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ODPADVÉ VO 
Milé kolegyne, vážení kolegovia,  
Združenie miest a obcí Slovenska vstúpilo nedávnym, 
v poradí 28. snemom do ďalšej etapy. Chcem oceniť 
a vyzdvihnúť účasť najvyšších ústavných činiteľov  na 
našom sneme,  pána prezidenta a pána predsedu 
vlády, členov vlády, predstaviteľov parlamentu, 
zástupcov politických strán, ale aj zamestnávateľov,  
odborárov, záujmových organizácií a ďalších našich 
partnerov. To, že prijali naše pozvanie, znásobuje 
postavenie  našej organizácie ako najväčšej  
organizácie miest a obcí na Slovensku, ktorá je s 
takmer   96 %-ným členstvom zodpovedným a 
rešpektovaným sociálnym partnerom. Rovnako je 
dôležité, že takmer 800 štatutárnych predstaviteľov miest a obcí sa zúčastnilo snemu či už ako delegáti, 
prípadne v pozícii pozorovateľov a ďalší mali možnosť sledovať priebeh rokovania na internete.  
Po dvojdňovej bilancii, zhodnotení činnosti od minuloročného snemu a vecných diskusiách boli delegátmi 
schválené priority pre nadchádzajúce obdobie. Preto aktuálne vydanie Komunálneho spravodajcu približuje 
priebeh rokovania, aj sprievodné podujatia, ktoré umocnili priateľskú atmosféru.  
Verím, že heslo snemu: „Obhajujeme decentralizáciu, podporujeme modernizáciu“, nás bude sprevádzať 
nasledovným obdobím, v ktorom nás čakajú náročné, ale pre samosprávu dôležité úlohy.    
 
Michal Sýkora  
predseda ZMOS  

 

28. SNEM ZMOS 
V dňoch 17. a 18. mája 2017 sa v Kongresovom 
centre Incheba uskutočnil v poradí 28. snem 
Združenia miest a obcí Slovenska. Za účasti 
takmer 800 starostov a primátorov bolo 
dvojdňové rokovanie sprevádzané  aj účasťou 
ústavných činiteľov, poslancov parlamentu, 
členov vlády a ďalších hostí.  
Prvý rokovací deň začal slávnostným 
otvorením snemu o 13.00 hod., keď bol po 
privítaní hostí a delegátov schválený program 
rokovania. Následne predseda ZMOS Michal 
Sýkora predložil správu o činnosti združenia. 
Po tomto bode nasledovalo vystúpenie členov 
Rady ZMOS, prezidenta Slovenskej republiky 
Andreja Kisku a predsedu vlády Slovenskej 
republiky Roberta Fica, členov vlády SR a zahraničných hostí. Od 15.00 hod. pokračovalo rokovanie pracovnou 
časťou snemu, v ktorej sa delegáti venovali pracovným otázkam, plneniu priorít od minuloročného snemu 
a diskusii o prioritách ZMOS na nadchádzajúce obdobie. Druhý deň rokovania pokračovala diskusia delegátov 
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a hostí, pričom pred záverom snemu, boli schvaľované uznesenia 28. snemu vrátane priorít do ďalšieho 
snemu.  

Záver prvého dňa rokovania bol tradične venovaný kultúrnemu programu. Sprievodnými podujatiami 
bolo vyhlásenie výsledkov súťaže „Oskar bez bariér 2016,“ ktorá je pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR a tiež vyhlásenie ocenenia v rámci „Komunít priateľských deťom a mladým ľuďom.“  

Obidva rokovacie dni snemu vrátane kultúrneho programu boli vysielané na internete. Technické 
riešenie umožnilo sledovanie naživo aj prostredníctvom technického riešenia na webovej stránke Združenia 
miest a obcí Slovenska. Prvá časť vystúpení na začiatku snemu bola vysielaná aj spravodajskou televíziou TA3 
a spravodajským portálom TABLET.TV  

 
 
 

 
 
 

Priority ZMOS po 28. sneme 
1. Zachovať súčasný systém financovania miestnej územnej samosprávy, vrátane nastavenia parametrov dane 
z príjmov fyzických osôb a miestnych daní, s cieľom posilňovania jej finančnej stability a neprijímať 
v legislatívnom procese také právne predpisy, ktoré budú mať negatívny dopad na financovanie miest a obcí 
(najmä na výnos dane z príjmov fyzických osôb). 
2. Presadzovať úplné financovanie prevádzkových a mzdových nákladov pre všetky  základné školy 
z prostriedkov štátneho rozpočtu. Podporovať optimalizáciu škôl a školských zariadení zavádzaním 
 diferencovaných prevádzkových kritérií a  kvalitatívnych ukazovateľov do systému normatívneho 
financovania.  
3. Presadzovať návrhy ZMOS na novelu zákona o obecnom zriadení zameranú na riešenie naliehavých 
problémov aplikačnej praxe. 
4. Presadzovať posilnenie sociálneho statusu starostov a primátorov ako verejných funkcionárov vrátane 
úpravy ich platových pomerov. 
5. Presadzovať na úrovni vlády SR v rámci 
majetkovoprávneho vysporiadania 
vlastníctva k pozemkom vo vlastníctve 
štátu (v správe iných subjektov ako SPF) 
pod existujúcimi stavbami miest a obcí,  
bezodplatné prevody týchto pozemkov 
do vlastníctva miest a obcí vrátane 
štátnych pozemkov pod plánovanými 
verejnoprospešnými stavbami miest 
a obcí.  
6. Podporovať  zvýšenie platov pre 
zamestnancov vo verejnej službe so 
zvýraznením ich motivačných funkcií. 
7. Presadzovať prijatie aktívnych opatrení 
na podporu zamestnávania,  ktoré budú 
okrem požiadaviek trhu práce reagovať aj na  potreby miest a obcí. 
8. Požadovať na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR vypracovanie návrhu optimalizácie siete 
zariadení poskytujúcich sociálne služby. Presadzovať také zmeny  vo financovaní, ktorými by došlo k posilneniu 
príjmov verejných poskytovateľov týchto služieb zo štátneho rozpočtu. 
9. Zaoberať sa problematikou rómskych komunít v rôznych oblastiach ich života v rámci kompetencií miestnej 

Na titulnej stránke www.zmos.sk  sú k dispozícii videozáznamy 
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územnej samosprávy, s cieľom zvyšovania ich životnej úrovne. 
10. Požadovať od Ministerstva zdravotníctva SR zabezpečenie primeranej územnej dostupnosti lekárskej služby 
prvej pomoci a rýchlej zdravotníckej služby, prijatie účinných opatrení na zabezpečenie dostatočného počtu 
praktických lekárov prvého kontaktu, prehodnotenie siete odborných zdravotných ambulancií a vytváranie 
centier integrovanej zdravotnej starostlivosti v úzkej súčinnosti s miestnou územnou samosprávou, pri 
rešpektovaní reálnych potrieb obyvateľov miest a obcí. 
11. Trvať na zriadení Fondu dopravnej infraštruktúry na financovanie výstavby a rekonštrukcie miestnych 
komunikácií a parkovísk v obciach a mestách. 
12. Presadzovať na Ministerstve životného prostredia SR aktualizáciu Stratégie budovania kanalizačných 
a vodárenských sústav aj po roku 2020 vrátane spôsobu ich financovania nielen z fondov EÚ, ale aj zo štátneho 
rozpočtu. 
13. Podporovať vytváranie optimálnych podmienok triedenia a zberu všetkých zložiek komunálneho odpadu  
za účelom zvýšenia miery separácie. Presadzovať vytvorenie jednotného informačného systému evidencie 
odpadov a podporovať posilnenie regulačných a kontrolných mechanizmov pri aplikácii zákona o odpadoch 
v praxi . 
14. Presadzovať ďalšie zjednodušovanie procesov verejného obstarávania zavedením takých aspektov 
verejného obstarávania, ktoré budú podporovať rozvoj miestnej ekonomiky s dôrazom na zrýchlenie 
a zefektívnenie čerpania Európskych štrukturálnych a  investičných fondov (ďalej len EŠIF). 
15. Presadzovať zjednodušenie čerpania EŠIF uplatňovaním pravidla „jedenkrát a dosť“, elektronizáciou 
procesov a ďalšími opatreniami na strane riadiacich orgánov s cieľom znižovania administratívnej náročnosti 
pri predkladaní projektov a zrýchlenie čerpania počas implementácie projektov a po dobu ich udržateľnosti. 
16. Presadzovať opatrenia na zabezpečenie plynulého čerpania EŠIF s dôrazom najmä  na Integrovaný 
regionálny operačný program  2014 - 2020 a Program  rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a požadovať, aby 
implementácia CLLD prostredníctvom miestnych akčných skupín začala do 30. septembra 2017 a presadzovať 
vytváranie podmienok zo strany vlády SR na intenzívnejšiu implementáciu stratégií CLLD ich priebežným 
dofinancovaním v objeme až do výšky 60 miliónov eur. 
17. Presadzovať naplnenie obsahu memoranda podpísaného medzi vládou SR, Ministerstvom 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ZMOS  9. mája 2017 a  priebežne monitorovať jeho plnenie . 
18. Požadovať od vlády SR prijatie nového stavebného zákona a presadzovať, aby ZMOS bol zastúpený 
v odborných pracovných skupinách vytvorených na tento účel. 
19. Podporovať procesy informatizácie miestnej územnej samosprávy realizáciou ďalších projektov 
zameraných na skvalitnenie odbornej, metodickej a vzdelávacej podpory,  na rozšírenie počtu zapojených obcí 
a zavádzanie nových elektronických služieb v rámci informačného systému DCOM. 
20. Presadzovať zjednodušenie procesov a ďalšie oprávnené požiadavky miest a obcí pri plnení povinností 
vyplývajúcich zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 
21. Podporovať v rámci mestského rozvoja koncepciu „SMART CITIES“ (INTELIGENTNÉ MESTO), poskytovať 
potrebnú súčinnosť členským mestám pri presadzovaní inteligentných riešení a  v spolupráci s príslušnými 
ministerstvami presadzovať finančné nástroje podporujúce „projekty INTELIGENTNÉ MESTO“.       
22. Požadovať komplexné riešenie dobudovania a modernizácie cestnej infraštruktúry na Slovensku. 
23. Požadovať bezodplatný prevod prebytočného majetku štátu na mestá a obce (vrátane ŽSR). 
24. Podporovať proces modernizácie miestnej územnej samosprávy s prihliadnutím na jej potenciál a potreby.   
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Galaprogram 
 Súčasťou prvého rokovacieho dňa bol večerný galaprogram, kde boli odovzdávané ocenenia v rámci 
tradičnej súťaže „Oskar bez bariér“ a tiež v hodnotení samospráv v rámci „Komunít priateľských deťom 
a mladým ľuďom“. Súčasťou kultúrneho program bolo vystúpenie Kristíny a Márie Rottrovej.   

 

Oskar bez bariér 2016 
V poradí 14. ročník udeľovania ocenení Oskar bez bariér od snemu pozná svojich víťazov. Cieľom tradičného 

podujatia je prezentácia príkladov dobrej praxe, ktorou samosprávy vytvárajú priestor na plnohodnotné 
zapojenie hendikepovaných obyvateľov do bežného života a rôzne spôsoby, ktorými mestá a obce znižujú 

bariéry a zvyšujú pomoc ľuďom so znevýhodnením. 
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Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter, primátor mesta Jelšava Milan Kolesár, starostka obce 
Janova Lehota Božena Kováčová a predseda ZMOS Michal Sýkora  

 

Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom 
Víťazmi druhého ročníka ocenenia KOMUNITA PRIATEĽSKÁ DEŤOM A MLADÝM ĽUĎOM sa stali mesto Prešov a 
mesto Banská Bystrica – mestská časť Fončorda. Vyhlásenie a udelenie cien sa aj tento rok uskutočnilo počas 
slávnostného večera na sneme Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré je spolu s Nadáciou pre deti Slovenska 

a KOMUNÁLNOU poisťovňou partnerom programu. 

 

 
Ten si aj počas ďalšieho roka zachová svoju tradíciu a zapojiť sa do neho môžu ďalšie slovenské mestá a obce. 

Medzi laureátov sa dostalo spolu 5 obcí a miest, a to Považská Bystrica, Žiar nad Hronom, Prešov, obec 
Tuchyňa a  Banská Bystrica. 


