záujmového vzdelávania. Nastalo 
znižovanie rozpočtov centier, počtu zamestnancov, vyučo-
vacích hodín a krúžkov, mení sa koncepcia náplne centier, 
zvýšil sa počet CVČ v súvislosti s transformáciou školských 
stredísk záujmovej činnosti na CVČ, 4 verejné CVČ požiadali 
o vyradenie zo siete, absolventi pedagogických fakúlt odboru 
pedagogiky voľného času nemajú nijakú motiváciu pracovať 
v centrách. Obce nechcú prispievať centrám v inej obci na 
záujmové vzdelávanie svojich detí na základe vzájomnej do-
hody. Absolútne zlyhal mechanizmus kontroly činnosti CVČ 
a využívania fi nančných prostriedkov na záujmové aktivity, 
súkromné CVČ si vybojovali 88 % garantovaného rozpočtu. 
Otázne je teda, prečo môže mať len podnikateľ garantované 
fi nančné prostriedky v originálnych kompetenciách. 

 Sekcia školstva, mládeže, športu a vzdelávania Rady ZMOS 
zobrala na vedomie prezentáciu projektu SUPERTRIEDA, in-
formáciu zástupcov ministerstva školstva o príprave, obsahu 
a fi lozofi i Správy o stave školstva na Slovensku a konkrétnych 
systémových krokoch na podporu ďalšieho rozvoja, stanovis-
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ko ZMOS k tejto správe, k Národnému akčnému plánu detí 
a mládeže na roky 2013 – 2017, informáciu J. Turčányho a 
Ľ. Parízka o rokovaniach zástupcov ZMOS s MŠVVaŠ SR, 
situačnú správu o činnosti centier voľného času v mestách 
a obciach, mediálne výstupy a listy venované problematike 
CVČ a ŠKD, informáciu o príprave novely šiestich zákonov 
súvisiacich s organizovaním verejných, telovýchovných, špor-
tových a turistických podujatí.

Sekcia odporučila orgánom ZMOS požiadať ministerstvo 
fi nancií o záväzné stanovisko k uvoľneniu fi nančných 
prostriedkov obciam na zvýšenie platu pre nepedagogic-
kých zamestnancov regionálneho školstva. Zároveň žiada 
doplniť návrhy programovej konferencie v oblasti školstva 
ako podkladové materiály na rokovanie 24. snemu ZMOS 
v takomto znení:
• ZMOS podporuje existenciu CVČ a fi nancovanie pravi-

delnej činnosti detí a mládeže aj prostredníctvom CVČ,
• v záujme odstránenia súčasných deformácií činnosti CVČ 

je nevyhnutné v zákone č. 245/2008 Z.z. o výchove 
a vzdelávaní novelizovať defi níciu poslania a postavenia 
CVČ v systéme výchovnej práce s deťmi a mládežou,

• v zmysle fi nančnej decentralizácie je na rozhodnutí kaž-
dého mesta a každej obce, či zriadi CVČ, alebo bude 
fi nančne podporovať pravidelnú činnosť detí a mládeže. 
Nesúhlasíme s akýmikoľvek snahami o účelové viazanie 
fi nančných prostriedkov na originálne kompetencie obcí 
v školstve vrátane CVČ prostredníctvom školských záko-
nov,

• požadujeme komplexne riešiť fi nancovanie záujmovej 
činnosti vrátane školských športových súťaží, ale aj za-
bezpečovania telovýchovy a športu prostredníctvom 
vzdelávacích poukazov, štátnych dotácií, výnosu dane 
z príjmu FO a iných zdrojov,

• pri príprave rozpočtov obcí na rok 2014 a v čase aktuál-
nej prognózy dane z príjmu FO vyhodnotiť aktuálny stav 
a uplatňovanie princípov fi nancovania záujmových aktivít 
detí a mládeže v obciach. 

Sekcia školstva, mládeže, športu a vzdelávania okrem prí-
pravy a realizácie zasadnutí spracovávala podklady na 
rokovania zástupcov ZMOS s predstaviteľmi MŠVVŠ SR (na 
úrovni ministra školstva, predsedu a výkonného podpredsedu 
ZMOS, štátnych tajomníkov a generálnych riaditeľov sekcií 
MŠVVŠ SR), s poslancami NR SR, Odborového zväzu pra-
covníkov školstva a vedy SR, na zasadnutia Hospodárskej 
a sociálnej rady SR, na ktorých sa riešili problémy spojené s 
výkonom a fi nancovaním kompetencií obcí na úseku školstva. 
Členovia sekcie v rámci medzirezortných pripomienkových 
konaní zaujímali stanoviská k návrhom zákonov, smerníc, 
vyhlášok, strategickým a koncepčným materiálom na úseku 
školstva (novelizácia zákonov č. 324/2012 Z.z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzde-
lávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
zákony č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania, 
č. 597/2003 Z.z. o fi nancovaní základných škôl, stredných 

škôl a školských zariadení, č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom 
vzdelávaní, návrh aktualizácie športových súťaží žiakov na 
školský rok 2012/2013, nariadenie vlády SR 668/2004 Z.z. 
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, 
Správa o stave školstva na Slovensku, návrh Národného akč-
ného plánu pre deti na roky 2013 - 2017). Sekcia sa aktívne 
podieľala na spracovaní metodického materiálu pre mestá 
a obce „Usmernenie k tvorbe všeobecne záväzného nariade-
nia (VZN) obce o fi nancovaní originálnych kompetencií obce 
na úseku školstva“, na príprave a realizácii programovej 
konferencie „Samospráva a školstvo – včera, dnes a zajtra“ 
, ktorá sa konala 7. 3. 2013 v Žiline za účasti 240 volených 
predstaviteľov miestnej územnej samosprávy, odborných 
zamestnancov školských úradov a riaditeľov škôl a školských 
zariadení. Sekcia školstva, mládeže, športu a vzdelávania 
aktívne spolupracuje so sekciou fi nančnou a informatiky Ra-
dy ZMOS, Spoločnosťou pre predškolskú výchovu, Iuventou, 
Asociáciou CVČ SR, Asociáciou ZUŠ SR a v rámci procesu 
pripomienkovania návrhov právnych predpisov so školskými 
úradmi. Spolupracuje so sekciou projektov Kancelárie ZMOS 
na implementácii viacerých domácich i zahraničných projek-
tov, ale najmä na realizácii národného projektu ZMOS „Bu-
dovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy“. 
Členovia sekcie zastupujú ZMOS vo viacerých odborných ko-
misiách a monitorovacích výboroch jednotlivých operačných 
programov, v expertných pracovných skupinách zriadených 
ministerstvom školstva k novelizácii zákonov, v komisiách na 
hodnotenie a výber projektov, v pracovnej komisii na Minis-
terstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k programu 
„Školské ovocie“ na podporu a zabezpečenie pravidelnej 
spotreby ovocia a zeleniny v školách. 

Sekcia sociálnych vecí, marginalizo-
vaných komunít a zdravotníctva

Zloženie sekcie:

Sekcia má 11 členov v zložení: Božena Kováčová (S), Janova 
Lehota – predsedníčka, Ivan Černaj (P), Žiar nad Hronom 
(do 28.novembru 2012), Dušan Demčák (S), Zlatá Baňa, Jo-
zef Gruchalák (ved. sociálneho odboru MÚ), Dolný Kubín, 
Slavomír Kopáč (S), Liptovská Teplička, Ivana Kružliaková 
(ved. odboru sociálnych vecí MÚ), Brezno, Alexander Lilge 
(zástupca primátora), Martin, Božena Poliačková (S), Klubi-
na, Štefan Staško (P), Sobrance, Denisa Vargová (S), Gyňov, 
Mária Varhaníková (S), Malá Hradná, Eduard Vokál (P), Lipa-
ny. Tajomníkom sekcie je Bruno Konečný, riaditeľ legislatívnej 
sekcie kancelárie ZMOS.

Činnosť sekcie

Odborná sekcia zasadala po 23. sneme celkovo 5 - krát, a to 
dňa 15. júna 2012 v Martine, 6. augusta 2012 vo Zvolene 
(rozšírené zasadnutie k problematike neprispôsobivých oby-
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vateľov), 29. októbra 2012 v Banskej Bystrici, 11. februára 
2013 v Bratislave, 17. apríla 2013 v Michalovciach, ktorej 
súčasťou bola programová konferencia ZMOS zameraná na 
sociálne služby, a 2. mája 2013 v Brezne. Priebežne boli 
členovia sekcie informovaní o dianí vo vecnej pôsobnosti 
sekcie. Celkovo pripomienkovali 23 podkladov, ku ktorým 
operatívne mimo programu rokovania mohli vyjadriť svoj 
odborný názor, postoj, pripomienky. Tiež sa zúčastňovali na 
odborných podujatiach vo vecnej pôsobnosti, kde prezento-
vali stanovisko ZMOS. Vyjadrovali sa k problematikám spa-
dajúcim pod oblasť hmotnej núdze, služieb zamestnanosti, ku 
strategickým dokumentom v oblasti zdravotníctva, sociálnej 
inklúzie, marginalizovaných komunít a sociálnych služieb. 
Priebežné výstupy boli zapracúvané v podobe pripomienok 
k materiálom predloženým na medzirezortné pripomienkové 
konanie, presadzované na rokovaniach odborných pracov-
ných platforiem a rokovaniach s predstaviteľmi vlády a mi-
nisterstiev. 

V spolupráci so stálou pracovnou skupinou pre marginalizo-
vané komunity sekcia spracovala Návrh opatrení nariešenie 
problematiky marginalizovaných skupín obyvateľov, ktoré 
boli Radou prijaté na rokovaní dňa 21. augusta 2012 a sú 
priebežne presadzované v celej šírke aktivít ZMOS. 

Na rokovaní 2. mája 2013 prerokovala odborná sekcia 
návrh záverov programovej konferencie Rady ZMOS v Mi-
chalovciach, závery doplnila o pripomienky a odporučila 
materiál na predloženie rokovaniu 24. snemu. 

Z praktického pohľadu aj vzhľadom na rozsiahlosť zamera-
nia odbornej sekcie sa členovia sekcie zhodujú na potrebe 
širšieho zapojenia odborných kapacít členských miest a obcí 
pri formulácii strategických cieľov a vízií, ako aj pri refl exii 
praktických skúseností. Z uvedeného dôvodu bude v budú-
com období žiaduce sieťovať odborné kapacity územnej 
samosprávy, rozvíjať elektronické nástroje zefektívňujúce 
komunikáciu v rámci konzultačných skupín a medzi konzul-
tačnými skupinami a odbornou sekciou. 

Sekcia hospodárstva, dopravy,
výstavby a energetiky

Zloženie sekcie

Sekcia má 12 členov v tomto zložení: Dalibor Surkoš (P), 
Veľký Krtíš – predseda; .Jozef Berta (S), Soľ; Miroslav Bla-
hušiak (S), Turany; Miloš Čobrda (S), Hlboké; Ján Farkaš 
(S), Ovčie; Pavol Gomola (S), Čierne; Mária Knižková (S) 
Telgárt; Imrich Králik (S), Rybník; Miroslav Kusein (P), Zvolen 
- podpredseda; Zuzana Nebusová (S), Spišské Tomášovce; 
Ján Pavuk (S), Haniska; Roman Sukeník (S), Zemianske Sa-
dy; Tajomníkom sekcie je Stanislav Doktor, špecialista sekcie 
miestneho rozvoja.

Činnosť sekcie

V hodnotenom období sa uskutočnili 2 zasadnutia sekcie. 
Na prvom zasadnutí sekcie dňa 3. júla 2012 vo Veľkom Kr-
tíši členovia sekcie prerokovali najmä úlohy vyplývajúce pre 
sekciu z uznesenia a priorít ZMOS schválených 23. snemom 
ZMOS ako aj z jednotlivých diskusných príspevkov snemu. 
Zároveň venovali pozornosť úlohám vyplývajúcim pre sekciu 
zo záverov snemov regionálnych združení ZMOS.

Na druhom zasadnutí, ktoré sa konalo 16. augusta 2012 
v Bratislave, bolo hlavným bodom programu prerokovanie 
stanoviska ZMOS k návrhu zákona o Štátnom fonde rozvoja 
bývania. Zástupcovia ministerstva dopravy prerokovali so zá-
stupcami ZMOS všetky zásadné pripomienky, ktoré ZMOS 
uplatnil v rámci medzirezortného pripomienkového konania. 
Každá pripomienka bola predmetom diskusie, zo strany miest 
a obcí bola zdôvodnená, čo viedlo k postupnému odstraňo-
vaniu rozporných postojov. Členovia sekcie boli zároveň 
oboznámení s návrhom zásad zákona o poplatkoch za rá-
dioaktívny odpad a vyhoreté jadrové palivo za regionálne 
združenie Jaslovské Bohunice a odporučili daný návrh zásad 
prerokovať a schváliť na zasadnutí Rady ZMOS.

Členovia sekcie sa zároveň priebežne podieľali na príprave 
stanovísk v rámci medzirezortných pripomienkových konaní.

Sekcia pôdohospodárstva 
a životného prostredia

Zloženie sekcie

Sekcia má 12 členov v tomto zložení: Zuzana Máčeková (S), 
Uhrovec – predsedníčka; Eva Beňovičová (S), Trenčianske 
Stankovce; Oskár Bereczk (S), Dolný Bar; Marko Bučko (S), 
Lemešany; Miloš Čobrda (S), Hlboké; Ľubica Kolková (S), MČ 
BA - Devín; Ľubomír Lettrich (S), Dubové; Anna Nemčíková 
(P), Gelnica; Imrich Paľko (S), Kriváň; Peter Straka, odborný 
člen sekcie; Ľuboš Stríž (S), Klokočov; Ladislav Tomáň (S), 
Sedliacka Dubová. Tajomníkom sekcie je Stanislav Doktor, 
špecialista sekcie miestneho rozvoja Kancelárie ZMOS. 

Činnosť sekcie

V hodnotenom období sa uskutočnili 2 zasadnutia sekcie. 
Na prvom zasadnutí sekcie konanom dňa 26. júna 2012 
v Bratislave bol prerokovaný postup pri rozpracovaní úloh 
vyplývajúcich pre sekciu z uznesenia a priorít ZMOS schvá-
lených 23. snemom. Zároveň boli prerokované diskusné 
príspevky 23. snemu a závery jednotlivých regionálnych sne-
mov ZMOS vyplývajúce z nich pre sekciu. Členovia sekcie 
prerokovali aktuálny legislatívny proces vecne sa týkajúci sek-
cie a prípravu širšieho pracovného rokovania s predsedom 
a podpredsedníčkou výboru NR SR pre životné prostredie 
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a pôdohospodárstvo. V rámci diskusie k príprave Národného 
strategického referenčného rámca (NSRR) pre programovacie 
obdobie 2014-2020 sa členovia sekcie uzniesli, že je potreb-
né využiť poznatky zo zmapovaných záväzkov Slovenskej re-
publiky, miest a obcí v oblasti životného prostredia (odpady, 
vodovod, kanalizácie, ovzdušie). Je potrebné presadzovať 
zadefi novanie zistených záväzkov ako jeho priorít, a teda 
NSRR treba presadzovať, ako jeden z nástrojov pre riešenie 
a splnenie záväzkov.

Na druhom zasadnutí sekcie konanom dňa 7. septembra 
2012 v Bratislave sa členovia sekcie stretli s predsedom a pod-
predsedníčkou výboru Národnej rady Slovenskej republiky 
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Stretnutie bolo 
zamerané na okruhy tém z oblasti životného prostredia a pô-
dohospodárstva (odpady, prieskum a dobývanie nerastných 
surovín v SR, problematika právneho postavenia samospráv, 
zákon o veterinárnej starostlivosti – problematika odchytu tú-
lavých zvierat a útulkov pre zvieratá, národný zoznam území 
európskeho významu, predvstupové záväzky SR v oblasti 
životného prostredia, riešenie majetkovo-právnych vzťahov 
a návrhu potrebných legislatívnych úprav, program revitali-
zácie krajiny, zonácia Tatier, zákon o ochrane prírody a kra-
jiny, Program rozvoja vidieka, programové obdobie na roky 
2014-2020, problematika pozemkových úprav). V diskusii ku 
každému okruhu tém členovia sekcie prezentovali zástupcom 
výboru stanoviská ZMOS. Členovia sekcie sa priebežne 
podieľali aj na príprave stanovísk v rámci medzirezortných 
pripomienkových konaní.

Sekcia regionálneho rozvoja,
cestovného ruchu a kultúry

Zloženie sekcie

Sekcia má 12 členov v tomto zložení: Remo Cicutto (P), Pieš-
ťany - predseda; Daniel Ács – odborný člen sekcie; Štefan 
Džurný (S), Červený Kláštor; Michal Flešár (S), Holčíkovce; 
Jozef Kráľ (S), Vinné; Igor Kuhn, odborný člen sekcie; Ján 
Löwy (P), Šahy; Igor Petrík (S), Margecany; Vladimír Šiška 
(S), Zuberec; Peter Švaral (S), Rohožník; Radoslav Vazan (P), 
Krupina; Božena Zázrivcová (S), Selce. Tajomníkom sekcie je 
Stanislav Doktor, špecialista sekcie miestneho rozvoja. 

Činnosť sekcie

V hodnotenom období sa uskutočnilo 1 zasadnutie sekcie. 
29. júna 2012 v Bratislave členovia sekcie prerokovali úlohy 
vyplývajúce pre sekciu z uznesenia a priorít ZMOS schvále-
ných 23. snemom ZMOS a z diskusných príspevkov snemu, 
ako aj úlohy vyplývajúce pre sekciu zo záverov regionálnych 
snemov ZMOS. V ďalšom bode programu členovia sekcie 
prerokovali návrhy novely zákona č. 91/2010 Z.z. o pod-
pore cestovného ruchu a návrhy pre tvorbu novej Stratégie 

rozvoja cestovného ruchu do r. 2020. Na zasadnutí bol tak-
tiež prerokovaný materiál „Návrh opatrení na podporu ces-
tovného ruchu“, ktorý bol spracovaný Asociáciou oblastných 
organizácii cestovného ruchu. Prerokovaná bola aj proble-
matika prípravy nového programového obdobia vo vzťahu 
k cestovnému ruchu.

Členovia sekcie zároveň priebežne spolupracovali a kon-
zultovali problematiku zákona o podpore cestovného ruchu 
so sekciou cestovného ruchu na Ministerstve dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR a priebežne sa podieľali 
na príprave stanovísk v rámci medzirezortných pripomienko-
vých konaní.

Sekcia medzinárodných vzťahov

Zloženie sekcie

Sekcia má 6 členov v tomto zložení: Jaroslav Hlinka (S) 
mestská časť Košice-Juh - predseda, Michal Biganič (P) Stará 
Ľubovňa - podpredseda, Stanislav Horník (P) Hriňova, Jozef 
Kalman (S) Pohorelá, Daniel Lorinc (S) Kladzany, Ján Oravec 
(P) Štúrovo. Tajomníčka sekcie je Zuzana Špačeková, riaditeľ-
ka sekcie vonkajších vzťahov kancelárie ZMOS.

Činnosť sekcie

V období od 23. snemu sa uskutočnili tri zasadnutie sekcie. 
Prvé zasadnutie sa uskutočnilo 14. júna 2012 v Starej Ľubov-
ni. Na programe rokovania sekcie boli úlohy vyplývajúce 
pre sekciu z uznesenia a priorít schválených 23. snemom 
ZMOS, a to presadenie partnerstva miest ako nástroja 
v rámci programu Ofi ciálnej rozvojovej pomoci, čo umožní 
mestám a obciam čerpať peniaze z programu na aktivity 
partnerských miest. Členovia sekcie prediskutovali možnosti 
presadzovania tejto priority a za vyjednávanie s MZVaEZ 
v tejto veci bol poverený primátor M. Biganič. Ďalším bo-
dom rokovania sekcie bol diskusný príspevok Tonhausera 
z CEMR, v ktorom vyzval členské mestá a obce, aby sa 
zúčastnili na Valnom zhromaždení CEMR v septembri 
v Cádize. Sekcia prediskutovala účasť zastúpenia ZMOS 
a navrhla Rade ZMOS schváliť predložený návrh delegátov 
združenia. 

Sekcia sa venovala aktuálnemu plánu práce a návrhu práce 
na II. polrok 2012, najmä implementovaným medzinárodným 
projektom – SK-CZ4T (ukončený), HELPS a LG4CBC, ako aj 
problému, ktorý vznikol v súvislosti nomináciou zástupcov 
ZMOS do Kongresu miestnych a regionálnych samospráv. 
Sekcia zobrala na vedomie informáciu o Európskom týždni 
miestnej a regionálnej demokracie, ktorý sa tento rok usku-
toční v týždni od 15. do 21. októbra 2012.

Druhé zasadnutie sekcie sa uskutočnilo 7. novembra 2012 
v Hriňovej. Na zasadnutie sekcie prijal pozvanie riaditeľ 
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Odboru všeobecných záležitostí a vzťahov s inštitúciami EÚ 
Peter Spišiak. Nosným bodom programu bolo predsedníctvo 
SR v Rade EÚ 2016, zriadenie Medzirezortnej koordinačnej 
Rady PRES 2016 a stanovisko ZMOS k štatútu Rady PRES, 
ktoré nebolo zo strany ministerstva akceptované. Zástupca 
ministerstva informoval, že pre ZMOS je priestor v medzire-
zortných pracovných skupinách, koncom roka bude publiko-
vaný materiál týkajúci sa organizácie predsedníctva. Časť za-
sadnutí a podujatí sa uskutoční v Bruseli a Luxemburgu a cca 
150 podujatí na Slovensku. Vyjadril ochotu v tomto smere 
spolupracovať s mestami a obcami. Ministerstvo pripravuje 
materiál do vlády Národný konvent, v ktorom rátajú aj s účas-
ťou ZMOS. V nadväznosti na tento bod sekcia odporúča sle-
dovať proces príprav PRES SK 2016, požadovať informácie 
z ministerstva zahraničných vecí smerom k členským mestám 
a obciam, presadzovať vo vzťahu k ministerstvu zahraničných 
vecí propagačno-informačnú úlohu miest a obcí v PRESS SK 
2016, požadovať časť fi nancií pre samosprávy na informač-
no-komunikačné aktivity a prostredníctvom ZMOS ponúknuť 
mestám a obciam možnosť hostenia podujatí v rámci SK 
PRESS 2016 v rámci šetrenia a konsolidácie miestnych roz-
počtov a v záujme rovnomernej podpory cestovného ruchu 
regiónov. 

Ďalším bodom programu bolo plnenie úlohy vyplývajúcej 
pre sekciu z uznesenia 23. snemu. Na základe prebiehajúcej 
komunikácie medzi ZMOS a ministerstvom vyplynulo, že nie 
je možné pre mestá a obce vytvoriť samostatné opatrenie 
v rámci grantovej schémy Slovak Aid. Bola by to diskrimi-
nácia voči iným oprávneným subjektom. Mestá a obce by 
mohli čerpať fi nancie na ľahké zdroje v rámci technickej 
pomoci. Sekcia odporučila predsedovi ZMOS rokovať s mi-
nistrom o nastavení pravidiel a o ZMOS ako partnerovi pri 
vytváraní alebo novelizovaní akýchkoľvek legislatívnych 
a strategických dokumentov. Člen CEMR, Jozef Biganič 
informoval o záveroch zo zasadnutia Politického výboru 
CEMR a člen Kongresu Jaroslav Hlinka o rokovaní Kongresu 
miestnych a regionálnych samospráv. Diskusia sa týkala 
budúcej podoby programu Európa pre občanov a aktuálnej 
európskej legislatívy, ako aj pracovného programu Komisie 
na rok 2013, vyjednávania o viacročnom fi nančnom rám-
ci, návrhu Komisie „Akt k jednotnom trhu – Spoločne za
Európu“. Sekcia analyzovala spôsoby, ako čo najjedno-
duchšie žiadať o fondy EÚ a nový fond pre najzraniteľnej-
ších v EÚ.

Tretie zasadnutie sekcie sa uskutočnilo 3. apríla 2013 na 
Zemplínskej Šírave. Sekcia medzinárodných vzťahov Rady 
ZMOS prerokovala 2 témy: miestna samospráva a ofi ciál-
na rozvojová pomoc SR v nadväznosti na úlohu 23. snemu 
ZMOS a predsedníctvo SR v Rade EÚ 2016.

Aj napriek odmietnutiu ministerstva zahraničných vecí zria-
diť opatrenie len pre mestá a obce v rámci programu Ofi -
ciálnej rozvojovej pomoci, je potrebné konštatovať pokrok 
v samotnej spoluprácu s ministerstvom Dôkazom toho je 

aktívna spolupráca na problematike rozvojovej spolupráce 
a záujem mi nisterstva o zakomponovanie miestneho rozvoja 
do rozvojovej spolupráce SR. Ministerstvo ponúka ZMOS 
a jeho členským mestám a obciam:
• nominovanie expertov ZMOS do programu CETIR (Centra 

na odovzdávanie skúseností SR z transformácie a integ-
rácie),

• možnosť pre ZMOS a jeho členov zapojiť sa do gran-
tových výziev programu globálne vzdelávanie a verejná 
informovanosť,

• konzultácie, školenia a poradenstvo pre mestá a obce o 
projektoch rozvojovej spolupráce v rámci programu Ofi ci-
álnej rozvojovej pomoci Slovak Aid a v rámci grantových 
výziev EK, na ktorých spolufi nancovaní sa podieľa aj 
MZV SR (výzvy Europe Aid).

Okrem iného ZMOS bolo prizvané ako partner do príprav-
ného výboru na organizovanie týždňa, počas ktorého si SR 
pripomenie desiate výročie založenia Slovak Aid, najmä 
organizovania dvojdňovej konferencie „Desať rokov pod 
logom Slovak Aid – vízia slovenskej rozvojovej spolupráce“. 
Združenie bolo prizvané aj do projektu ministerstva zahra-
ničných vecí a Informačného centra pre miestne samosprávy 
v Moldavsku. Zámerom projektu je realizácia dvoch stretnu-
tí v Moldavsku pre zástupcov miest a obcí. Konkrétne zo 
strany ZMOS sa očakáva účasť experta a zástupcu mesta/
obce.

V poslednom období boli na rokovanie vlády predložené dva 
materiály týkajú sa predsedníctva SR v EÚ:
• správa o príprave predsedníctva SR v Rade EÚ, ktorá in-

formuje o ďalších krokoch v príprave predsedníctva, 
• analýza výdavkov na zabezpečenie predsedníctva SR 

v Rade EÚ.

Sekcia upozorňuje na skutočnosť, že v materiáloch sa ráta 
s dvoma modelmi logistiky: centralizovaný (sústredenie 
všetkých predsedníckych podujatí na jednom mieste) a de-
centralizovaný (realizácia podujatí vo viacerých mestách 
a regiónoch, podstatná časť v Bratislave). V prípade výberu 
druhého variantu by organizácia podujatí prispela k podpore 
cestovného ruchu vo viacerých regiónoch Slovenska a propa-
gácií rôznych kultúrnych podujatí organizovaných v mestách 
a obciach v tomto období. Materiál Návrh logisticko-organi-
začného zabezpečenia predsedníctva SR v Rade EÚ má byť 
predložený na rokovanie vlády SR do 30. júna 2013. Dô-
ležitým dokumentom bude aj Koncept kultúrnej prezentácie 
Slovenska, ktorý dáva priestor mestám a obciam na propa-
gáciu svojich regiónov vrátane tradičných kultúrnych podujatí 
a ktorý bude spracovaný v roku 2014. Predsedníctvo ráta 
aj so sprievodnými podujatiami organizovanými tretími sub-
jektmi pod patronátom SK PRES (teda aj samosprávami), ale 
bez nároku na fi nancovanie z rozpočtu PRES. Ďalším bodom 
programu rokovania sekcie bola informácia z posledného 
plenárneho zasadnutia Kongresu miestnych a regionálnych 
samospráv a aktuálna európska legislatíva.
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Jednou z funkcií Združenia miest a obcí Slovenska vo vzťahu 
k mestám a obciam, ktoré sú členmi združenia, je projektová 
funkcia. Projektovú činnosť vykonáva ZMOS priamo prípra-
vou a realizáciou projektov pre členské mestá a obce a orga-
nizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. V období od mája 
2012 do apríla 2013 ZMOS pripravil 9 projektov, ktoré boli 
predložené na schválenie poskytovateľom pomoci. Zároveň 
sme v danom období realizovali 6 projektov fi nancovaných 
z národných i európskych zdrojov.

1. Implementácia projektov

Národný projekt ZMOS „Budovanie kapacít na 
úrovni miestnej územnej samosprávy“

Cieľom projektu je podpora zavádzania opatrení ZMOS, 
ktoré budú viesť k zvyšovaniu konkurencieschopnosti a budo-
vaniu kapacít miestnej územnej samosprávy ako integrálnej 
súčasti verejnej správy. Implementácia projektu stále prebie-
ha.

Výstupy:
• zavádzanie nových elektronických služieb v oblasti 

vzdelávania, komunikácie ako aj zdieľania a výmeny 
informácií sprevádzkovaním vzdelávacej siete ZMOS,

• rozšírenie obsahovej ponuky vzdelávania a modernizá-
cia existujúcich nástrojov ďalšieho vzdelávania predstavi-
teľov miestnej územnej samosprávy,

• vzdelávanie zástupcov a zamestnancov miestnej územnej 
samosprávy,

• vytvorenie systému identifi kácie potrieb v oblasti rozvoja 
ľudských zdrojov pre skvalitnenie poskytovaných služieb,

• zlepšenie systému participácie členských subjektov na 
príprave a tvorbe verejných politík, zabezpečenie mecha-
nizmov účasti zástupcov miestnej územnej samosprávy 
v legislatívnom procese.

Poskytovateľ dotácie: Európsky sociálny fond a Slovenská 
republika prostredníctvom Operačného programu Zamestna-
nosť a sociálna inklúzia

Projekt „Podpora partnerstva miest národnými 
združeniami miestnych samospráv zo SR a ČR“

Cieľom projektu je podpora existujúcich a nových partner-
stiev miest a obcí Slovenska a Českej republiky so samosprá-
vami v Európe. K 31. decembru 2012 bola implementácia 
projektu ukončená.

 10. Projektová činnosť ZMOS 

Výstupy: 
• zmapovanie stavu partnerskej spolupráce slovenských 

a českých miest a obcí, aktualizácia databázy partner-
stvá a zber príkladov dobrej praxe,

• príprava projektových žiadostí obcí a miest za pomoci 
ZMOS a SMO ČR predložených na schválenie v rámci 
výziev z programu Európa pre občanov 2007-2013,

• vzdelávací workshop pre expertov v oblasti partnerskej 
spolupráce/town twinningu,

• prezentácie úlohy ZMOS a SMO ČR v podpore partner-
stva miest a obcí na regionálnych zasadnutiach miest 
a obcí,

• konferencia o nových trendoch v partnerstve miest a obcí.

Poskytovateľ dotácie: Európska únia prostredníctvom progra-
mu Európa pre občanov 2007 – 2013. 
Partnerom projektu bol Svaz měst a obcí České republiky 
(SMO ČR).

Projekt „HELPS - Bývanie a domáca starostlivosť 
o starších ľudí a stratégie miestnych partnerstiev  
v mestách Strednej Európy“

Cieľom projektu je rozvíjanie a propagácia stratégií a skú-
seností, ktoré vedú k zlepšovaniu kvality života ohrozených 
skupín obyvateľstva. Hlavný dôraz sa v projekte kladie na 
starších občanov a osoby so zdravotným postihnutím v pros-
tredí stredoeurópskych miest. Špecifi ckou úlohou projektu je 
rozvoj inovatívnych riešení bývania a starostlivosti v samo-

Otvorenie konferencie „Kreativita a inovácie v medzinárodných 
partnerstvách miest a obcí“ v marci 2012 v Štrbskom Plese, zľava: 
Michal Sýkora, prvý podpredseda ZMOS a starosta obce Štrba, 
Jozef Dvonč, predseda ZMOS a primátor mesta Nitra, Ján Mareš, 
podpredseda SMO ČR a primátor mesta Chomutov, Milan Muška, 
výkonný podpredseda ZMOS.
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správnych politikách, produktoch a službách. Implementácia 
projektu stále prebieha.

Výstupy: návrh koordinácie aktérov, znalostí a zdrojov 
pre vytvorenie čo najvhodnejšieho prostredia a starostli-
vosti pre ohrozené skupiny obyvateľstva, z ktorých budú 
mať úžitok aj ich rodiny a celá spoločnosť (aktivity: ma-
povanie národných politík a programov zameraných na 
starostlivosť a bývanie pre starších a zraniteľné skupiny 
občanov, medzinárodné porovnania, testovanie konkrétne-
ho inovatívneho a verejne orientovaného riešenia zamera-
ného na starších občanov a zraniteľné skupiny občanov, 
príprava a implementácia miestnych akčných plánov na 
zavádzanie pilotných aktivít do praxe prezentované na 
európskej úrovni).

Poskytovateľ dotácie: Európsky fond regionálneho rozvoja 
prostredníctvom Operačného programu Stredná Európa 
2007 – 2013. Lídrom projektu je Región Furlansko – Júlske 
Benátky.

Projekt „Budovanie kapacít miestnej samosprávy 
na efektívnu cezhraničnú spoluprácu”

Cieľom projektu je vytvorenie sietí cezhraničnej spolupráce 
medzi slovenskými a maďarskými obcami v cezhraničných 
regiónoch, budovanie kapacít v týchto obciach so zámerom 
vzniku nových partnerstiev, projektov a programov. Zároveň 
má projekt napomôcť k zmene postojov medzi volenými zá-
stupcami a zamestnancami a k rozvoju vedomostí a zručností 
smerujúcich k vytvoreniu strategických partnerstiev, projektov 
a programov v uvedených regiónoch. 
Implementácia projektu stále prebieha.

Výstupy: 
• školenia slovenských i maďarských zástupcov miestnej 

územnej samosprávy vrátane prípravy metodiky 
zameranej na oblasť prípravy a implementácie projektov 
podporujúcich tvorbu cezhraničných partnerstiev,

• prieskum cezhraničnej spolupráce slovenských a maďar-

ských obcí,
• výmena skúseností medzi slovenskými a maďarskými ob-

cami v rámci družobnej spolupráce,
• šírenie výsledkov projektu. 

Poskytovateľ dotácie: Európsky fond regionálneho rozvoja 
prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce Maďar-
ská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Lídrom 
projektu je Maďarské národné združenie miestnych samo-
správ (TÖOSZ).

Projekt Environmentálna výchova a vzdelávanie 
zástupcov samospráv a občanov Slovenskej re-
publiky v oblasti separácie komunálneho odpadu

Cieľom projektu je zabezpečiť environmentálne vzdeláva-
nie zástupcov samospráv a občanov Slovenskej republiky 
v oblasti separácie komunálneho odpadu a súvisiacej le-
gislatívy so zámerom prispieť k napĺňaniu cieľov stratégie 
štátnej environmentálnej politiky. Implementácia projektu 
bola ukončená.

Výstupy: 6 seminárov a 7 kampaní zameraných na:
• separáciu základných zložiek komunálneho odpadu s po-

ukazovaním na možnosti riešenia zberu a zhodnocovania 
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu pri dodr-
žiavaní súčasnej legislatívy,

• aktuálnu legislatívu v nadväznosti na najčastejšie legisla-
tívne nedostatky v roku 2011, ktoré boli zistené pri kontro-
lách Slovenskou inšpekciou životného prostredia,

• fungujúce systémy nakladania s komunálnym odpadom, 
riešenia zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľné-
ho komunálneho odpadu hlavne z hľadiska najnižších 
počiatočných a prevádzkových nákladov,

• dobré skúsenosti zo zahraničia a informačné technológie 
využívané na zefektívnenie činnosti zamestnancov samo-
správ v oblasti odpadového hospodárstva.

Poskytovateľ dotácie: Environmentálny fond. Projekt sa reali-
zoval v spolupráci so spoločnosťou MUNTech, s.r.o. 

Projekt EUROPE DIRECT - ŽILINA

Cieľom projektu je zabezpečiť podporu práce Zastúpenia 
Európskej komisie a Informačných kancelárií Európskeho 
parlamentu na miestnej a regionálnej úrovni s dôrazom na 
maximalizáciu informačných efektov v prostredí miestnej 
územnej samosprávy. Ďalšími cieľmi sú etablovať nové ná-
stroje a mechanizmy, ktoré posilnia schopnosť EÚ komuni-
kovať na miestnej a regionálnej úrovni, zaistiť ľahký prístup 
k informáciám prostredníctvom EUROPE DIRECT – ŽILINA, 
ponúknuť zaujímavý program aktivít a integrovaný balíček 
služieb IC EUROPE DIRECT – ŽILINA, využiť súčinnosť siete 
partnerov IC EUROPE DIRECT – ŽILINA a ZMOS so zámerom 
podporiť synergický efekt ich pôsobenia na regionálnej ako 
aj celoslovenskej úrovni a zabezpečiť spätnú väzbu od ob-
čanov z regiónu Žilinského samosprávneho kraja a zo strany 

Prezentácia projektu HELPS



24. SNEM ZMOS

Výročná správa ZMOS 2012 a snemové dokumenty

67

miestnej územnej samosprávy prostredníctvom Zastúpenia EK 
v SR pre relevantné inštitúcie EÚ. 

Výstupy: 
• poskytovanie informačných služieb,
• vytvorenie webovej stránky a konta v sociálnom médiu 

Facebook,
• vydávanie elektronického informačného bulletinu,
• vydanie publikácie – V zrkadle európskej legislatívy,
• cyklus živých prenosov / on-line odborné diskusie,
• cyklus odborných článkov v časopise Územná samosprá-

va,
• informačné bloky k európskej legislatívne – videokonfe-

renčné semináre ZMOS,
• podujatie: Chráňme si našu Zem – poznáme a využívame 

dostatočne obnoviteľné zdroje,
• podujatie: Aktívny senior – Samospráva aj pre seniorov – 

panelová diskusia,
• podujatie: Štúdium a práca v európskom priestore,
• podujatie: Chráňme si svoje zdravie! informačná kampaň 

na prvom stupni základných škôl,
• týždeň otvorených dverí alebo Európsky týždeň miestnej 

demokracie.

Poskytovateľ dotácie: Európska únia prostredníctvom progra-
mu Výber hostiteľských štruktúr pre informačné centrá siete 
EUROPE DIRECT v rokoch 2013 – 2017. Partnerom projektu 
je spoločnosť Municipalia, a. s.

2. Príprava projektových žiadostí

Projekt Vzdelávanie zástupcov samospráv v ob-
lasti plnenia si zákonných povinností v odpado-
vom hospodárstve a prehlbovanie environmen-
tálneho povedomia občanov v oblasti separácie 
komunálneho odpadu

Cieľom projektu je vzdelávanie zástupcov samospráv v ob-
lasti odpadového hospodárstva tak, aby sa pripravované 
legislatívne zmeny premietli do praxe s prihliadnutím na 
odstránenie nedostatkov, ktorých sa samosprávy dlhodobo 
dopúšťajú, a podieľanie sa na napĺňaní cieľov stratégie štát-
nej environmentálnej politiky.

Výstupy: 
• analýza súčasného stavu v odpadovom hospodárstve na 

lokálnej úrovni na základe zberu údajov (osobné stretnu-
tia, telefonické zisťovanie, dotazník),

• vzdelávanie zástupcov miestnej územnej samosprávy (30 
vzdelávacích aktivít)

• šírenie informácií medzi obyvateľov Slovenskej republiky 
formou 15 kampaní

Poskytovateľ dotácie: Environmentálny fond

Projekt LoCop - Spolupráca medzi miestnymi sa-
mosprávami z Ukrajiny a Slovenska smerom k po-
silňovaniu miestnej samosprávnosti na Ukrajine

Cieľom projektu je posilnenie demokratických inštitúcií 
a procesov, budovanie odborných a administratívnych ka-
pacít a dobrá správa veci verejných na miestnej úrovni v 
Ukrajine. Odovzdania skúseností ZMOS partnerovi projektu 
Združeniu ukrajinských miest so zavádzaním procesov na 
miestnej úrovni pri správe veci verejných a poskytovaním 
verejných služieb v oblasti prejaveného záujmu miestnych 
samospráv z Ukrajiny. 

Výstupy: 
• školenie zamestnancov a štatutárnych zástupcov miestnej 

územnej samosprávy Ukrajiny počas seminárov na 
Ukrajine,

• získanie praktických skúseností zástupcov miestnej územ-
nej samosprávy z Ukrajiny počas exkurzií na Slovensku,

• vytváranie sietí cezhraničnej partnerskej spolupráce me-
dzi slovenskými a ukrajinskými obcami a mestami,

• podpora zavádzania demokratických procesov a budo-
vanie kapacít na spoluprácu s EÚ,

• vytvorenie brožúry zameranej na dobré skúsenosti zo 
Slovenska i Ukrajiny pri reformách v miestnej územnej 
samospráve,

• transfer dobrých skúseností.

Poskytovateľ dotácie: Slovenská agentúra pre medzinárodnú 
rozvojovú spoluprácu v rámci ofi ciálnej rozvojovej pomoci 
Slovak Aid. Partnerom projektu je Združenie ukrajinských 
miest (AUC).

Projekt MULTICOP - K mnohostrannej a dlhodobej 
spolupráci na miestnej úrovni v Českej republike 
a Slovenskej republike

Cieľom projektu je podpora partnerskej a medzinárodnej 
spolupráce obcí a miest a ich spolupráca s ďalšími aktérmi 
na miestnej úrovni : vybaviť obce a mestá znalosťami o mož-
nostiach fi nancovania ich partnerských a medzinárodných 
aktivít, zvýšiť kvalitu projektov predkladaných mestami a ob-
cami v programu Európa pre občanov, podporiť nové formy 
medzinárodnej a partnerskej spolupráce miest a obcí.

Výstupy: 
• medzinárodný seminár o partnerskej spolupráci obcí a miest,
• konferencia zameraná na medzinárodnú a multilaterálnu 

spoluprácu pre rozvoj miest a obcí,
• informačné a vzdelávacie semináre.
• Poskytovateľ dotácie: Európska únia prostredníctvom 

programu Európa pre občanov 2007 – 2013. 

Partnerom projektu je Svaz měst a obcí České republiky 
(SMO ČR).
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Projekt Smart E-learning 4 Migrants (SE4M)

Cieľom projektu je zvýšiť kompetencie obyvateľov tretích 
krajín v oblasti podnikania a pri komunikácii s verejným sek-
torom prostredníctvom inovatívnych vzdelávacích nástrojov 
s cieľom ich jednoduchšej integrácie na Slovensku. 

Výstupy: 
• vytvoriť dostupný a udržateľný priestor pre vzdelávanie 

migrantov a poskytovanie informácií (vybudovanie e-lear-
ningového prostredia),

• vytvoriť znalostné bázu pre podnikateľskú aktivitu migran-
tov v SR (vytvorenie vzdelávacieho modulu „Podnikateľ“),

• vytvoriť znalostnú bázu pre komunikáciu migrantov s ve-
rejnými autoritami SR (vytvorenie vzdelávacieho modulu 
„Občan“),

• prispieť k zmierneniu jazykovej bariéry migrantov udr-
žateľnou on-line formou (vytvorenie základného slovníka 
pojmov a jeho preklad),

• posilniť motiváciu migrantov pre podnikanie a úspešnú 
integráciu v SR (tvorba video príbehov migrantov).

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo vnútra SR v rámci Európ-
skeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. 
Lídrom projektu je Slovensko-vietnamská obchodná komora.

Projekt Dialóg a spolupráca - čas konať

Cieľom projektu je podpora v procese budovania kapacít 
na úrovni ukrajinskej samosprávy s cieľom vytvoriť a etablo-
vať mechanizmy multisektorového dialógu zástupcov štátnej 
správy, samosprávy a občianskeho sektoru s presahom na 
formulovanie Strategického plánu pre proces nastavenia ďal-
šej fázy reformy verejnej správy s dôrazom na posilnenie 
identifi kovaných kompetencií miestnej územnej samosprávy, 
akčných plánov pre vybrané kompetenčné oblasti a využi-
tím princípu transferu dobrých skúseností z procesu reformy 
verejnej správy na Slovensku. Projekt z hľadiska hlavných 
cieľov súčasne prispieva k transferu slovenských skúseností z 
transformačného procesu smerujúci k intenzifi kácii reforiem 
v oblasti verejnej správy a samosprávy a podpory tvorby 
politík s vytvorením prostredia, ktoré je pripravené a otvorené 
na spoluprácu s EÚ.

Výstupy: 
• vytvorenie vzdelávacieho programu, vzdelávanie zástup-

cov miestnej územnej samosprávy, vznik platformy pre 
multisektorovú spoluprácu a partnerstvo, analýza pros-
tredia a partnerom vybraných kompetenčných oblastí, 
e-learningové samoštúdium.

• vypracovanie strategického plánu pre proces nastavenia 
ďalšej fázy reformy verejnej správy s dôrazom na posilnenie 
identifi kovaných kompetencií miestnej územnej samosprávy, 
akčné plány pre vybrané kompetenčné oblasti, vytvorenie 
databázy dobrých príkladov a prípadových štúdií.

• odborná konferencia.

Poskytovateľ dotácie: Slovenská agentúra pre medzinárodnú 
rozvojovú spoluprácu v rámci ofi ciálnej rozvojovej pomoci 
Slovak Aid.

Projekt Dobre spravovaná samospráva

Cieľom projektu je zmobilizovať orgány miestnej územnej 
samosprávy tak, aby zveľaďovali miestnu správu v zmysle 
princípov dobre spravovanej samosprávy: zvyšovanie kvality 
miestnych služieb a tvorba miestnych politík na participatív-
nom princípe s účasťou občanov. 

Výstupy: 
• informačná kampaň - opatrenia na propagáciu informácií 

o dobrej správe na miestnej úrovni na podporu miestnych 
orgánov pri dodržiavaní 12 princípov dobrej demokratic-
kej správy v zmysle Stratégie Rady Európy o inováciách
a dobrej správe na miestne úrovni,

• analýza - hodnotenie, či existujú všetky potrebné právne 
a inštitucionálne podmienky, alebo je potrebné ich vytvo-
riť, aby mohli miestne orgány zlepšiť svoju správu,

• otvorená pracovná platforma s presahom na štátnu sprá-
vu, pracovné orgány ZMOS a jej členské subjekty - opat-
renia na vytváranie alebo posilňovanie partnerstva medzi 
vládou, ZMOS a členskou základňou ZMOS,

• príprava metodík s dôrazom na transfer príkladov dobrej 
praxe zo zahraničia, opatrenia na zabezpečenia identi-
fi kácie a zdieľania vedomosti a dobrej praxe a pomoc 
miestnym orgánom v učení sa jeden od druhého,

• vzdelávanie cieľovej skupiny - opatrenia na zvýšenie 
praktických zručností a profesionality miestnej správy, 
volených zástupcov a úradníkov realizovaním školiaceho 
programu na budovanie kapacít, 

• prijatie Akčných plánov na úrovni konkrétnych obcí a 
miest - opatrenia na vybudovanie časových orientačných 
nástrojov a časového harmonogramu ich dosahovania na 
úrovni vybraných obcí a miest.

Poskytovateľ dotácie: Nadácia otvorenej spoločnosti v rámci 
Programu podpory MVO - Demokracia a ľudské práva fi nan-
covaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodár-
skeho priestoru 2009 – 2014.

Projekt Rodová rovnosť prirodzená súčasť miest-
nych politík

Cieľom projektu je zvýšiť počet obcí a miest, ktoré sa prihlá-
sia k poslaniu a cieľom Európskej charty rovnosti žien a mu-
žov tak, aby došlo k postupnému presadzovaniu lokálnych 
politík a opatrení (všeobecne záväzné opatrenia) na úrovni 
jednotlivých samospráv a do výkonu služieb a aktivít bola 
zahrnutá rodová dimenzia a rozdielne potreby občanov.

Výstupy: 
• spracovanie analýzy,
• stimulovanie práce otvorenej pracovnej platformy zlože-
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nej z volených predstaviteľov a zamestnancov samosprá-
vy, ZMOS, ministerstva práce a relevantných MVO.

• zabezpečenie vzdelávacích a informačných aktivít,
• tvorba metodického usmernenia ako spracovať Akčný 

plán, ako ho implementovať v každodennom živote sa-
mosprávy a motivovať prijímanie všeobecne záväzných 
rozhodnutí, ktoré rozvíjajú politiku rovnosti,

• pilotné nasadenie spracovaných akčných plánov vo 
vybraných a zapojených samosprávach v presahu na 
zabezpečenie potrebných procesov – prijímanie všeobec-
ných záväzných nariadení a ich plnenie. 

Poskytovateľ dotácie: Nadácia otvorenej spoločnosti v rámci 
Programu podpory MVO - Demokracia a ľudské práva fi nan-
covaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodár-
skeho priestoru 2009 – 2014.

Projekt Zvyšovanie účasti obcí a verejnosti na pro-
cese EIA

Cieľom projektu je presadzovanie nových mechanizmov 
účasti verejnosti na procese EIA (Environmental Impact As-
sessment) v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné 
prostredie na úrovni miestnej územnej samosprávy.

Výstupy: 
• zvýšenie záujmu cieľovej skupiny o problematiku posudzo-

vania vplyvov na životné prostredie s účasťou verejnosti, 
vytvorenie vzdelávacieho programu, zorganizovanie 8 
seminárov, vytvorenie siete regionálnych koordinátorov 
pre EIA, zapojenie obcí,

• prenos praktických skúseností (modelovaný proces EIA, 
reálny proces EIA vo vybraných obciach),

• generovanie výstupov pre ZMOS (vytvorenie otvorenej 
pracovnej platformy, sumarizácia odborných výstupov, 
príprava novej legislatívnej iniciatívy). 

Poskytovateľ dotácie: Nadácia Ekopolis v rámci Programu 
Aktívne občianstvo a inklúzia pre MVO fi nancovaného 
z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho 
priestoru 2009 – 2014, ktorého donormi sú Nórsko, Island 
a Lichtenštajnsko.

Projekt Podpora programov prevencie vzniku 
a rozvoja odkázanosti na sociálne služby

Cieľom projektu je pilotné overovanie inovatívnych prístupov 
ku komunitnému plánovaniu a podpora obecných/mestských 
programov predchádzania vzniku odkázanosti na formál-
nych sociálnych službách v pôsobnosti miestnej územnej 
samosprávy.

Výstupy: 
• budovanie podmienok pre zavádzanie inovatívnych 

prístupov do praxe (vytvorenie odborného metodického 
materiálu, vytvorenie virtuálnej otvorenej platformy, mo-
bilizácia obcí),

• komunitné plánovanie na úrovní obcí a zapájanie verej-
nosti - prenos do praxe (zber dát formou dotazníkového 
prieskumu, warm up semináre v regiónoch, verejné vypo-
čutia, aktualizácia/tvorba komunitných plánov), 

• mobilizácia miestnej územnej samosprávy – vzdelávanie 
cieľovej skupiny (spracovanie prípadových štúdií, vytvo-
renie vzdelávacieho programu, realizácia 8 seminárov),

• generovanie a šírenie výstupov projektu (legislatívna ini-
ciatíva, spracovanie elektronickej publikácie, konferencia, 
stretnutia RZMO).

Poskytovateľ dotácie: SOCIA - nadácia na podporu sociál-
nych zmien v rámci Programu Aktívne občianstvo a inklúzia 
pre MVO fi nancovaného z Finančného mechanizmu Európ-
skeho hospodárskeho priestoru 2009 – 2014, ktorého donor-
mi sú Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

Účastníci projektu cezhraničnej spolupráce. 
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Naše členské mestá a obce majú široké možnosti realizovať 
sa aj za hranicami svojej krajiny, konkrétne na európskom 
a medzinárodnom poli, môžu sa spolupodieľať na tvorbe 
a pripomienkovaní európskej legislatívy a využívať príležitostí 
medzinárodnej spolupráce na zabezpečovanie a vytvárania 
podmienok pre efektívne fungovanie miestnej samosprávy. 

Mestá a obce môžu využívať príležitostí 
• prostredníctvom nadväzovania a udržiavania partner-

skej spolupráce - družby alebo town twinningu. ZMOS 
priebežne spracúva požiadavky členských miest a obcí 
o zahraničnú družobnú spoluprácu a zverejňuje ponuky 
na družobnú spoluprácu od zahraničných samospráv, 

• prostredníctvom zapájania sa do medzinárodných 
projektov ako žiadateľ alebo partner projektu, a to do 
projektov realizovaných ZMOS alebo individuálnych 
projektov realizovaných v spolupráci so samosprávami 
z Európy z rôznych programov a iniciatív EÚ, ale i zo 
sveta v programoch rozvojovej spolupráce,

• vďaka aktuálnym informáciám o európskej a medziná-
rodnej problematike. ZMOS priebežne zverejňuje aktu-
álne informácie o dianí v európskych a medzinárodných 
orgánoch, informácie o medzinárodných podujatiach 
a iné informácie dôležité pre obce a mestá prostredníc-
tvom Obecných novín, časopisu Územná samospráva, 
emailom a najmä na webovej stránke združenia www.

zmos.sk a http:/zahranicnaspolupraca.zmos.sk, 
• prostredníctvom individuálneho členstva v európskych 

a medzinárodných združeniach, v ktorých na základe 
platenia členského príspevku môžu získavať skúseností, 
zručností a vedomosti a vymieňať si skúsenosti, a tak 
prispievať k hľadaniu riešenia problémov v oblastiach 
fungovania samospráv.

Prostredníctvom ZMOS sa môžu členské mestá a obce reali-
zovať na medzinárodnom poli najmä vo vzťahu k aktivitám 
Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady v Euró-
pe, poradnému orgánu Výboru ministrov a Parlamentného 
zhromaždenia Rady Európy, ktorý monitoruje a vytvára 
nástroje efektívnej miestnej a regionálnej demokracie a sle-
duje dodržiavanie princípov Európskej charty miestnej sa-
mosprávy v členských krajinách Rady Európy.

Prostredníctvom Výboru regiónov Európskej únie, porad-
ného orgánu Európskej komisie a Európskeho parlamentu, 
môžu miestne a regionálne samosprávy obhajovať svoje 
záujmy v európskej legislatíve. Mestá a obce by si mali byť 
vedomé toho, že Európska únia ovplyvňuje viac ako 60 % 
materiálov, ktoré sa predkladajú na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva. Ovplyvňuje všetky oblasti pôsobností a kom-
petencií miestnej samosprávy. Obce sú hlavnými poskyto-
vateľmi služieb, alebo aspoň zodpovedajú za poskytovanie 

11. Medzinárodná spolupráca 

Projekt  cezhraničnej spolupráce s Maďarskom.  Slovenskí starostovia a primátori sa zúčastnili na sneme TÖOSZ
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základných služieb, ktoré sú veľmi dôležité pre fungovanie 
spoločnosti na danom území, ako napr. služieb v oblasti 
sociálnej starostlivosti, vzdelávania, zdravotníctva, vodné 
a odpadové hospodárstvo, technické služby. Európska únia 
ovplyvňuje poskytovanie týchto služieb napríklad legislatí-
vou, ktorá upravuje obstarávanie tovarov a služieb. Obce 
realizujú výstavbu, zodpovedajú za plány miestneho roz-
voja. V tejto oblasti Európska únia ovplyvňuje predpisy vo 
vzťahu k životnému prostrediu pri výstavbe rôznych typov 
stavieb. Okrem európskej legislatívy, ďalším dôvodom pô-
sobenia miest a obcí na európskom poli je alokácia fi nanč-
ných zdrojov do jednotlivých programov a iniciatív.

Mestá a obce sa môžu zapájať do tvorby európskej legislatívy 
ešte na začiatku procesu. Skôr než Komisia predloží právny 
návrh, publikuje správy alebo „zelené knihy“. Na základe 
týchto dokumentov zhromažďuje návrhy a názory od zainte-
resovaných subjektov, na základe ktorých spracuje legislatívny 
návrh. Druhou možnosťou je udržiavanie kontaktov s europo-
slancami, ktorí sú zodpovední za určité problematiky v rámci 
výborov Európskeho parlamentu. Dôležité je udržiavanie pra-
videlného kontaktu s odborníkmi na rôzne témy, čo umožňuje 
objasniť stanoviská a argumenty vlády. V našich podmienkach 
to znamená kontakt s úradníkmi, ktorí sa zúčastňujú na za-
sadnutiach Rady EÚ v Bruseli, komisie pre záležitostí EÚ na 
ministerstve zahraničných vecí, rezortnej koordinačnej skupiny 
na jednotlivých ministerstvách, Ministerskej rady vlády pre zá-
ležitostí EÚ na Úrade vlády SR a Výbore NR SR pre európske 
záležitostí. Ovplyvňovať môžeme legislatívny návrh aj pros-
tredníctvom priameho zastúpenia alebo členstva v európskej 
federácií miestnych a regionálnych samospráv v Bruseli.

ZMOS je členom Rady európskych obcí a regiónov, streš-
nej európskej asociácie národných združení miest a obcí 
z členských krajín EÚ, ktorá zastupuje záujmy miest, obcí 
a regiónov v Európe a v ich mene predkladá stanoviská 
európskym inštitúciám. Zároveň je platformou na výmenu 
skúseností medzi zástupcami miest a obcí z EÚ a kandidát-
skych krajín do EÚ. 

ZMOS je členom aj Stáleho výboru pre euro-stredomorské 
partnerstvo miestnych samospráv a regiónov zameraného 
na podporu spolupráce medzi mestami, obcami a región-
mi členských krajín európsko-stredomorského partnerstva 
a presadzovania ich záujmov v EÚ.

Zástupcova ZMOS v európskych a medzinárod-
ných orgánoch a asociáciách:

• Kongres miestnych a regionálnych samospráv
pri Rade Európy (CLRAE)
Delegáti: Jaroslav Hlinka (Košice-Juh), Stanislav Horník 
(Hriňová)
Náhradníci: Miroslav Kusein (Zvolen), Anna Nemčíková 
(Gelnica) 

• Výbor regiónov Európskej únie (CoR)
Delegáti: Milan Ftáčnik (Bratislava), Ján Oravec (Štúrovo), Ri-
chard Raši (Košice), István Zachariaš (Moldava nad Bodvou)
Náhradníci: Vladimír Bajan (Bratislava-Petržalka), Jozef 
Dvonč (Nitra), Pavel Hagyari (Prešov), Andrej Hrnčiar 
(Martin), Božena Kováčová (Janova Lehota), Alexander 
Slafkovský (Liptovský Mikuláš), Marek Turanský (Voderady)

• Rada európskych municipalít a regiónov 
(CEMR)
Delegáti: Vladimír Bajan (Bratislava-Petržalka), Michal 
Biganič (Stará Ľubovňa), Božena Kováčová (Janova Le-
hota), Viera Krakovská (Brusno)
Náhradníci: Ján Löwy (Šahy), Ľubomír Petrák (Hurbanova 
Ves), Zuzana Mačeková (Uhrovec), Maroš Sagan (Cífer)

• Stály výbor pre euro-stredomorské part-
nerstvo miestnych samospráv a regiónov 
(COPPEM)
Delegáti: Viera Krakovská (Brusno), Michal Biganič (Sta-
rá Ľubovňa)
Náhradníci: Maroš Sagan (Cífer), Zuzana Špačeková
(Kancelária ZMOS)

Slovensko-maďarské fórum partnerstva samospráv – súbežné podujatie so snemom TÖOSZ vo Veresegyháze 25. apríla 2013.
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12. Vyhodnotenie plnenia záverov
 23. snemu ZMOS

Schválené uznesenie 23.snemu spolu s prioritami snemu boli 
základom pre rozpracovanie záverov 23. snemu. Dokument 
bol predložený a schválený na rokovaní Rady ZMOS 20. júna 
2012. Rada ZMOS uložila všetkým nositeľom úloh zabezpe-
čiť jeho realizáciu v termínoch a predsedom odborných sekcií 
Rady ZMOS materiál prerokovať na svojich zasadnutiach 
a zabezpečiť realizáciu úloh.

1. Podieľať sa na príprave komplexného auditu výkonu kom-
petencií podľa jednotlivých úrovní verejnej správy vrátane 
auditu záväzkov SR k EÚ vo vzťahu k obciam, kvantifi kovať 
zdroje ich krytia a spôsob ich fi nancovania zo štátneho 
rozpočtu a zosúladiť ich fi nancovanie s rozsahom vyko-
návaných pôsobností mestami a obcami. Vyzvať členské 
mestá a obce na súčinnosť pri realizácii auditu. Ako súčasť 
auditu presadzovať (priorita 1, 7 23. snemu ZMOS) strate-
gický dokument Návrh postupu na vykonanie auditu výkonu 
kompetencií a úloh územnej samosprávy a zosúladenia ich 
fi nancovania s rozsahom vykonávaných pôsobností mestami 
a obcami a dokumentu Záväzky Slovenskej republiky v ob-
lasti životného prostredia z pohľadu práva Európskej Únie

Plnenie:
Úloha v plnení. Strategický dokument Návrh postupu na 
vykonanie auditu výkonu kompetencií a úloh územnej samo-
správy a zosúladenia ich fi nancovania s rozsahom vykoná-
vaných pôsobností mestami a obcami a dokumentu Záväzky 
Slovenskej republiky v oblasti životného prostredia z pohľadu 
práva Európskej Únie boli odovzdané predstaviteľom vlády 
SR bezprostredne po sneme ZMOS. ZMOS trval na splnení 
uznesenia vlády SR z februára 2012, v rámci ktorého mali 
rezorty vykonať audit po svojej linke. Väčšina z nich navrhla 
túto úlohu zrušiť, s čím ZMOS v rámci medzirezortného pripo-
mienkového konania („MPK“) nesúhlasilo. Dňa 21. novembra 
2012 sa uskutočnilo rokovanie vlády SR za účasti zástupcov 
ZMOS. V prijatom uznesení vlády SR č. 638 vláda SR uloži-
la podpredsedom vlády, ministrom a predsedom ostatných 
ústredných orgánov štátnej správy:
• predložiť návrh optimalizácie fi nancovania vyšších územ-

ných celkov, miest a obcí v nadväznosti na výsledky audi-
tu verejnej správy v súlade s uznesením vlády SR č. 465 
z 19. septembra 2012 v termíne do 31. decembra 2013,

• spolupracovať v priebehu spracovania auditu verejnej 
správy a jeho výsledkov so Združením samosprávnych 
krajov SK8 a so Združením miest a obcí Slovenska v ter-
míne do 31. júla 2013. 

V decembri 2012 a januári 2013 bola na úrovni podpred-
sedov vlády SR vypracovaná jednotná spoločná metodika 

auditu, ktorá bola odprezentovaná na koordinačnom pracov-
nom stretnutí rezortov na MV SR v januári 2013. Informácia 
a prezentácia z tejto pracovnej porady boli rozoslané členom 
Predsedníctva ZMOS.

2. Na základe výsledkov komplexného auditu verejnej sprá-
vy iniciovať a aktívne participovať na príprave a legisla-
tívnom procese k návrhu zákona o výkone a fi nancovaní 
preneseného výkonu štátnej správy a presadzovať kvan-
tifi káciu a zdroje štátneho rozpočtu na ich krytie vrátane 
zdrojov na realizáciu záväzkov SR k EÚ (priorita 2,7 23. 
snemu ZMOS a strategický dokument Návrh postupu na 
vykonanie auditu výkonu kompetencií a úloh územnej 
samosprávy a zosúladenia ich fi nancovania s rozsahom 
vykonávaných pôsobností mestami a obcami a doku-
mentu Záväzky Slovenskej republiky v oblasti životného 
prostredia z pohľadu práva Európskej únie).

Plnenie:
Úloha v plnení. Úloha zatiaľ čaká na splnenie podmienok zo 
strany vlády SR podľa predchádzajúceho bodu.

3. Predkladať a presadzovať návrhy na zníženie adminis-
tratívnej náročnosti v procese implementácie vrátane 
zohľadnenia poznatkov z komplexného auditu. V novom 
programovom období 2014-2020 v nastavení operačných 
programov presadzovať zohľadnenie praktických potrieb 
a implementačných skúseností miestnej samosprávy vráta-
ne potreby znižovania regionálnych rozdielov. (priorita 5, 
6 a 7 23. snemu ZMOS a strategický dokument Záväzky 
Slovenskej republiky v oblasti životného prostredia z po-
hľadu práva Európskej únie, Strategický dokument ZMOS 
k príprave nového programového obdobia 2014 – 2020) 

Plnenie:
Úloha je v plnení. V novom programovom období 2014-2020 
pri príprave a nastavení operačných programov zástupcovia 
ZMOS presadzujú zohľadnenie praktických potrieb a imple-
mentačných skúseností miestnej samosprávy, vrátane potreby 
znižovania regionálnych rozdielov podľa schválených doku-
mentov. Vláda SR zatiaľ rozbehla prípravu nového progra-
mového obdobia. ZMOS je do celého procesu zapojené 
na všetkých úrovniach. Svoje zásadné postoje prezentuje 
na rade vlády pre partnerskú zmluvu. Priebežné informácie 
o stave prípravy Partnerskej zmluvy sú podávané na každom 
rokovaní Rady ZMOS.

4. Presadzovať vypracovanie a realizáciu podpory domá-
ceho cestovného ruchu, zvýšenia jeho kvality a konku-
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rencieschopnosti a zabezpečiť lepšie využitie turistického 
potenciálu Slovenska. 

Plnenie
Úloha je v plnení. Úloha sa začala realizovať, uskutočnili sa 
prvé pracovné stretnutia, pripravuje sa odborné stretnutie 
k stratégiám v cestovnom ruchu. Pokračuje priebežná 
komunikácia so sekciou cestovného ruchu ministerstva dopravy. 
V mesiaci december 2012 boli na žiadosť ministerstva zaslané 
podklady a pripomienky ZMOS k Stratégii rozvoja cestovného 
ruchu v SR a potreby ďalšej novelizácie zákona č. 91/2010 
Z.z. o podpore cestovného ruchu.

5. Zasadzovať sa za urýchlené prijatie novely zákona 
o ochrane prírody a krajiny a presadzovať akceptáciu 
stanovísk samosprávy v príprave a procese schvaľovania 
zonácie národných parkov.

Plnenie:
Úloha v plnení. Úloha sa začala realizovať. Zatiaľ pokračuje 
odborná diskusia k zonácii.

6. Pri rokovaniach presadzovať urýchlené prijatie nového 
zákona o odpadoch a riešiť spôsob fi nancovania s dô-
razom na separovaný odpad. Požadovať vyhodnotenie 
aktuálneho stavu záväzkov voči žiadateľom o NFP. Presa-
dzovať dofi nancovanie DPH. 

Plnenie:
Úloha v plnení. Úloha sa začala realizovať, návrh nového 
zákona o odpadoch ZMOS pripomienkovalo. Vzhľadom 
na nedokonalosť návrhu a veľké množstvo pripomienok 
ZMOS návrh odporúčali stiahnuť z legislatívneho procesu. 
Minister životného prostedia návrh zákona v auguste stiahol. 
Požiadavky ZMOS súvisiace s transpozíciou smernice EÚ 
o odpadoch a zavedenie separácie BRKO boli zapracované 
do novely zákona o odpadoch, ktorá vstúpila do platnosti 
od 1.1.2013. Ďalšie pripomienky vyplývajúce z požiadaviek 
regionálnych združení ZMOS ako aj Snemu ZMOS združenie 
bude uplatňovať pri rokovaniach o novom zákone o odpadoch.
Vzhľadom na skutočnosť, že sa nový zákon o odpadoch ne-
podarilo v roku 2012 pripraviť a schváliť, ako aj vzhľadom 
na zložitú a zdĺhavú prípravu nového zákona o odpadoch, 
žiadame zmeniť stanovený termín plnenia úlohy (t.j. dátum 
31.12.2012) na 31.12. 2013.

7. Urýchliť prijatie nového zákona o odpadoch a riešiť spô-
sob fi nancovania odpadov s dôrazom na separovaný od-
pad, presadzovať prijatie zákona o jadrových odpadoch 
ako ekonomického a kompenzačného nástroja v danom 
území a zákona o zodpovednosti za jadrovú škodu

Plnenie:
Úloha v plnení. Úloha sa začala realizovať. Schválený Návrh 
zásad zákona o poplatkoch za rádioaktívny odpad a vyhoreté 
jadrové palivo bol doručený ministrovi hospodárstva SR

s požiadavkou na pracovné stretnutie. Bude obnovená činnosť 
medzirezortnej pracovnej skupiny na riešenie problematiky 
občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody, ktorej 
úlohou bude o.i. aj príprava zákona o občianskoprávnej zod-
povednosti za jadrovú škodu. Za ZMOS bola do predmetnej 
pracovnej skupiny nominovaná Alena Jelušová, starostka 
obce Madunice. V zmysle dohody zo zasadnutia pracovnej 
skupiny boli za ZMOS v termíne do 20. marca 2013 na Úrad 
jadrového dozoru („ÚJD“) zaslané odpovede na problémové 
okruhy, ktoré vypracoval ÚJD. Na príprave zákona sa pracu-
je. Žiadame zmeniť stanovený termín plnenia úlohy (t.j. dátum 
31.12.2012) na 31.12. 2013.

8. V rámci pripravovaných novelizácií zákonov v oblasti 
školstva presadzovať posilnenie postavenia zriaďovateľov 
škôl a školských zariadení. Na rokovaniach s príslušný-
mi rezortmi požadovať systémové riešenie fi nancovania 
kapitálových výdavkov škôl a školských zariadení v zria-
ďovateľskej pôsobnosti miest a obcí. Presadzovať prijatie 
novely zákona o športe vrátane fi nancovania telovýchov-
ných a športových aktivít detí a mládeže. 

Plnenie:
Úloha čiastočne splnená. V súlade s prioritami snemu a ostatných 
orgánov ZMOS bol zásadným spôsobom novelizovaný zákon 
o fi nancovaní základných, stredných škôl a školských zariadení 
a ostatné súvisiace predpisy. V pracovných skupinách ZMOS 
sa presadzuje prijatie zmien školských zákonov, ktorými by 
došlo k posilneniu postavenia zriaďovateľov v systéme školstva. 
Aktuálnou situáciou v školstve sa zaoberala Rada ZMOS 21. 
augusta 2012 za účasti štátneho tajomníka ministra školstva SR 
p. Chudobu a Rada ZMOS dňa 21. januára 2013 za účasti 
ministra školstva Dušana Čaploviča.

K 31. 12. 20012 bola schválená: 
a) novela zákona č. 597/2003 Z. z. o fi nancovaní základ-

ných škôl, stredných škôl a školských zariadení,
b) novela nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 

668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov FO 
územnej samospráve v znení neskorších predpisov,

9. Presadzovať komplexnosť a systémovosť v novele zákona 
o sociálnych službách s dôrazom na fi nančnú vykona-
teľnosť v podmienkach miest a obcí. Presadzovať zmeny 
zákonov v oblastiach zabezpečenia, vymožiteľnosti prá-
va a politikách zamestnanosti s dôrazom na adresnosť, 
vykonateľnosť a efektívnosť. 

Plnenie: 
Úloha v plnení. Úloha sa začala realizovať, prebiehajú roko-
vania v rámci pracovnej skupiny na úrovni MPSVaR SR.
V prvom štvrťroku by mal byť predstavený vecný zámer mo-
delu fi nancovania, aktuálne pracujú s 3 - 4 modelmi. Prebie-
hajú rokovania aj s ministerstvom zdravotníctva o fi nancovaní 
zdravotných úkonov. Posledné rokovanie pracovnej skupiny 
sa uskutočnilo dňa 28. februára 2013.
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10. Presadzovať zmenu doterajšieho volebného systému pre 
voľby do NR SR, sumarizovať argumenty podporujúce 
zmenu volebného systému. 

Plnenie:
Úloha v plnení. Úloha sa začala realizovať, prebiehajú 
konzultácie na ministerstve vnútra. Zo strany ZMOS bol 
vypracovaný prehľad legislatívneho stavu a možných rie-
šení. Úloha sa plní v súvislosti s uznesením Rady ZMOS 
č. 193

11. Iniciovať rokovanie s ministerstvom zahraničných vecí k úlo-
he partnerskej spolupráce miest a obcí v napĺňaní cieľov 
Ofi ciálnej rozvojovej pomoci SR a na rokovaniach poža-
dovať a presadzovať alokovanie fi nančných prostriedkov 
z grantov Slovak Aid na projekty partnerstiev miest a obcí.

Plnenie: 
Úloha splnená. Uskutočnili sa rokovania na MZVaEZ SR. 
Zo záverov vyplynulo, že ministerstvo víta miestny rozmer
v rozvojovej spolupráci SR (ODA), ale alokovanie fi nanč-
ných prostriedkov na opatrenie pre mestá a obce by bolo 
diskriminačné voči ostatným oprávneným žiadateľom. 
Minister navrhol spoluprácu formou školenia pre mestá 
a obce ako potenciálnych žiadateľov programu ODA
a ďalšie formy spolupráce, ktoré sa komunikovali na pracovnej 
úrovni a boli prezentované generálnym riaditeľom Romanom 
Bužekom a riaditeľkou Agentúry pre rozvojovú spoluprácu 
na zasadnutí Rady ZMOS 23. januára 2013. ZMOS bude aj 
naďalej spolupracovať s MZVaEZ SR pri presadzovaní miest-
neho rozvoja do ofi ciálnej rozvojovej spolupráce SR ako aj na 
ďalších spoločných témach.

12. Presadzovať odporúčania a priority ZMOS v príprave no-
vého programového obdobia 2007 - 2013 a odporúčania 
na zmeny vo verejnom obstarávaní vo vzťahu k európskym 

inštitúciám prostredníctvom zástupcov vo Výbore regiónov 
a CEMR

Plnenie:
Úloha v plnení. Úloha sa začala realizovať diskusiou 
o pripravovanom návrhu novely zákona o verejnom ob-
starávaní. Informácia bola predložená aj na rokovanie Rady 
ZMOS 21. augusta 2012. Novela zákona bola zo strany 
ZMOS pripomienkovaná v rámci MPK i na verejnej konzultácii 
na úrovni ministra vnútra SR. Stanovisko ZMOS bolo predlože-
né na rokovanie Rady ZMOS v septembri 2012 a na rokovanie 
Rady solidarity a rozvoja.

C. Ďalšie úlohy 

13. Informovať členské mestá a obce o záveroch snemu a od-
porúčaniach snemu pre členské mestá a obce a v rámci 
regionálneho združenia presadzovať ich rešpektovanie 
a napĺňanie 

Plnenie:
Úloha splnená. Členské mestá a obce boli o záveroch snemu 
informované elektronicky, závery sú zverejnené aj na web 
stránke ZMOS a boli podrobne publikované v Obecných novi-
nách a v Územnej samospráve.

14. Zaoberať sa podnetmi a návrhmi na zmenu stanov, pri-
praviť návrhy na zmenu stanov ZMOS na prerokovanie 
snemov regionálnych združení miest a obcí pred 24. sne-
mom ZMOS a predložiť návrh na zmenu stanov ZMOS na 
rokovanie 24. snemu ZMOS

Plnenie:
Úloha v plnení. Úloha sa začala realizovať, Rada ZMOS 
schválila zloženie pracovnej skupiny pre prípravu návr-
hu na zmenu stanov ZMOS, ktorá začala svoju činnosť.

Pred rokovaním
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13. Návrh na uznesenie 24. snemu ZMOS

24. snem Združenia miest a obcí Slovenska, zastupujúci člen-
ské mestá a obce, mestské časti miest Bratislava a Košice, vy-
chádzajúc z prerokovaných materiálov a návrhov delegátov 
snemu sa uznáša takto:

I. VOLÍ

1. Predsedníctvo snemu v zložení:
 DVONČ Jozef, primátor mesta Nitra, predseda ZMOS
 SÝKORA Michal, starosta obce Štrba, 1. podpredse-

da ZMOS
 BAJAN Vladimír, starosta m. č. Bratislava - Petržalka, 

podpredseda ZMOS
 KRAKOVSKÁ Viera, starostka obce Brusno, podpred-

sedníčka ZMOS
 MUŠKA Milan, výkonný podpredseda ZMOS
 TURČÁNY Jozef, výkonný podpredseda ZMOS

2. Mandátovú komisiu v zložení:
 BEŇOVIČOVÁ Eva, starostka obce Trenčianske Stan-

kovce
 JELUŠOVÁ Alena, starostka obce Madunice
 PETRÁK Ľubomír, starosta obce Hurbanova Ves

3. Návrhovú komisiu v zložení:
 BARÁNI Pavel, starosta obce Závažná Poruba 
 BIEĽAK Štefan, primátor mesta Spišská Belá 
 CICUTTO Remo, primátor mesta Piešťany
 FITZ Peter, starosta obce Šenkvice
 HROŠŠO Ladislav, starosta obce Jelšovce
 KOVÁČOVÁ Božena, starostka obce Janova Lehota
 NEBUSOVÁ Zuzana, starostka obce Spišské Tomá-

šovce
 PARÍZEK Ľubomír, primátor mesta Senica
 REJDA Miroslav, primátor mesta Turzovka
 SURKOŠ Dalibor, primátor mesta Veľký Krtíš

II. BERIE NA VEDOMIE

a) Vyhodnotenie plnenia uznesení 23. snemu a informá-
cie o činnosti Predsedníctva ZMOS, Rady ZMOS a jej 
odborných sekcií za uplynulé ročné obdobie predlo-
žené v materiáloch snemu.

b) Správu predsedu Jozefa Dvonča o činnosti Združenia 
miest a obcí Slovenska za uplynulé ročné obdobie.

III. SCHVAĽUJE

1. Program rokovania 24. snemu Združenia miest a obcí 
Slovenska

2. Rokovací poriadok 24. snemu Združenia miest a obcí 
Slovenska

3. Správu kontrolnej komisie Združenia miest a obcí Slo-
venska za uplynulé ročné obdobie

4. Priority Združenia miest a obcí Slovenska po 24. sne-
me ZMOS
a) Strategické dokumenty ZMOS: 
b) Strategický dokument ZMOS k regionálnemu škol-

stvu
c) Strategický dokument ZMOS k sociálnej proble-

matike
d) Strategický dokument ZMOS k príprave nového 

programového obdobia 2014 – 2020
e) Strategický dokument ZMOS k stavebnému zákonu

IV. UKLADÁ 
 
Rade Združenia miest a obcí Slovenska

1. Presadzovať v Národnej rade Slovenskej republiky, 
vo vláde SR a v ústredných orgánoch štátnej správy 
plnenie požiadaviek z tohto uznesenia a jeho príloh.

 T: priebežne 

2. Rozpracovať a plniť úlohy vyplývajúce z tohto uznese-
nia snemu a jeho príloh.

 T: 30. jún 2013 a priebežne 

3. Zaoberať sa námetmi z regionálnych snemov a z dis-
kusných príspevkov delegátov snemu nezahrnutých do 
dokumentov snemu.

 T: 30. september 2013

V. ŽIADA

Vládu Slovenskej republiky a poslancov Národnej rady Slo-
venskej republiky

o plnenie požiadaviek Združenia miest a obcí Slovenska uve-
dených v tomto uznesení a jeho prílohách.
      
   Jozef Dvonč 

predseda ZMOS
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15. Strategický dokument ZMOS
 k regionálnemu školstvu

Úvod

Školstvo prešlo za obdobie rokov 1992 – 2013 výraznými 
zmenami. Od roku 2002 sú za výkon pôsobností v školstve 
zodpovedné aj mestá a obce. Stali sa jedným z rozhodujúcich 
aktérov tvorby a napĺňania politík v regionálnom školstve. 
Dokázali zvýšiť funkčnosť, stabilitu a efektívnosť systému, 
ktorý bol dovtedy neudržateľný. Odstránili zadlženosť 
a zracionalizovali školský systém. Školstvo sa stalo jednou 
z prioritných oblastí pôsobenia miest a obcí, o čom svedčí 
aj vývoj podielu výdavkov vynaložených mestami a obcami 
na vzdelávanie, na obnovu, rekonštrukciu, rozširovanie 
a modernizáciu existujúcich škôl a školských zariadení. 
Čerpanie prostriedkov EÚ bolo najvýznamnejšie práve 
v rámci Regionálneho operačného programu, opatrenia 

zameraného na Infraštruktúru vzdelávania. 

Zámery a úlohy ZMOS

Nastavenie celého systému školstva v posledných dvoch de-
kádach vygenerovalo veľa disparít. Niektoré z nich priamo 
nesúvisia s pôsobnosťami miest a obcí, ale ovplyvňujú škol-
ský systém ako celok a majú dopad na samosprávy. Okrem 
platového ohodnotenia zamestnancov bude potrebné 
v celom školskom systéme správne nastaviť priority a ekono-
mické nástroje, nielen na naplnenie súčasných a nových po-
trieb, ale aj na odstraňovanie existujúcich disparít systému. 
ZMOS za zásadné priority v školstve považuje postupné 
odstraňovanie nesúladu medzi potrebami trhu práce, poč-
tom, štruktúrou a zameraním vysokých škôl, stredných škôl 

14. Návrh priorít ZMOS po 24.sneme

1. Vykonať komplexný audit výkonu kompetencií podľa jednot-
livých úrovní verejnej správy a zosúladiť ich fi nancovanie
s rozsahom vykonávaných pôsobností mestami a obcami. 

2. Vypracovať návrh zákona o výkone a fi nancovaní prenese-
ného výkonu štátnej správy.

3. Zabezpečiť rozšírenie predmetu dane z nehnuteľností, posil-
niť postavenie miestnych daní v daňovom systéme SR. 

4. Prijať komplexnú a systémovú novelu zákona o sociálnych 
službách s dôrazom na taký spôsob rozdelenia výkonu kom-
petencii, ktorý je v podmienkach miest a obcí fi nančne vyko-
nateľný. Riešiť problematiku sociálne odkázaných občanov
v oblastiach minimálneho zabezpečenia, proaktívnych 
politík a vymožiteľnosti práva s dôrazom na rómsku prob-
lematiku. 

5. Prijať opatrenia na zabezpečenie maximálneho čerpania 
zdrojov z eurofondov, urýchlene dofi nancovať všetky záväz-
ky voči žiadateľom o NFP. 

6. V novom programovom období 2014-2020 v nastavení 
operačných programov zohľadniť praktické potreby a imple-
mentačné skúsenosti miestnej samosprávy vrátane potreby 
znižovania regionálnych rozdielov a umožniť obciam Brati-
slavského kraja v maximálne možnej miere čerpať prostried-
ky z fondov EÚ a štátnych fondov.

7. Vykonať audit všetkých záväzkov SR k EÚ vo vzťahu k ob-
ciam, kvantifi kovať zdroje ich krytia a spôsob ich fi nancova-
nia zo štátneho rozpočtu. 

8. Urýchliť prijatie nového zákona o odpadoch a riešiť spôsob 
fi nancovania odpadov s dôrazom na separovaný odpad a 
biologicky rozložiteľný odpad.

9. Urýchliť novelizáciu zákona o ochrane prírody a krajiny, pri-
praviť a schváliť zonáciu národných parkov, s rešpektovaním 
stanovísk samosprávy.

10. Zabezpečiť prijatie novely stavebného zákona s dôrazom 
na vymožiteľnosť jeho ustanovení.
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a počtom ich študentov, absolventov, pedagógov a pod. 
Pri slobodnom výbere škôl to spôsobuje okrem vytvárania 
rozdielov na trhu práce aj tlak na verejné zdroje.
„Infl ácia“ počtov študijných odborov na vysokých školách 
vytvára potrebu mať primeraný počet odborov na stred-
ných školách. To je nielen v protiklade s demografi ckým 
vývojom, ale znižuje aj požiadavky na kvalitu. Mestám 
a obciam to spôsobuje relatívne znižovanie podielu fi nanč-
ných zdrojov zo štátneho rozpočtu pre tzv. malé školstvo. 
Verejné školy potrebujú jasnú obsahovú koncepciu.

Úlohou ZMOS aj v ďalšom období musí byť obhajoba 
samosprávnych princípov, nevynímajúc oblasť školstva. 

Zámerom zostáva presadenie jasného a presného 
rozdelenia pôsobností a zodpovednosti jednotlivých 
úrovní verejnej správy za chod školstva. Princíp miestnej 
samosprávy a zodpovednosti nesmie byť nahrádzaný inou 
formou samosprávy, napríklad školskou. Škola ako inštitú-
cia musí byť viac previazaná s občanmi obce a ich priamo 
volenými predstaviteľmi, ktorí zodpovedajú za školskú 
politiku na svojom území, za činnosť škôl a školských za-
riadení. Školstvo je oblasťou, kde princípy samosprávneho 
rozhodovania, najmä pri výkone originálnych kompetencií, 
sú výraznejšie obmedzované zákonmi a inými legislatívny-
mi normami ako v iných sférach pôsobenia miest a obcí.

Poslaním ZMOS je zabrániť neprimeraným legislatívnym 
zásahom, ktoré by obmedzovali priestor pre samosprávnu 
demokraciu, a tiež zabrániť účelovému fi nancovaniu svo-
jich originálnych pôsobností. To by v konečnom dôsledku 
mohlo znamenať obmedzenie možností poskytovať služby 
v školských zariadeniach pre širší okruh detí. Potrebné je 
viac podporovať a fi nančne zvýhodňovať tie školské zaria-
denia, ktoré zabezpečujú prípravu detí na povinnú školskú 
dochádzku v základnej škole, vrátane servisných služieb 
– napr. v školských jedálňach. Príprava detí v materských 
školách musí byť vo fi nančnom vyjadrení zvýhodnená 
pred fi nancovaním záujmových a mimoškolských činností. 
Originálne školstvo v mestách a obciach potrebuje viac 
fi nančných zdrojov na plnenie svojich úloh. Zdrojom by 
mohlo byť napríklad zvýšenie ich vlastných príjmov z vý-
nosu dane z príjmov fyzických osôb. Zámerom ZMOS vo 
vzťahu k mestám a obciam je vytvárať prostredie na zod-
povedné rozhodovanie o zaraďovaní a vyraďovaní škôl
a školských zariadení zo siete, na prehlbovanie spoluprá-
ce pri výchove a vzdelávaní v rámci školských obvodov 
a regionálnych združení, na plánovanie ďalšej výstavby, 
resp. optimalizácie počtu škôl na základe demografi ckého 
vývoja a potrieb v regióne. Potrebný je komplexný prístup 
ku vzdelávaniu detí a mládeže vrátane riešenia problema-
tiky školských jedální, školských klubov detí a realizácie 
záujmových aktivít nielen pre deti, ale aj pre mládež. Je 
to naplnenie zákonnej zodpovednosti miest a obcí a štát 
v tejto oblasti má len doplnkovú funkciu.

Strategické pôsobenie ZMOS v oblasti regionálneho škol-
stva je presadzovanie nasledovných priorít, záverov a od-
porúčaní, ktoré schválila programová konferencia ZMOS 
v Žiline:
• Súčasné rozdelenie kompetencií medzi štátom, regio-

nálnou samosprávou a obcami považujeme za správne 
a je potrebné ho zachovať s postupným zvyšovaním 
fi nančných prostriedkov na regionálne školstvo.

• Odmietame akékoľvek návrhy na účelové fi nancovanie 
v originálnom školstve. Zásadným spôsobom odmieta-
me tvrdenia o tom, že mestá a obce nepostupovali pri 
rozdelení prostriedkov na mzdy na základných školách 
v súlade so zákonom a že prostriedky určené na mzdy 
neboli presunuté do rozpočtov základných škôl. 

Programová konferencia ZMOS Samospráva a školstvo - včera, 
dnes a zajtra.  
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• Konštatujeme, že schválená novela nariadenia vlády 
SR č. 630/2008 Z. z. , ktorou sa neumožňuje časť pro-
striedkov presunúť na mzdy v rámci jedného mesta, spô-
sobí vážne problémy vo fi nancovaní školstva. Potrebné 
je urýchlene zmeniť uvedenú novelu, aby rešpektovala 
základné právo a zodpovednosť zriaďovateľov zabez-
pečovať prevádzku škôl na svojom území. Nevidíme 
dôvody na to, aby o verejných zdrojoch rozhodovali iní 
(napr. odbory), ako tí, ktorí sú zo zákona za tento stav 
zodpovední – zriaďovatelia, priamo volení predstavite-
lia miest a obcí, VÚC a riaditelia škôl. Rešpektujeme tú 
časť návrhu VÚC, ktorá hovorí o tom že prostriedky na 
školstvo musia dostať zriaďovatelia, a nie školy.

• Podporujeme a podčiarkujeme snahy o posilnenie po-
stavenia zriaďovateľov v školských zákonoch v zmysle 
zásady, kto zodpovedá ten musí aj riadiť. Žiadame o 
jednoznačné defi novanie kompetencií v oblasti školstva 
medzi samosprávou, štátnou správou a priamo riade-
nými inštitúciami rezortu školstva. Zriaďovatelia musia 
mať právo niesť zodpovednosť nielen za vymenovanie 
riaditeľa školy a školského zariadenia, ale mať aj 
možnosti a tomu zodpovedajúce nástroje na riadenie 
a regulovanie prevádzky, mzdového vývoja a moder-
nizácie škôl a školských zariadení. Musia mať možnosť 
zabezpečiť odstraňovanie rozporov a zosúladenie 
kolektívnych zmlúv s fi nančnými možnosťami zriaďova-
teľa, podmienky práce nadčas, prípadnej práce na do-
ma a pod. Musia mať zároveň nástroje na to, aby mohli 
motivovať a regulovať školský systém v prípadoch, keď 
škola ako rozpočtová organizácia obce neplní všetky 
svoje funkcie.

• Požadujeme vykonať komplexnú, zodpovednú a rýchlu 
analýzu rozmiestnenia kapacít existujúcich základných 
škôl a stredných škôl a ich skutočného naplnenia na 
území SR, nakoľko sú v prenesenom výkone štátnej 
správy fi nancované z rozpočtu kapitoly MŠVVaŠ SR, 
je potrebné presne špecifi kovať potreby a podmienky 
na ich optimálne rozmiestnenie a využitie, racionalizá-
ciu a rozvoj podľa regiónov. Prípadnú zmenu spôsobu 
normatívneho fi nancovania na triedu vykonať až na 
základe výsledkov tejto analýzy.

• Financovanie školského systému je vzájomne prepojené 
aj s regionálnou samosprávou. Požadujeme s ohľadom 
na nepriaznivý vývoj v nezamestnanosti absolventov 
stredných a vysokých škôl vytvoriť a aplikovať systém 
ekonomických nástrojov na reguláciu počtu a kvality 
najmä gymnázií a tých typov stredných odborných 
škôl, ktoré strácajú svoje opodstatnenie a neprimerane 
odčerpávajú zdroje na zabezpečenie ústavnej povin-
nosti štátu v základnom školstve.

• Zmeny školských zákonov žiadame realizovať v nad-
väznosti na audit kompetencií verejnej správy. Potreb-
né je opätovne otvoriť diskusiu o tom, ktoré školy a škol-
ské zariadenia sú vzdelávacou inštitúciou a ktoré ma-
jú charakter výchovnej a záujmovej inštitúcie. Všetky 

zmeny nástrojov v oblasti školstva vo vzťahu k samo-
správe musia byť v časovom predstihu konzultované so 
ZMOS.

• Odporúčame defi novať kvalitatívne ukazovatele hodno-
tenia škôl a školských zariadení, podmienok prevádzky 
základných škôl, vytvorenie systému a mechanizmu 
hodnotenia kvality škôl a školských zariadení, im-
plementácie výsledkov úspešne realizovaných pro-
jektov škôl do výchovno-vzdelávacieho procesu na 
Slovensku. 

• Žiadame posilniť postavenie, význam a zodpovednosť 
verejných škôl, školských zariadení, ktoré zabezpečujú 
vzdelávanie a výchovu pre 95 % populácie.

• ZMOS podporuje prijaté opatrenia na fi nancova-
nie záujmového vzdelávania, ktoré zastavili centra-
lizačné tendencie pri fi nancovaní záujmových aktivít 
a umožnili ich zneužívanie. Považujeme ho za dobrý 
nástroj na podporu fi nancovania záujmových aktivít 
občanov.

• Žiadame zachovať a rozšíriť pôsobnosti obecných 
školských úradov ako prvku samosprávneho riadenia 
v školstve so súčasným posilnením ich kompetencií 
v oblasti regionálneho školstva. Potrebné je zabezpečiť 
podmienky na ich systémové fi nancovanie zo štátneho 
rozpočtu.

• Spolu s optimalizáciou škôl a školských zariadení, 
reformou kapitoly školstva je potrebné pokračovať 
v posilňovaní spoločenského postavenia a fi nan-
čného hodnotenia pedagógov spolu s primeraným 
fi nančným ohodnocovaním nepedagogických pracov-
níkov školstva. Zvýšenú časť prostriedkov na mzdy je 
potrebné ponechať mimo tarify a na rozhodovanie 
riaditeľom škôl, ktorí zodpovedajú aj za kvalitu vzde-
lávania.

• Kontinuálne vzdelávanie učiteľov a nastavenie 
podmienok kariérového rastu je potrebné zbaviť
formalizmu a zamerať vzdelávacie programy iba
na reálne potreby a požiadavky školskej praxe. (Sú-
časný systém núti pedagógov „naháňať sa“ za počtom 
kreditov, nie motivovať ich vyberať si programy na 
základe obsahu, kvality a použiteľnosti v každodennej 
praxi škôl. Absentujú kvalitné vzdelávacie programy 
zamerané na spoznávanie nových trendov vo výučbe 
a inovácii tradičných pedagogických postupov). Treba 
doriešiť aj za spolupráce so ZMOS fungovanie škol-
ského rezortný informačný systém (RIS), nakoľko ide 
o naplnenie zákonných povinností obcí.

• Systémovo je potrebné riešiť fi nancovanie kapitálových 
výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti miest a obcí, fi nancovanie telovýchovných 
a športových aktivít detí a mládeže a podporovať škol-
ské stravovanie.

• ZMOS tiež odporúča vypracovať systémový model fi -
nancovania opráv a údržby športových objektov z roz-
počtu MŠVVaŠ SR.
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Úvod

Sociálna oblasť je a zostane širokou originálnou pôsobnos-
ťou miest a obcí. Napĺňať sociálny rozmer v podmienkach 
miest a obcí znamená reagovať na potreby obyvateľov najmä 
prostredníctvom sociálnych služieb, ale aj  činností v oblasti 
hmotnej núdze, sociálno - právnej ochrany a kurately, pri 
vytváraní podmienok pre rozvoj zamestnanosti a eliminácii 
negatívnych dôsledkov dlhodobej nezamestnanosti a tiež 
prijímaním opatrení na zlepšenie života v marginalizova-
ných komunitách a pri zabezpečovaní primeraného býva-
nia.

Z pohľadu občana je prioritná ich dostupnosť, kvalita a vzá-
jomná prepojenosť, nie deľba kompetencií medzi štátom 
a samosprávou. Z pohľadu územnej samosprávy je rozde-
lenie pôsobnosti a ich fi nančné zabezpečenie kľúčovým 
faktorom pre naplnenie zodpovednosti miest a obcí v tejto 
oblasti preto, aby služby a činnosti vykonávané samosprá-
vou boli funkčné. Zložitosť vzťahov je umocnená aj tým, že 
ide o mimoriadne citlivú oblasť, ktorá sa dotýka životných 
podmienok a prostredia občanov a tiež tým, že do tohto 
prostredia zasahuje veľa organizácií a subjektov – počnúc 
štátom, cez úrady práce, ale aj napríklad kurátori, exekú-
tori, súdy. 

Starnutie populácie, roztváranie príjmových aj sociálnych 
„nožníc“, pokračujúca globalizácia, plnenie záväzkov 
Slovenskej republiky v strategických dokumentoch (napr. 
stratégia Európa 2020) sú výzvy, naplnenie ktorých sa 
stane kľúčovým nielen z pohľadu funkčnosti a kvality so-
ciálneho systému, ale aj z pohľadu úrovne hospodárskeho 
rastu krajiny.

Zámery a úloha ZMOS

Podľa ZMOS bude potrebné zmeniť fi lozofi u prístupu k so-
ciálnym službám. Najväčšie problémy pri realizácii spô-
sobila zmena, ktorou sa pôsobnosť výkonu sociálnych 
služieb pre verejnú správu nahradila povinnosťou ich 
zabezpečiť aj na území inej samosprávnej jednotky. 
Občanovi vznikol nárok na službu, na jej poskytnutie, alebo 
zabezpečenie jej poskytnutia. To, že ide o problematickú 
a ťažko vykonateľnú zmenu, potvrdzuje aj fakt, že bola 
dvakrát odložená účinnosť jej naplnenia. Prioritou ZMOS 
v sociálnej oblasti zostáva presadzovanie praktického
a subsidiárneho naplnenia všetkých súčasne vykonávaných 
kompetencií v súlade s princípmi decentralizácie verejnej 
správy a fi škálnej decentralizácie. Podobne aj naplnenie 
pripravovaných zámerov a navrhovaných reformných 
projektov - napr. tzv. Rómska reforma. Prioritou ZMOS 

16. Strategický dokument ZMOS
 k sociálnej oblasti

Programová konferencia k sociálnym službám
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je aj hľadanie odpovedí na otázky ako, a na akej úrovni 
má byť naplnený v podmienkach každej obce princíp 
rovnoprávnosti a naplnenia práva občana na službu, najmä 
keď výšku ekonomicky oprávnených nákladov si stanovuje 
každý z poskytovateľov individuálne a posudzovanie je 
stanovené zákonom. Z pohľadu ZMOS je potrebné tiež 
vytvárať pozitívny tlak na odstraňovanie „nedotiahnutých 
veci“ z reformného obdobia, na ktoré doplácajú občania 
dodnes a tiež mnohé samosprávy. Opakovane je nutné 
defi novať, čo si predstavujeme pod pojmom „sociálne“, čo 
je spoločnosťou akceptovaná „sociálna udalosť“. Tiež to, 
kto, akým spôsobom a za aké zdroje má hľadať riešenia 
na naplnenie pojmu sociálna udalosť. Skúsenosti ukázali, 
že nie vždy sa dá nazvať systém sociálnym, najmä vtedy, 
ak napr. „ekonomicky oprávnené náklady“ niektorých 
poskytovateľov presahujú hranicu 1 200 eur mesačne. 
Disparity sa ukazujú pri aplikácii sociálnej kurately, hmotnej 
núdze, dlhodobej starostlivosti, či služieb zamestnanosti. 
V týchto oblastiach sú pôsobnosti miest a obcí obmedzené 
a samosprávy vystupujú ako partneri pre naplňovanie 
verejných politík. 

Strategické pôsobenie ZMOS v sociálnej oblasti je presa-
dzovanie nasledovných priorít, záverov a odporúčaní, ktoré 
schválila programová konferencia ZMOS v Michalovciach:

• Prijať komplexnú a systémovú novelu zákona o sociál-
nych službách s dôrazom na prevzatie tých pôsobností, 
ktoré sú v podmienkach miest a obcí plošne vykonateľné. 

• Za aktívnej účasti územnej samosprávy doriešiť systém 

fi nancovania sociálnych služieb z verejných zdrojov 
pri súčasnom komplexnom prehodnotení kompetencií 
v sociálnych službách medzi mestami, obcami, VÚC 
a štátom, v súlade s princípmi fi škálnej decentralizácie. 

• V súlade s trendmi v európskom priestore, na základe 
odporúčaní európskych inštitúcií podporovať na všet-
kých úrovniach riadenia štátu prevenciu vzniku a roz-
voja odkázanosti na sociálne služby.

• Zaviesť účinné opatrenia na podporu deinštitucionali-
zácie v sociálnych službách.

• Pri realizácii opatrení vlády SR smerujúcich k sociálne 
vylúčeným jednotlivcom a spoločenstvám (aj s dôrazom 
na rómske komunity) patrí medzi základnú požiadavku 
zabezpečenie kontinuálnych riešení. Pri napĺňaní tých-
to opatrení by mali byť v plnom rozsahu rešpektované 
princípy decentralizácie verejnej správy a kompeten-
cie, ktoré budú vykonávať mestá a obce, musia byť 
vykonateľné.

• Podporovať tie rozvojové inkluzívne programy (napr. 
podpora komunitných centier, terénnej sociálnej prá-
ce), ktoré by mali mať univerzálny charakter. Ich služby 
musia byť dostupné pre všetky znevýhodnené alebo 
ohrozené skupiny.

• Nástroje zamerané na znižovanie nezamestnanosti po-
važujeme za kompetenciu štátu, pri plnení jednotlivých 
cieľov vystupuje samospráva ako partner vytvárajúci 
priestor pre ich realizáciu v praxi. 

• Navrhujeme zaviesť a fi nančne podporiť tie nástroje 
aktívnej politiky zamestnanosti, ktoré podporujú aktív-
ne zamestnávanie, nielen aktiváciu. 

• Urgentne je potrebné riešiť faktickú priestupkovú imuni-
tu poberateľov dávky v hmotnej núdzi. 

• V prospech obcí je nutné vyriešiť otvorené otázky so-
ciálnej a právnej kurately detí, je potrebné vypracovať 
a prijať zákon o dlhodobej starostlivosti. Finančná za-
angažovanosť na tvorbe úspor detí umiestnených do 
náhradnej rodinnej starostlivosti musí byť prioritou ro-
dičov. Navrhujeme zrušenie povinnosti obce prispievať 
na tvorbu úspor dieťaťa umiestneného do náhradnej 
rodinnej starostlivosti. 

• Ak je dôvod pre uplatnenie inštitútu osobitného prí-
jemcu, je potrebné v rámci komplexného riešenia pod 
inštitút zahrnúť všetky štátom poskytované dávky (ak 
do okruhu patrí aj člen poberajúci dôchodok, vrátane 
dôchodku). Účelom inštitútu osobitného príjemcu má 
byť stabilizácia uspokojovania základných potrieb 
a plnenie základných povinností, prevencia zadlžo-
vania a úžery. Inštitút osobitného príjemcu má posilniť 
schopnosť samostatného a zodpovedného hospodáre-
nia domácnosti. Týmto požiadavkám je potrebné vy-
tvoriť podmienky aj na strane podpory výkonu funkcie 
osobitného príjemcu. 

• Ošetrovateľské úkony poskytované v zariadeniach so-
ciálnych služieb musia byť fi nancované zo systému 
zdravotného poistenia.

Ľubomír Lőrinc, starosta obce Santovka „ Aj malá obec môže a vie 
poskytovať sociálne služby na slušnej úrovni“.
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Úvod

Mestá a obce na Slovensku stoja pred neľahkou úlohou čeliť 
kríze a vrátiť sa na cestu udržateľného rastu. Stratégia na 
prekonanie krízy vyžaduje obnovenie zdravých verejných 
fi nancií a uskutočnenie viacerých aktivít zvyšujúcich rast a 
cielených investícií pre zabezpečenie rastu a podpory tvorby 
pracovných miest. Patria medzi ne najmä investičné projekty 
implementované v rámci eurofondov.

Cieľom predkladaného pozičného dokumentu je vytvoriť rá-
mec pre dialóg medzi vládou SR, ZMOS a SK8 o príprave 
Partnerskej dohody a nastavení programov. Tento dokument 
obsahuje kľúčové výzvy a predstavuje predbežné názory 
miest a obcí Slovenska na hlavné priority fi nancovania pod-
porujúce rast. 

Hlavné výzvy

Európska komisia prijala Pozičný dokument k partnerskej do-
hode SR na roky 2014-2020, ktorý zvýraznil nutnosť prepojiť 
obsah budúcej Partnerskej dohody s cieľmi strategického doku-
mentu Európa 2020. Novým prvkom, na ktorom sa zakladá, je 
koncentrácia fondov na obmedzené množstvo priorít s jasnými 
výsledkami. Národné zdroje nemajú slúžiť iba na spolufi nanco-
vanie investícií podporovaných z fondov EÚ, ale najmä na fi nan-
covanie doplnkových aktivít, ktoré nebudú fondy EÚ fi nancovať.

Európska komisia v pozičnom dokumente identifi kuje i tzv. 
negatívne priority, t.j. oblasti, ktoré by podľa nej fondy EÚ 
fi nancovať nemali, hoci tieto oblasti majú v SR dlhodobú tra-
díciu. Nimi sú: všeobecná školská infraštruktúra, infraštruktúra 
v zdravotníctve, miestne komunikácie, údržba ciest, verejné 
osvetlenie, komerčné zariadenia cestovného ruchu (hotely, 
penzióny, aquaparky a pod.).

Európa 2020 je stratégia zameraná na to, aby sa v Európskej 
únii vybudovalo inteligentné, udržateľné a inkluzívne hospo-
dárstvo a má pomôcť EÚ a jej členským štátom dosiahnuť 
hospodársky rast, vyššiu mieru zamestnanosti, produktivity a 
sociálnej súdržnosti.

Hlavné ciele stratégie Európa 2020 sa 
zameriavajú na:

• zvýšenie investícií do výskumu a vývoja na úroveň 3% 
HDP a zvýšenie inovácií,

• zvýšenie zamestnanosti obyvateľstva vo veku 20-64 roč-
ných na 75%,

• zníženie emisií skleníkových plynov o 20%, zvýšenie po-
dielu energie z obnoviteľných zdrojov o 20% a zvýšenie 
energetickej účinnosti o 20%,

• zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádz-
ky na 10% a zvýšenie podielu vysokoškolsky vzdelaných 
ľudí vo veku 30-34 na 40%,

• zníženie podielu Európanov, ktorí žijú pod hranicou chu-
doby o 25%.

Stratégia Európa 2020 obsahuje sedem hlavných iniciatív v 
oblastiach ako sú inovácie, digitálne hospodárstvo, zamest-
nanosť, mládež, priemyselná politika, chudoba a efektívne 
využívanie prírodných zdrojov.

Tematické ciele a operačné programy

V nadväznosti na stratégiu Európa 2020 a na jej naplnenie 
Pozičný dokument obsahuje 11 tematických cieľov, ktoré sú 
prioritne určené na fi nancovanie v programovacom období 
2014- 2020:
TC 1: Posilnenie výskumu, technologického vývoja a inová-

cií
TC 2: Zlepšenie prístupu, využitia a kvality IKT
TC 3: Zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných 

podnikov
TC 4: Podpora prechodu na nízko uhlíkové hospodárstvo 

vo všetkých sektoroch
TC 5: Podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, pred-

chádzania a riadenia rizík
TC 6: Ochrana životného prostredia a presadzovanie efek-

tívneho využívania zdrojov
TC 7: Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie preká-

žok v kľúčových sieťových
          infraštruktúrach
TC 8: Podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily
TC 9: Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe
TC 10: Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného 

vzdelávania
TC 11: Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a efektivity ve-

rejnej správy

Pozičný dokument na základe identifi kovaných hlavných vý-
ziev navrhuje 5 hlavných priorít pre fi nancovanie z fondov EÚ 
pre Slovenskú republiku:
• Podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie
• Infraštruktúra pre hospodársky rast a zamestnanosť

17. Strategický dokument ZMOS k príprave
 programového obdobia 2014 – 2020
 (Pozičný dokument Združenia miest a obcí Slovenska) 
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• Rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce
• Trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdro-

jov
• Moderná a profesionálna verejná správa.

Pozičný dokument zároveň obsahuje i návrh operačných 
programov v nasledovnej štruktúre:
• OP zameraný na výskum, vývoj, inovácie
• OP zameraný na podporu integrovanej infraštruktúry
• OP zameraný na podporu ľudských zdrojov (zamestnáva-

nie, vzdelávanie a pod.)
• OP životné prostredie
• OP Moderná a efektívna verejná správa
• Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
• Technická asistencia
• Program na podporu rozvoja vidieka
• Rybné hospodárstvo
• Európsky program teritoriálnej spolupráce

Integrovaný regionálny operačný pro-
gram 

Združenie miest a obcí Slovenska spolu so Združením samo-
správnych krajov SK8 presadzuje v rámci územného rozme-
ru efektívneho využitia fondov EÚ Integrovaný regionálny 
operačný program (ďalej len „IROP“) na jednej strane, na 
strane druhej možnosti čerpania pre územnú a regionálnu 
samosprávu zo sektorových operačných programov. 

Program IROP navrhujeme ako multifondový (zo zdrojov EFRR 
a ESF) a mal by pokrývať vybrané tematické ciele („TC“) a v 
rámci nich špecifi cké ciele a aktivity:
TC 5 - Podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, pred-

chádzania a riadenia rizika;
TC 6 - Ochrana životného prostredia a podpora účinného 

využívania zdrojov;
TC 7 - Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie preká-

žok v kľúčových sieťových infraštruktúrach;
TC 9 - Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe;
TC 10 - Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného 

vzdelávania.

Pričom:
TC 5 - Podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, 
predchádzania a riadenia rizika zahŕňa:
podporu […] investícií na prispôsobenie sa zmene klímy
Špecifi cký cieľ: podpora predchádzania škodám na majetku 
a životoch v dôsledku  klimatických zmien
Aktivity: preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami 
a vodnou eróziou v katastri obcí mimo vodných tokov a mimo 
vodných nádrží vodohospodárskeho významu

TC 6 - Ochrana životného prostredia a podpora 
účinného využívania zdrojov zahŕňa:
ochranu, podporu a rozvoj kultúrneho a prírodného dedič-
stva, opatrenia na zlepšenie mestského prostredia, […] re-

generáciu opustených priemyselných lokalít a zníženie miery 
znečistenia vzduchu.
Špecifi cký cieľ: podpora zabránenia negatívneho de-
mografi ckého vývoja na územiach so zhoršenou kvalitou 
podmienok života obyvateľov
Aktivity: opatrenia na nové funkčné využitie opustených prie-
myselných lokalít a zanedbaných mestských oblastí revitalizá-
ciou verejných infraštruktúr a revitalizáciu území po a v nad-
väznosti na sanáciu environmentálnych záťaží.

TC 7 - Podpora udržateľnej dopravy a odstraňo-
vanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruk-
túrach zahŕňa:
a) posilnenie regionálnej mobility prostredníctvom prepo-

jenia sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou 
TEN-T

Špecifi cký cieľ: zlepšenie regionálnej dostupnosti zvýšením 
kvality dopravnej infraštruktúry
Aktivity: rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy, 
vrátane obchvatov miest 
b) rozvoj ekologicky priaznivých a nízko uhlíkových doprav-

ných systémov vrátane riečnej a námornej dopravy, prí-
stavov a multimodálnych prepojení […]

Špecifi cký cieľ: zníženie celkovej environmentálnej záťaže
v mestských regiónoch a ich zázemí
Aktivity: investície do verejnej osobnej dopravy, investície do 
cyklodopravy ako súčasti integrovaného dopravného systé-
mu.

TC 9 - Podpora sociálneho začlenenia a boj proti 
chudobe zahŕňa:
a) investovanie do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, 

ktoré prispieva k národnému, regionálnemu a miestnemu 
rozvoju, znižuje nerovnosť z hľadiska zdravotného posta-
venia a prechodu z inštitucionálnych služieb na komunitné

Špecifi cký cieľ: zlepšenie dostupnosti služieb pri rešpektovaní 
procesu humanizácie a deinštitucionalizácie s cieľom za-
brániť sociálnemu vylúčeniu ohľadom prístupu k sociálnej
a zdravotnej starostlivosti a zlepšenie efektívnosti v posky-
tovaní zdravotných a sociálnych služieb a integrácii služieb
s orientáciou na klienta
Aktivity: investície do budov a vybavenia sociálnej a zdra-
votnej starostlivosti ako predpokladu pre poskytovanie kva-
litných, efektívnych a integrovaných služieb; investovanie 
do budov a vybavenia zariadení predškolskej starostlivosti 
– detské jasle
b) podporu fyzickej […] ekonomickej a sociálnej regenerácie 

zanedbaných mestských a vidieckych komunít a území
Špecifi cký cieľ: podpora eliminácie negatívneho so-
cioekonomického vývoja upadajúcich mestských a vidieckych 
území
Aktivity: rôznorodé aktivity vedúce k zlepšovaniu kvality živo-
ta s cieľom udržania obyvateľov na danom území

TC 10 - Investovanie do vzdelania, zručností a celo-
životného vzdelávania zahŕňa
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investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzde-
lávania prostredníctvom rozvoja infraštruktúry vzdelávania a 
odbornej prípravy.
Špecifi cký cieľ: zabezpečiť vhodné materiálne podmienky 
pre proces odborného vzdelávania a prípravy a 
predškolského vzdelávania, ktoré povedú jednak k väčšej 
fl exibilite systému vzdelávania k požiadavkám trhu ako aj 
k zamedzeniu predčasného opustenia povinnej školskej 
dochádzky.
Aktivity: investície do budov a zariadení stredného odborné-
ho školstva, investície do budov a zariadení materských škôl.

Zakomponovanie priorít ZMOS do
IROP a ďalších operačných programov

Pracovné rokovania ZMOS a SK 8 viedli k výstupom týkajú-
cim sa návrhu zoznamu priorít miestnej a regionálnej samo-
správy. 

V rámci priority 1 Životné prostredie: 
1.1 Budovanie kanalizačných zberačov - by mala byť 

zahrnutá do operačného programu Životné pros-
tredie. 

1.2 Správa verejnej zelene a parkové úpravy - by mala 
byť zakomponovaná do IROP; Priorita

1.3 Verejná čistota a poriadok nebude môcť byť podpo-
rená, ale triedenie a likvidácia odpadov a ochrana 
ovzdušia bude zakomponovaná do operačného 
programu Životné prostredie. 

1.4 Odpadové hospodárstvo – budovanie zberných 
dvorov a vytváranie podmienok na zber, zvoz 
a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu by 
mal zahŕňať Operačný program Životné prostre-
die.

1.5 Protipovodňová ochrana – budovanie protipovod-
ňovej ochrany, prevencia, by mal zastrešovať IROP.

V rámci priority 2 Dopravná infraštruktúra:
 Bude oprávnená priorita 1.2 Správa miestnych komu-

nikácií do IROP, pričom tam ale mestské komunikácie 
zakomponované nemôžu byť. 
2.2 Úprava verejných priestranstiev a parkovania bude 

zahrnutá do IROP a PRV, rovnako i 2.3 Modernizá-
cia verejného priestranstva a chodníkov.

V rámci priority 3 Energia:
3.1 Verejné osvetlenie Európska komisia radikálne od-

mietla. 
3.2 zatepľovanie verejných budov, bude zahrnutá do 

Operačného programu Životné prostredie.

Priorita 4 Správa:
4.1 Zvýšenie energetickej efektívnosti pre úrady 

a miestnu samosprávu bude zakomponované do 
Operačného programu Efektívna verejná správa.

V rámci priority 5 Ekonomický rozvoj:
5.1 Podpora podnikania, bude prezentovaná v rámci 

jednotlivých opatrení, zastrešujúcich ministerstvom 
hospodárstva SR, ako i priorita:

5.2 Podpora vedy a výskumu
5.3 Podpora cestovného ruchu bude rezonovať v PRV 

Malé vidiecke aktivity a 
5.4 Starostlivosť o kultúrne a historické pamiatky bude 

predmetom IROP.

Priorita 6 Verejné služby:
6.1 Základné školy, materské školy a školské jasle by 

mali byť okrem základných škôl zakomponované 
v IROP

6.2 Sociálne služby i so 6.3 Zdravotné služby, by mali 
byť zakomponované v IROP/OP Ľudské zdroje

6.4 Rozvoj kultúry a 6.5 Rozvoj športu by mali byť 
v IROP

6.6 Zvýšenie verejného poriadku a bezpečnosť nie je 
možné presadiť do žiadneho z programov.

V rámci podpory integrovaného rozvoja miest 
a obcí sú navrhnuté nasledovné národné ciele, in-
vestičné priority a nim prislúchajúce aktivity:
V rámci Národného cieľa: „Získavať 20% energie z ob-
noviteľných zdrojov a dosiahnuť 20 percentný nárast efektív-
nosti vo využívaní energie. Národný cieľ stratégie EÚ 2020: 
podiel OZE na hrubej konečnej spotrebe = 14 %; Konečná 
energetická spotreba (v porovnaní s priemerom rokov 2001 
- 2005) = - 11%“ bol spárovaný tematický cieľ 4: Podpora 
prechodu na nízko uhlíkové hospodárstvo vo všetkých sekto-
roch, a investičná priorita „Podpora energetickej efektív-
nosti a využitia energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných 
infraštruktúrach a v sektore bývania“. Navrhovanými ak-
tivitami sú: Základné školy, materské školy a detské jasle.

V rámci tematického cieľa 10: Investovanie do vzdelania, 
zručností a CŽV, investičnej priority „Zníženie miery pred-
časného ukončenia školskej dochádzky a podporou prístupu 
ku kvalitnému predškolskému, základnému a sekundárnemu 
vzdelaniu“ sú navrhovanými aktivitami: Základné školy, 
materské školy a jasle - podporiť na celom území SR rozvoj 
schopností učiteľov, školiteľov, vedúcich škôl a ich zamestnan-
cov, rozvoj vzdelávacieho obsahu vrátane využívania IKT, 
rozvoj kreatívnych zručností a boj proti rodovým stereotypom 
v rámci vzdelávania a odbornej prípravy. Riešenie prekážok 
prístupu, ktorým čelia deti zo znevýhodnených rodín, najmä 
počas prvých rokov ranného detstva. Podpora navštevovania 
nesegregovaných verejných vzdelávacích zariadení. Podpora 
programov učenia sa, ktorých cieľom je pomáhať deťom a mla-
dým ľuďom s poruchami učenia, a tak umožniť ich začlenenie 
do bežného systému vzdelávania. Podpora prechodu zo špe-
ciálnych škôl pre osoby so zdravotným postihnutím do bežných 
škôl je zároveň silno prepojená aktivita s deinštitucionalizáciou 
zariadení sociálnych služieb a integrácie osôb trpiacich ne-
priaznivou sociálnou situáciou do prirodzeného prostredia.
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Výsledkom podpory oboch tematických cieľov by mala 
byť otvorená škola v každej funkčnej územnej jednotke - nízko-
energetický bezbariérový vzdelávací komplex schopný zabez-
pečiť: kvalitne vybavené odborné učebne a laboratóriá pod-
porujúce technické a prírodovedné zamerania u detí, prácu so 
žiakmi najmä medzigeneračné učenie sa, mäkké kompetencie, 
rozvoj osobnosti, prepojenie miestneho prírodného a kultúrne-
ho dedičstva so vzdelávaním a komunikáciou s občianskymi 
iniciatívami na základe rozvoja schopností učiteľov, školiteľov 
a riaditeľov škôl, aktivity pre žiakov a obyvateľov v priesto-
roch školy (športové areály, knižnice, záujmové krúžky, malé 
divadlá, centrá podpory rodiny a ďalšie funkcie školy počas 
celého dňa), kvalitnú a zdravú stravu, špeciálnu pedagogiku a 
riešenie prekážok prístupu, ktorým čelia deti zo znevýhodne-
ných rodín, začlenenie školy do života obce a komunity

V rámci tematického cieľa 4: Podpora prechodu na níz-
ko uhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch a investičnej 
priority „Podpora energetickej efektívnosti a využitia energie 
z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach a v sekto-
re bývania“ sú navrhnuté aktivity: zateplenie a výmena média 
v zariadeniach ambulantného typu - sociálne a zdravotné 
služby.

V tematickom cieli 9: Podpora začleňovania a boj proti 
chudobe sú investičnými prioritami „Investície do sociál-
nej infraštruktúry, ktoré prispievajú k regionálnemu a miestne-
mu rozvoju a podporujú prechod z inštitucionálnych služieb na 
komunitné“. Navrhovanými aktivitami sú sociálne a zdravotné 
služby - Inštitucionálna starostlivosť izoluje prijímateľov sociál-
nej služby od širšieho spoločenstva a sú nútení k spoločnému 
spolunažívaniu, pričom sa neprihliada na ich individuálne 
potreby, záujmy a schopnosti, a to najmä vo veľkokapacit-
ných zariadeniach. Inštitucionálna starostlivosť má tendenciu 
byť nadradená nad individuálnymi potrebami jednotlivca. 
Deinštitucionalizácia je proces prechodu od inštitucionálnej 
starostlivosti ku komunitným službám, ktoré zabezpečujú jed-
notlivcovi nezávislý život, maximálnou mierou podporujú jeho 
schopnosti, aktivitu a sociálnu participáciu v jeho prirodzenom 
rodinnom prostredí. Podpora by sa mala sústrediť tak na rozvoj 
a dostupnosť poskytovania terénnej, dennej alebo ambulantnej 
sociálnej služby, podporných služieb a náhradného rodinného 
prostredia, napr. pestúnska starostlivosť alebo profesionálna 
starostlivosť v rodinách, ako i na zdravotnú službu 1. kontaktu.

Tematický cieľ 6: Ochrana životného prostredia a propa-
gácia účinného využívania zdrojov zahŕňa v sebe investičnú 
prioritu „Opatrenia na zlepšenie mestského prostredia vrá-
tane regenerácie opustených priemyselných lokalít a zníženia 
miery znečistenia vzduchu“, pričom navrhovanými aktivitami 
sú sociálne a zdravotné služby.

Výsledkom podpory by bolo vytvorenie takých podmie-
nok, v ktorých by väčšina prijímateľov sociálnych služieb pre-
ferovala služby poskytované v komunite, zotrvanie v domácom 
prostredí, s využitím najmä terénnych sociálnych služieb.

Tieto podmienky sú tvorené:
• kvalitnou fyzickou infraštruktúrou zariadení sociálnej sta-

rostlivosti (technologické a vnútorné vybavenie ambulant-
ných zariadení, denných stacionárov, komunitných centier, 
mládežníckych centier a podporovaného bývania),

• dostupnými terénnymi, dennými alebo ambulantnými so-
ciálnymi službami, podporovanými službami a náhradným 
rodinným prostredím, napr. pestúnska starostlivosť alebo 
profesionálna starostlivosť v rodinách,

• zariadeniami s dočasným/krátkodobým, či týždenným 
pobytom a racionalizáciou kapacít zariadení pre potreby 
obyvateľov daného územia/komunity,

• odbornými terénnymi pracovníkmi, školeniami manažmen-
tu a personálu a systémom zdravotnej a sociálnej starostli-
vosti zapájajúcim prostredie rodiny (sociálne poradenstvo),

• prvkami aktívneho života (záujmovej činnosti, zdravého 
životného štýlu a tvorivých dielní),

• aktívneho starnutia.

V rámci tematického cieľa 6: Ochrana životného pros-
tredia a propagácia účinného využívania zdrojov, investič-
nej priority „Opatrenia na zlepšenie mestského prostredia 
vrátane regenerácie opustených priemyselných lokalít a zníže-
nia miery znečistenia vzduchu“, sú navrhovanými aktivitami: 
Správa verejnej zelene a parkové úpravy. Verejné otvorené 
priestory by mali okrem miesta oddychu a rekreácie zahŕňať 
aj environmentálne a ekologické funkcie, sociálne a spoločen-
ské a štrukturálne funkcie v súlade s Európskym dohovorom o 
krajine, Alborskou chartou a Tematickou stratégiou Európskej 
únie pre životné prostredie európskych miest a obcí. Jedná sa 
o aktivity lokálneho zmierňovania  klímy, clonenie pred hlukom, 
zachovanie biotopov a rastlín, uľahčenie sociálnych kontaktov, 
ovplyvňovanie telesného a duševného zdravia človeka, ovplyv-
ňovania hydrologického cyklu, a i. 

V rámci Tematického cieľa 6: Ochrana životného pros-
tredia a podpora účinného využívania zdrojov, investičnej 
priority „Ochrana, podpora a rozvoj kultúrneho a prírodného 
dedičstva“ sú navrhované aktivity: rozvoj kultúry, starostlivosť o 
kultúrne a historické pamiatky. Cieľom je adaptovať kultúrne pa-
miatky na nové funkčné využitie v území. Prostredníctvom spo-
ločenskej, kultúrnej, vzdelávacej a komunitnej funkcie chceme 
dosiahnuť formovanie identity a príslušnosti občana k prostrediu 
obce, podnecovať vzťah ku kultúre a tradíciám, umožňovať ko-
munitný rozvoj, podporovať aktivity smerujúce k hospodárskemu 
rastu a nepriamo predchádzať vzniku sociopatologickým javom.

Tematický cieľ 9: Podpora začleňovania a boj proti chu-
dobe zahŕňa investičnú prioritu „Podpora fyzickej, eko-
nomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných mestských a 
vidieckych komunít a území“, v rámci ktorej sú navrhnuté ak-
tivity: úprava verejných priestranstiev a parkovania, správa 
miestnych a mestských komunikácií a športoviská.

Tematický cieľ 7: Podpora udržateľnej dopravy a odstra-
ňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach za-
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hŕňa investičnú prioritu „Vývoj ekologicky priaznivých a 
nízko uhlíkových dopravných systémov a propagácia trvalo 
udržateľnej mestskej mobility“ . V rámci predmetnej priority sú 
navrhnuté nasledovné aktivity: cyklotrasy ako súčasť doplnko-
vej integrovanej dopravy. Nevyhnutným krokom pre zvýšenie 
podielu verejnej hromadnej dopravy s cieľom zníženia podielu 
individuálnej dopravy a produkcie emisií je posilnenie integ-
rovanej dopravy postavenej na preferencií železničnej siete. 
Avšak pre zabezpečenie komplexného systému dostupnej in-
tegrovanej dopravy je nevyhnutné zabezpečiť Investície do do-
plnkovej dopravnej infraštruktúry v nadväznosti k integrovanej 
doprave s cieľom rozvoja udržateľnej a ekologickej mobility 
prostredníctvom napojenia nemotorizovanej dopravy (cyklisti-
ky) na prestupné body siete integrovanej dopravy. Kombiná-
ciou verejnej dopravy a nemotorizovanej dopravy umožníme 
občanom ekonomicky výhodnú, dostupnú a kvalitnú službu 
verejnej hromadnej dopravy na celom území.

Tematický cieľ 3: Zvýšenie konkurencieschopnosti malých 
a stredných podnikov zahŕňa investičnú prioritu podpora 
podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania 
nových nástrojov v hospodárstve a podpory zakladania no-
vých fi riem. Aktivitou je podpora podnikania v územiach s 
prevládajúcou bytovou funkciou.

Výsledkom podpory sú ďalšie funkcie územia, ktoré 
podporujú nové formy miestneho hospodárskeho, komunitné-
ho alebo sociálneho rozvoja miest a obcí. 

Nové formy rozvoja vychádzajú najmä:
• z obnovy a zachovania autenticity a originality kultúr-

neho a prírodného dedičstva, ktoré podporuje vznik 
nových služieb, formuje identitu a príslušnosť občana k 
prostrediu obce, podnecuje vzťah ku kultúre a tradíciám 
a umožňuje komunitný rozvoj, 

• z napojenia nemotorizovanej dopravy (cyklistiky) na 
prestupné body siete integrovanej dopravy (záchytné 
parkoviská, cyklotrasy, označovače, atď., 

• z podpory podnikania a zakladania nových podnikov 
v okresných mestách, novovznikajúcich obytných úze-
miach a existujúcich rozvojových územiach,

• z verejných otvorených priestorov, ktoré budú okrem 
miesta oddychu a rekreácie zahŕňať aj environmentál-
ne, ekologické funkcie, sociálne a spoločenské funkcie 
(lokálne zmierňovanie klímy, clonenie pred hlukom, 
zachovanie biotopov a rastlín, ovplyvňovanie telesného 
a duševného zdravia človeka a ovplyvňovania hydrolo-
gického cyklu). 

Záver

Princípy a fi nančná alokácia

Slovenské mestá a obce sú jedným z najlepšie absorbujúcich 
prijímateľov štrukturálnych fondov. Slovensko by malo akce-
lerovať zdravým fi nančným hospodárením prostredníctvom 

zjednodušenia mechanizmov celého procesu, lepšej koor-
dinácie fondov a programov a zníženia administratívnych 
nákladov a záťaže pre príjemcov. 

ZMOS podporuje lepšie možnosti čerpania európskych fon-
dov pre mestá a obce Bratislavského kraja v programovacom 
období 2014-2020, s využitím presunu 3% národnej aloká-
cie Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho 
sociálneho fondu z menej rozvinutých regiónov pre potreby 
Bratislavského kraja a s využitím možnosti odôvodneného po-
užitia do 15% fi nančných prostriedkov na úrovni prioritnej osi 
pre potreby Bratislavského kraja v jednotlivých operačných 
programoch, vrátane doriešenia spolufi nancovania z národ-
ných zdrojov. 

Vzhľadom na kompetencie, ktoré mestá a obce zastrešujú, je 
nevyhnutné, aby v rámci IROP mali možnosť čerpania mini-
málne 2 mld. Eur. Z hľadiska celkovej alokácie by bolo zá-
roveň želateľné, aby sa na programové obdobie 2014-2020 
plánoval podiel na čerpaní percentuálne na úrovni 35-40 
%, s výnimkou veľkej infraštruktúry. Zároveň by mala vláda 
Slovenskej republiky dbať na účinné kontrolné prostredie, 
vedúce k efektívnemu čerpaniu štrukturálnych fondov.

Syntetická časť pozičného dokumentu:
Na základe uvedených skutočností, ktoré sú zahrnuté v pred-
kladanom materiáli, a v súlade s potrebami miestnej územnej 
samosprávy, navrhuje ZMOS vytvorenie samostatnej priorit-
nej osi v rámci IROP pre miestnu územnú samosprávu. V rámci 
jednotlivých operačných programov ZMOS zároveň apeluje 
na zakomponovanie nasledovných priorít samosprávy takto: 

OP Kvalita životného prostredia: 
• podporu energetickej efektívnosti a využitia energie z 

obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach a v 
sektore bývania pre základné školy, materské školy a det-
ské jasle, 

• budovanie kanalizačných zberačov,
• triedenie a likvidácia odpadov a ochrana ovzdušia, 
• odpadové hospodárstvo – budovanie zberných dvorov 

a vytváranie podmienok na zber, zvoz a likvidáciu biolo-
gicky rozložiteľného odpadu, 

• zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov.

OP Efektívna verejná správa:
• zvýšenie energetickej efektívnosti pre úrady a miestnu 

samosprávu, 
alternatívne:
• podpora energetickej efektívnosti a využitia energie z 

obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach a v 
sektore bývania pre základné školy, materské školy a det-
ské jasle,

• posilňovanie inštitucionálnych kapacít a efektívnosti verej-
nej správy,

• modernizácia špeciálnej infraštruktúry efektívnej verejnej 
správy,
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• posilnenie efektivity verejnej správy a jej spolupráce 
s miestnym spoločenstvom. 

Integrovaný Regionálny operačný program 
• preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami a vod-

nou eróziou v katastri obcí mimo vodných tokov a mimo 
vodných nádrží vodohospodárskeho významu,

• opatrenia na nové funkčné využitie opustených priemysel-
ných lokalít a zanedbaných mestských oblastí revitalizáciou 
verejných infraštruktúr a revitalizáciu území po a v nadväz-
nosti na sanáciu environmentálnych záťaží,

• rekonštrukciu a modernizáciu ciest II. a III. triedy, vrátane 
obchvatov miest, 

• investície do verejnej osobnej dopravy, investície do cyklo-
dopravy ako súčasti integrovaného dopravného systému,

• investície do budov a vybavenia sociálnej a zdravotnej 
starostlivosti ako predpokladu pre poskytovanie kvalit-
ných, efektívnych a integrovaných služieb; investovanie 
do budov a vybavenia zariadení predškolskej starostli-
vosti – detské jasle,

• aktivity vedúce k zlepšovaniu kvality života s cieľom udrža-
nia obyvateľov na danom území,

• investície do budov a zariadení základného a stredného 
školstva, investície do budov a zariadení materských škôl.

Zároveň si dovoľujeme poznamenať, že bližšia špecifi kácia 
jednotlivých aktivít je zahrnutá v rámci podpory integrovaného 
rozvoja miest a obcí, kde sú v tematických cieľoch defi nované tak 
národné ciele, ako i investičné priority a im prislúchajúce aktivity.

OP Ľudské zdroje, zamestnanosť a inklúzia:
• vyrovnávanie sa s demografi ckou krízou prostredníctvom 

zosúlaďovania pracovného a rodinného života, rodinnou 
politikou, programami „aktívneho starnutia“, rozvojom 
sociálnych a doplnkových služieb,

• vyrovnávanie regionálnych disparít prostredníctvom pod-
pory vytvárania nových pracovných miest, odstraňovania 
disparít vo vzdelanostnej štruktúre, zosúlaďovania vzdelá-
vania s potrebami trhu práce,

• podpora skupín ohrozených exklúziou prostredníctvom 
podporovaného zamestnávania, zvyšovania mobility, 
vzdelávania, rekvalifi kácie.

OP Integrovaná infraštruktúra: 
• podpora informatizácie verejnej správy, s dôrazom na 

samosprávu, ZMOS požaduje pokračovať v rozvoji zavá-
dzania informačných technológií v podmienkach miestnej 
územnej samosprávy v nadväznosti na doterajšie za-
merania s cieľom poskytnúť kvalitné elektronické služby 
občanom.

Tento pozičný dokument je základným dokumentom ZMOS 
pre oblasť eurofondov. V jeho rámcoch budú pokračovať 
negociácie na národnej aj európskej úrovní. Po schválení 
snemom ZMOS bude predstavovať rámec pre aktérov vy-
jednávania za ZMOS. Vzhľadom na súčasný stav prípravy 
rámca pre programové obdobie 2014-200 je tento dokument 
otvoreným dokumentom, s ktorým bude ďalej pracovať Rada 
ZMOS.

Úvod

Mestá a obce majú rozhodujúcu úlohu v procese regulácie 
rozvoja územia. Sú obstarávateľmi územno-plánovacej 
dokumentácie v rámci originálnej pôsobnosti. Zabezpeču-
jú funkcie stavebných úradov v rámci preneseného výkonu 
štátnej správy na úseku územného plánovania, stavebného 
poriadku a bývania. Strategické plánovanie na území obce 
sa realizuje najmä prostredníctvom nasledovných dokumen-
tov a nástrojov: 
• dlhodobé plánovanie – územno-plánovacia dokumentá-

cia a podklady

18. Strategický dokument ZMOS k stavebnému
 zákonu

• strednodobé plánovanie – program hospodárskeho roz-
voja a sociálneho rozvoja obce (bližšie ich upravuje nový 
zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvo-
ja)

• krátkodobé plánovanie  - obecný rozpočet

Nástroje samospráv na reguláciu úze-
mia

Reguláciu rozvoja územia okrem právnych predpisov a no-
riem prijímaných na národnej úrovni môžu upravovať aj vše-
obecne záväzné nariadenia prijímané na úrovni samosprá-
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vy. Tieto normy sa premietajú do strategickej dokumentácie, 
ktorá stanovuje reguláciu územia a priority rozvoja územia. 
Takto vzniknuté dokumenty na seba navzájom nadväzujú
a vytvárajú maticu vzťahov. Veľmi dôležitou časťou týchto 
procesov je príprava a aktualizácia týchto dokumentov, 
vrátane koordinácia výmeny a zdieľania dát o území. Identi-
fi kácia hodnôt a zdrojov prostredia – či už prírodných, kultúr-
nych, ľudských a fi nančných je predpokladom udržateľnosti 
týchto plánovacích procesov. Ochrana životného prostredia 
a kultúrneho dedičstva je opäť prirodzenou súčasťou a pod-
mienkou zachovania krajinných hodnôt. 

Samostatnou témou miestnej regulácie je riešenie statickej
a dynamickej dopravy v mestách a krajine, riešenie regulácie 
využívania verejných priestranstiev z hľadiska požiadaviek 
obyvateľov územia – rodín s deťmi, priestorov pre šport, 
priestorov pre výbeh domácich zvierat, riešenie priestorov 
pre separáciu, zber a odvoz odpadu a pod.

Osobitnou témou, ktorej je potrebné sa venovať, je architekto-
nická politika, či už na národnej, regionálnej alebo miestnej 
úrovni. Tá by mala vychádzať z poznania architektúry, jej 
nosných prejavov v území a koordinovaného úsilia pre dosiah-
nutie harmonizácie architektonických hodnôt územia, vysokej 
stavebnej kultúry obyvateľstva, ako aj citu pre ochranu historic-
kých prvkov prostredia. Je to dlhodobý proces, ktorý má svoj 
priemet pri povoľovaní stavieb, pri obnove existujúcich stavieb, 
ale aj pri vytváraní podporných nástrojov tak na národnej, ako 
na lokálnej úrovni. Môžu to byť rôzne podporné schémy, ale 
aj komplexné procesy regenerácie sídla, revitalizácie hnedých 
parkov, obnovy verejných priestranstiev, či ochrany pamiat-
kového fondu a historického prostredia, ktoré sa zameriavajú 
na ochranu autenticity a originality prostredia. Architektúra 
prostredia a budov je  hmotným vyjadrením kultúry národa, 
spoločnosti, resp. svojej doby. V týchto súvislostiach je potreb-
né systémovejšie riešiť aj otázku architektonickej politiky obce 
prostredníctvom inštitútu architekta obce. V tejto veci sa hľadá 
konsenzus na úrovni samosprávy, aby sa upravil tento inštitútu 
v rámci príslušných právnych noriem.

Dôležitou súčasťou regulačnej politiky na úrovni samosprávy 
bolo v minulosti vydávanie stanovísk k umiestňovaniu prevá-
dzok podnikateľských subjektov v danom  území. Táto prá-
vomoc obce však bola medzičasom zrušená. Obce a mestá  
poukazujú na potrebu obnovy tohto inštitútu aspoň v primera-
nej podobe, ktorá by umožnila zosúladiť funkčné vymedzenie 
územia v rámci územného plánu a hospodárske činnosti, ktoré 
sú v tomto území prevádzkované,  nakoľko to má dopad tak 
na zaťaženie statickej ako aj dynamickej dopravy, na verejný 
poriadok, elimináciu konfl iktov v obytných zónach a pod..

Návrh nového stavebného zákona

Stavebný zákon predstavuje najkomplexnejšiu právnu nor-
mu, ktorá stanovuje podmienky regulácie rozvoja územia 
a povoľovania stavieb. V tomto ponímaní je to aj jeden z 

najvýznamnejších zákonov umožňujúcich pozitívnu reguláciu 
rozvoja územia konkrétnej samosprávy. 

Súčasný návrh nového stavebného zákona vo všeobecnosti 
sleduje odstránenie  nedostatkov terajšej úpravy, ale zároveň 
i zachovanie a prehĺbenie osvedčených právnych inštitútov, 
ktoré boli vnesené do zákona jeho novelami po roku 1990
a doplniť ho o právne inštitúty známe zo zahraničia. 

ZMOS akceptuje odbornú rovinu navrhovanej novely staveb-
ného zákona a konštatuje, že návrh:
• je koncepčne usporiadaný podľa súčasných požiadaviek 

na vnútorné usporiadanie zákonov; v súlade s legislatív-
nymi pravidlami je oddelená časť základných ustanovení 
(defi nícií) od organizácie verejnej správy a hmotnopráv-
ne ustanovenia od procesnoprávnych ustanovení;

• v oblasti odbornej terminológie jednak preberá osved-
čenú a všeobecne zaužívanú terminológiu slovenského 
práva a jednak preberá novú terminológiu z medziná-
rodných dokumentov, právne záväzných aktov Európskej 
únie a medzinárodnej štatistickej klasifi kácie stavieb;

• v názve zákona sa termín „stavebný poriadok“ (z české-
ho stavební řád) nahrádza termínom „výstavba“;

• koncepciu územného plánovania ako jednotnej vertikály 
centrálne riadených a kontrolovaných tzv. stupňov územ-
noplánovacej dokumentácie zodpovedajúcich stupňom 
národných výborov nahrádza horizontálnou úrovňou 
územných plánov ako základných dokumentov územného 
rozvoja jednotlivých územných celkov (Slovenska, vyšších 
územných celkov a základných územných celkov - miest 
a obcí), pretože podľa Ústavy Slovenskej republiky ide o 
samostatnú pôsobnosť územných celkov;

• obmedzuje dirigizmus obstarávania územných plánov 
ako plnenia centrálnej štátnej úlohy a zavádza prvky 
ekonomickej potrebnosti (poskytovanie dotácie nielen 
na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie, ale 
podmienenie dotácií a príjmov z fondov Európskej únie 
na stavby a činnosti regulované na základe územnoplá-
novacej dokumentácie), aby územné celky mali vlastný 
záujem regulovať svoj územný rozvoj územnými plánmi a 
nie obstarávať územné plány len ako nákladnú zákonnú 
povinnosť; 

• rozširuje povinnosť mať územný plán obce na všetky 
obce (do roku 2034), pretože každá obec by mala mať 
odborne spracovaný strategický dokument územného 
rozvoja, čím sa prispeje k zlepšeniu života obyvateľov 
aj vylúčením využívania územia, ktoré nie je vhodné na 
zastavanie alebo na inú činnosť pre prírodné ohrozenie 
(záplavy, zosuvy pôdy) alebo požiadavky ochrany poľ-
nohospodárskej pôdy a lesných pozemkov; z celkového 
počtu 2 891 obcí má doteraz územný plán 1 387;

• územnoplánovacia dokumentácia bude mať len záväznú 
časť vyhlásenú nariadením vlády a všeobecne záväznými 
nariadeniami vyšších územných celkov a obcí, prílohou 
bude dôvodová správa;

• zavádza zastavovací plán, ktorý má obsahovať podrob-



24. SNEM ZMOS

Výročná správa ZMOS 2012 a snemové dokumenty

88

né lokálne zastavovacie podmienky pre nezastavané sta-
vebné pozemky, a tak postupne nahradiť terajšie ad hoc 
rozhodovanie stavebných úradov o umiestnenie stavby
v správnom konaní; zastavovací plán bude priamym pod-
kladom pre umiestňovanie, projektovanie a povoľovanie 
stavieb tak , ako je to v zahraničí samozrejmé; 

• redukuje v obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie 
doterajšiu členitú sústavu územnoplánovacích podkladov 
na územno-technické podklady a na územnoplánovaciu 
štúdiu s využívaním priestorových informácií a existujúcich 
koncepcií a programov, ktoré majú vzťah k územnému 
rozvoju;

• zvýrazňuje v obsahu územnoplánovacej dokumentácie 
urbanistické, krajinné a environmentálne zásady organi-
zácie územia a jeho využívania udržateľným spôsobom; 
ide o požiadavky implementované z Dohovoru o krajine,  
a z právne záväzných aktov Európskej únie;

• podrobnejšie a precíznejšie formuluje jednotlivé úlohy 
obstarávateľov územnoplánovacej dokumentácie  v jed-
notlivých fázach procesu obstarávania územných plánov 
a účasť verejnosti na takomto postupe; 

• zavádza povinnosť pre všetky orgány verejnej správy
a pre vlastníkov dopravnej infraštruktúry a vlastníkov 
inžinierskych sietí poskytovať podklady do trvalo udržia-
vaných územno-technických podkladov;

• upravuje ochranu umeleckých diel v stavbách a na ve-
rejných priestranstvách pred poškodením alebo zničením 
stavebnou činnosťou a vo všeobecnosti ukladá povinnosť 
investorom, aby časť investície z verejného rozpočtu inves-
tovali do umeleckých diel v stavbách; ide o požiadavky 
vyplývajúce z medzinárodných právnych dokumentov;

• precizuje jednotlivé správne konania a procesné práva
a povinnosti účastníkov a dotknutých osôb a obsah vý-
stupných rozhodnutí stavebného úradu ako osobitnej 
úpravy správneho konania; 

• racionalizuje konania tým, že obmedzuje správne kona-
nie o umiestnení stavby zavedením zásadného priameho 
vplyvu zastavovacích plánov, pri drobných stavbách ho 
zrušuje úplne, pri jednoduchých stavbách ho spája so 
stavebným povoľovaním do jediného konania; tým sa 
zjednoduší schvaľovací proces stavieb a skráti v priemere 
o tri mesiace;

• precizuje postup stavebného úradu pri nepovolených stav-
bách, najmä presným defi novaním nepovolenej stavby

a zohľadnením účasti investora na porušení zákona, preci-
zovaním kritérií posudzovania prípadného dodatočného 
povolenia stavby s dôkazným bremenom na investorovi, 
rozložením zodpovednosti (a tým aj sankcií a ochranných 
opatrení) aj na ostatných účastníkov nepovolenej výstav-
by (najmä na dodávateľa stavebných prác a dodávateľov 
vody a energií na nepovolenú stavbu);

• precizuje priestupky a iné správne delikty a rozširuje 
okruh sankcionovaných osôb nie len na stavebníka, ale aj 
na ďalšie osoby (na podnikateľov - fyzické osoby); 

• detailnejšie upravuje úlohy verejnej správy v obstarávaní 
územnoplánovacej dokumentácie a v umiestňovaní, povo-
ľovaní a kolaudácii stavieb;

• precizuje povinnosti vlastníkov stavieb aj v nadväznosti 
na povinnosti vlastníkov budov v oblasti energetickej hos-
podárnosti budov;

• zvýrazňuje dôležitosť účasti oprávnených osôb vo výstav-
be, najmä precizuje oprávnenia a  zodpovednosť projek-
tanta, stavbyvedúceho, zhotoviteľa stavby, osobu opráv-
nenú na stavebno-technický dozor a statika v príprave 
výstavby a pri uskutočňovaní stavby na úroveň obvyklú 
v zahraničí, najmä čerpaním inšpirácie a podkladov
z rakúskeho a nemeckého stavebného práva;

• vyčleňuje vyvlastňovanie do samostatného zákona;
• predpokladá súčasnú účinnosť noviel živnostenského 

zákona, zákona SNR o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch a ďalších v sa-
mostatnom  zákone.

ZMOS  v súlade s odporúčaním Rady ZMOS zo zasadnutia  
16. – 17. apríla 2013 v Michalovciach bude ako základné 
princípy presadzovať aby:
• bolo zachované postavenie každej obce ako stavebného 

úradu,
• bolo akceptované usporiadanie siete spoločných sta-

vebných úradovní tak,  ako vznikli a fungujú v doteraj-
šom procese,  a boli zadefi nované v návrhu zoznamu 
siete stavebných úradov odsúhlasených v roku 2009 
(príloha č.1 zákona, tlač  č. 995) po jej aktualizácii
a zapracovaní zmien a pripomienok k aktuálnemu dá-
tumu;

• v zákone bola komplexne doriešená problematika tzv. 
čiernych stavieb a to od prevencie ich vzniku až po ich 
likvidáciu.
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MENO FUNKCIA TEL. E-MAIL

MUŠKA Milan výkonný podpredseda a ústredný riaditeľ kancelárie
02 529 622 56

0903 801 225
muska@zmos.sk

TURČÁNY Jozef výkonný podpredseda
02 529 622 56

0903 801 226
turcany@zmos.sk

DOJČAKOVÁ Nataša asistentka výkonných podpredsedov
02 529 622 56

0904 762 034
dojcakova@zmos.sk

BUJŇÁKOVÁ Marta hovorkyňa
02 529 649 65

0911 801 222
bujnakova@zmos.sk

JAMRICH Ján riaditeľ sekcie vnútorných vzťahov
02 529 642 43

529 259 42
jamrich@zmos.sk

ČERNEK - ZACHAR Ján špecialista sekcie vnútorných vzťahov 02 529 258 04 centr@zmos.sk

KRIŽÁNEK Félix vodič, sekcia vnútorných vzťahov
02 529 259 49

0911 801 226
krizanek@zmos.sk

KONEČNÝ Bruno riaditeľ legislatívnej sekcie 02 529 259 45 konecny@zmos.sk

STANÍK Roman špecialista sekcie vonkajších vzťahov 02 529 649 14 stanik@zmos.sk

LUBELCOVÁ Andrea špecialistka legislatívnej sekcie 02 529 259 45 lubelcova@zmos.sk

LABÁTOVÁ Anna riaditeľka sekcie školstva a vzdelávania 02 529 254 61 labatova@zmos.sk

ĎURECHOVÁ Silvia riaditeľka sekcie projektov 02 529 642 43 durechova@zmos.sk

GINDLOVÁ Barbara manažérka riadenia NP 02 529 642 43 gindlova@zmos.sk

PÁLFYOVÁ Helena pracovníčka sekcie školstva a vzdelávania 02 529 254 61 palfyova@zmos.sk

MRVA Jaroslav riaditeľ ekonomickej sekcie 02 529 642 43 mrva@zmos.sk

ŠPAČEKOVÁ Zuzana riaditeľka sekcie vonkajších vzťahov 02 529 649 14 spacekova@zmos.sk

JAŠŠOVÁ Karin riaditeľka sekcie miestneho rozvoja 02 529 642 43 jassova@zmos.sk

DOKTOR Stanislav špecialista sekcie miestneho rozvoja 02 529 642 43 doktor@zmos.sk

KUTLÁKOVÁ GIZELA ekonómka 02 529 680 25 kutlakova@zmos.sk

19. Sme tu pre vás  - Kancelária ZMOS
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Kia Motors Sales Slovensko, s. r. o. Kombinovaná spotreba: 4,9 – 7,1 l/100 km, emisie CO2: 129 – 164 g/km. * 7 rokov/150 000 km. Podrobnosti nájdete v Zmluvných podmienkach. 
* Program platí iba pre nové modely Kia kúpené po 1. 4. 2013 s navigačným zariadením dodaným z továrne. Na aktualizáciu systému sa môžu vzťahovať poplatky podľa času 
stráveného vykonaním aktualizácie v mieste predaja. Aktualizačný program 7 rokov s aktuálnymi mapami poskytuje 6 aktualizácií, kedže modely Kia prichádzajú na trh už s aktuálnym 
programom z výroby. Záruka navigačného systému nie je ovplyvnená týmto programom. Kia nenesie zodpovednosť za kvalitu dodaných máp dodávateľom Navteq.

Môže rodinné auto vyzerať dobre? Môže! Novú Kiu Carens sme navrhovali tak, aby jej 
nechýbal jedinečný štýl a aby bola každá jazda v nej zážitkom. Zároveň je to auto pre celú 
rodinu, so 7 variabilnými miestami, s množstvom praktických detailov a 7-ročnou zárukou.

Nová Kia Carens
Štýlová zvonka, 
priestranná zvnútra

Ako súčasť rozšíreného prísľubu kvality majú všetky vozidlá 
Kia so zabudovaným navigačným systémom od LG počas 
6 rokov k dispozícii 6-krát bezplatnú aktualizáciu máp. 
Vďaka tomuto jedinečnému programu bude vaša navigácia 
používať vždy najnovšie mapy.

NOVÁ KIA CARENS
DOSPIEVANIE... MÔŽE BYŤ ZÁBAVNÉ

www.kia.com
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Väčšina je u nás

86 %
miest a obcí využíva naše služby

Využite naše finančné služby pre samosprávy aj vy!
   špecializované produkty a služby na správu financií pre mestá, obce a ich organizácie

  financovanie bežných potrieb a aj investičných projektov samospráv

   dlhodobý finančný partner pre projekty podporené z fondov EÚ

   moderné služby elektronického bankovníctva

Údaj o podieloch na trhu k 31. 12. 2012

PRE SAMOSPRÁVY

 F
IN

ANČNÝCH SLUŽIEB 

LÍDER
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Európska únia

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ

Sprostredkovateľský orgán OPISRiadiaci orgán OPIS

Príklady služieb, u ktorých DCOM zjednoduší komunikáciu občana s úradmi pri podaniach:
e, Miestne dane a poplatky, OchByByByByByByByByBytototototototováváváváv ppololititikika,a, CCesstná doprava, Demokracia, Dotáci hrana prírody a krajiny, Poľovníctvvo o a a rybbársrsrssstvtvo,o,o,

PoPoPoPoPoPoPoP momomomomocc c vv Prenájom nehnuteľnosti, Slobodhmotnej núdzi, Poplatky za verejné služby, P ný prístup k informáciám, Archívy, SoSocic álllneneee sssslululuužbžbžbžby,y,y,y, 

á a rastliny.VeVeVeVeVeerererererejnjjnj éé obstarávanie, Voľby, Základné školy, Zvieratá

Pre koho je DCOM určený? 
bce celého Slovenska, a zároveDDCOM je otvorenou platformou pre všetky mestá a o ň je otvorený pre súčasných aj nových dodádávateľooovvv 

informačných technológií pre samosprávu. 

Viac informácií: www.zdruzeniedeus.sk
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
e-mail: info@zdruzeniedeus.sk, t.č.: 02/52454138

Moddernáá infraštruktúra a technické vybavenie 
s úddržboou a technickou podporou

Nap y pojenie na základné registre verejnej správy
a ISS celeej verejnej správy

Prieemernné zníženie doterajších nákladov na IT 

Poteenciáál využívať zdroje OPIS 
aj v malýých obciach

Vytvvorenie príležitosti pre doterajších ajaj hh nonoovývýývývýýchcchcc
doddávateeľov informačných technológiíí 

Prínosy pre samosprávu 

Jednoduché a rýchle 
vybavenie agendy

Odstránenie duplicity 
požadovaných dokladov

ie podaniaVypracovanie a doručeni

deie odpovedVypracovanie a doručeni
ichvyplývajúci138 služieb samosprávy

tenciíz jej originálnych kompet

Prínosy pre občanov 

DÁTOVÉ 
CENTRUM 
OBCÍ A MIEST 
Budúcnosť elektronických služieb samosprávy 

Uvažujete o tom, ako zjednodušiť prístup vašich občanov k službám úradu?
Prenechajte starostlivosť o IT profesionálom.

Už o niekoľko mesiacov sa rozbehne projekt Dátového centra obcí a miest (DCOM), ktorý prinesie pre samosprávu nové možnosti mosprávu nové mosamosprávu nové m
elektronických služieb. Projekt vzniká v úzkej spolupráci Ministerstva financií Sloveelektronických služieb. Projekt vzniká v úzkej spolup enskej republiky a Združenia miest a obcí Slovenska, a je 
financovaný z matizácia spoločnosti. Okrem mOPIS – Operačného programu Inform odernizácie IT infraštruktúry má DCOM potenciál zlepšiť 
fungovanie samosprávy a komfort obyvateľov v kticky každej obci na Slovenskuprak .

Zakladatelia združenia DEUS:
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