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Kvalitné služby a zodpovedné rozhodnutia

ODPADVÉ
Milé kolegyne, vážení kolegovia,
Združenie miest a obcí Slovenska
vstúpilo nedávnym v poradí 29.
snemom do ďalšej etapy. Chcem oceniť
a vyzdvihnúť účasť najvyšších ústavných
činiteľov na našom sneme, pána
prezidenta, pána predsedu vlády a pani
predsedníčku Ústavného súdu SR,
členov
vlády,
predstaviteľov
parlamentu, zástupcov politických
strán,
ale
aj
zamestnávateľov,
odborárov, zástupcov záujmových
organizácií a ďalších našich partnerov.
To, že prijali pozvanie, potvrdzuje naše
spoločenské postavenie a vyjadruje
dôveru voči ZMOS. Rovnako je dôležité,
že takmer 800 štatutárnych predstaviteľov miest a obcí sa zúčastnilo na sneme 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 na nadchádzajúce obdobie. Preto aktuálne vydanie Komunálneho spravodajcu približuje
priebeh rokovania. Verím, že heslo tohtoročného snemu: „Kvalitné služby a zodpovedné rozhodnutia“ bude
pre nás filozofia, ktorá spája obyvateľov očakávajúcich kvalitné služby, nás volených predstaviteľov ktorí svoje
poslanie vidíme v zodpovedných rozhodnutiach.
Michal Sýkora
predseda ZMOS

29. SNEM ZMOS
V dňoch 23. a 24. mája 2018 sa v Kongresovom centre Incheba uskutočnil v poradí 29. 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., po privítaní hostí a delegátov bol
schválený program rokovania. Predseda ZMOS Michal Sýkora predložil správu o činnosti združenia. Po tomto
bode nasledovalo vystúpenie predsedu Komory miest Štefana Bieľaka a predsedu Komory obcí Ľubomíra
LÖrincza, prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, predsedu vlády Slovenskej republiky Petra
Pellegriniho, predsedníčky Ústavného súdu SR Ivetty Macejkovej, ale aj členov vlády SR a zahraničných hostí.
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Rokovanie pokračovalo pracovnou časťou snemu, v ktorej sa delegáti venovali plneniu priorít od
minuloročného snemu a diskusii o prioritách ZMOS na nadchádzajúce obdobie. Druhý deň rokovania
pokračovala diskusia delegátov a hostí, pričom pred záverom snemu boli schvaľované uznesenia 29. snemu
vrátane priorít do ďalšieho snemu.
Záver prvého dňa rokovania bol tradične venovaný kultúrnemu programu. Sprievodnými podujatiami
bolo vyhlásenie výsledkov súťaže „Oskar bez bariér 2017,“ 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 29. sneme
1. Zachovať súčasný systém financovania miestnej územnej samosprávy, vrátane nastavenia parametrov dane
z príjmov fyzických osôb, miestnych daní a zároveň riešiť nejednoznačnosti výkladu zákona upravujúceho daň
za ubytovanie v kúpeľných mestách a v tejto súvislosti riešiť aj jeho dopad na rôznorodú aplikáciu v praxi.
Presadzovať dodržiavanie princípu, že na mestá a obce nemôžu byť prenášané žiadne nové úlohy a
kompetencie bez vyčíslenia ich finančného dopadu a zabezpečenia finančného krytia, ak s tým ZMOS nebude
súhlasiť.
2. Presadzovať zachovanie súčasného systému rozdelenia pôsobností v regionálnom školstve medzi štátom,
miestnou a regionálnou samosprávou. Zároveň presadzovať také legislatívne zmeny, ktorými sa zabezpečí
zmena financovania neštátnych škôl a školských zariadení s dôrazom na tie, ktoré samospráva sama nemôže
zriaďovať. Na základe vypracovaných analýz podporovať optimalizáciu škôl a školských zariadení a také
racionalizačné opatrenia, ktorými sa zvýši efektívnosť a kvalita celého systému školstva.
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3.
Presadzovať
v
súčinnosti
so
zainteresovanými rezortmi vlády SR
definitívne
legislatívne
doriešenie
majetkovoprávneho
usporiadania
vlastníctva k pozemkom pod objektmi vo
vlastníctve miest a obcí.

asdad

4. Presadzovať prijatie aktívnych opatrení
na podporu zamestnávania, ktoré budú
podporovať aj zo štátneho rozpočtu
opatrenia na podporu zamestnávania
dlhodobo nezamestnaných v územiach s
nízkou mierou nezamestnanosti.
5. Presadzovať vypracovanie analýzy výkonu pôsobností v oblasti sociálnych služieb medzi štátom, regionálnou
a územnou samosprávou, vrátane aktualizácie procesu deinštitucionalizácie a financovania sociálnych služieb.
6. Pokračovať v riešení problematiky marginalizovaných komunít v rôznych oblastiach ich života v rámci
kompetencií miestnej územnej samosprávy s cieľom zvyšovania ich životnej úrovne a integrácie s majoritou.
7. Podporovať také zmeny v odpadovom hospodárstve, ktorými sa jednoznačne určia povinnosti výrobcov a
dovozcov odpadu v rámci ich rozšírenej zodpovednosti a posilnia pôsobnosti obcí pri stanovení systémov,
podmienok zberu a triedenia odpadov na svojom území. Trvať na tom, aby prípadné zavedenie poplatku za
skládkovanie pre mestá a obce bolo spojené s prijatím stratégie nakladania s komunálnym odpadom po
ukončení procesu skládkovania, po zavedení cieľov zberu pre výrobcov a dovozcov odpadu a jednotného
informačného systému evidencie odpadov v mestách a obciach.
8. Trvať na aktualizácii Stratégie budovania kanalizačných a vodárenských sústav aj po roku 2020, vrátane
spôsobu ich financovania nielen z fondov EÚ, ale aj zo štátneho rozpočtu, najmä v regiónoch s nedostatočnou
sieťou.
9. Naďalej presadzovať legislatívne úpravy upevňujúce sociálny status starostov a primátorov.
10. Presadzovať zmeny v zákone o miestnych daniach smerujúce k zrušeniu výnimiek, ktoré majú za následok
oslobodenie od dane pre lesy osobitného určenia a chránené územia.
11. Presadzovať proces modernizácie miestnej územnej samosprávy a vypracovanie analýz na posúdenie
potrieb a návrh reformných krokov pre celú oblasť verejnej správy, s dôrazom najmä na miestnu územnú
samosprávu a špecifiká malých obcí a ich spôsobe financovania a s prihliadnutím na potrebu systematickej
starostlivosti o vidiecku krajinu a za tým účelom pripraviť návrh stratégie ZMOS-u pre komunálnu reformu
(modernizáciu miestnej územnej samosprávy) a predložiť ju na schválenie 30. snemu ZMOS v roku 2019.
12. Presadzovať ďalšie zjednodušovanie procesov verejného obstarávania, zvyšovanie limitov verejného
obstarávania a ponechanie voľby elektronického systému verejného obstarávania na rozhodnutí obstarávateľ.
13. Presadzovať opatrenia na ďalšie zjednodušenie a zrýchlenie čerpania EŠIF s dôrazom najmä na operačné
programy určené pre územnú samosprávu. V tomto zmysle podporovať aj presuny finančných prostriedkov zo
zaostávajúcich operačných programov.
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14. Pri tvorbe nového stavebného zákona presadzovať, aby stavebné konanie bolo vykonávané miestnou
územnou samosprávou ako prenesený výkon štátnej správy so zabezpečením plného financovania a
metodickej podpory zo strany štátu.

asdad

15. Podporovať procesy informatizácie miestnej územnej samosprávy realizáciou ďalších projektov
zameraných na rozšírenie počtu zapojených obcí a miest v rámci informačného systému DCOM.
16. Trvať na zriadení Fondu dopravnej infraštruktúry na financovanie výstavby a rekonštrukcie miestnych
komunikácií a parkovísk a zabezpečenie technológie ich údržby v obciach a mestách.
17. Presadzovať zjednodušenie procesov a ďalšie oprávnené požiadavky miest a obcí pri plnení povinností
vyplývajúcich zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
18. Presadzovať zmenu zákona 135/1991 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov
vo veci zabezpečovania údržby chodníkov.
19. Presadzovať zjednodušenie agendy ochrany osobných údajov v rámci pravidiel určených EÚ a požadovať od
Úradu na ochranu osobných údajov plnú a adekvátnu metodickú podporu pri aplikácii tejto agendy v praxi.
20. Urýchliť realizáciu pozemkových úprav v mestách a obciach a za tým účelom zabezpečiť ich každoročné
financovanie zo štátneho rozpočtu.

Galaprogram
Súčasťou prvého dňa snemu Združenia miest a obcí Slovenska je galavečer so sprievodným
programom. Tradične je venovaný oceňovaniu v rámci súťaže Oskar bez bariér a tiež Komunít priateľských
deťom a mladým ľuďom. Galaprogram sa niesol v našom tradičnom folklóre.
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Oskar bez bariér 2017

Je tradičné ocenenie tých miest a obcí, ktoré odstraňujú bariéry nielen architektonické, ale aj
medziľudské. Ide o ocenenie samospráv, ktoré rôznymi aktivitami, krátkodobými aj dlhodobými projektami
uľahčujú život všetkým svojim najmä hendikepovaným občanom. Samotná súťaž a rovnako poznanie príkladov
dobrej praxe v oblasti sociálnych vecí prispieva už dlhé roky k zvyšovaniu kvality miestneho a komunitného
života. Finalistami roku 2018 v kategórii mestá boli Bratislava – Staré Mesto, Krompachy, Handlová a Banská
Bystrica. Medzi obcami sa o titul uchádzali obce Lehota pod Vtáčnikom a Lenka. Cenu predsedu ZMOS za
humanitný čin roka získal Peter Káčer, ktorý svojou každoročnou cyklojazdou Slovenskom pomáha a rozdáva
nádej.

Ocenenie Oskar bez bariér za rok 2017 patrí Bratislave – Staré Mesto a obci Lenka. Ocenenie odovzdal
predseda ZMOS Michal Sýkora a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter, ktorého rezort toto
podujatie podporil.
V rámci večerného galaprogramu účinkovali Horehronskí chlopi, Ján Ambróz, Diabolské husle a Ondrej
Kandráč, ĽH Maroša Mikuša a FS Ekonóm, Martin Repáň a Rozkazovači z Očovej. Moderátorkou podujatia bola
Janette Štefánková.

Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom
Ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým
ľuďom za rok 2017 bolo udelené obci Heľpa, ktorá
dokázala spojiť rozličných aktérov v komunite a nájsť
efektívne riešenia ako reagovať na potreby detí a
mladých ľudí vo svojom každodennom fungovaní aj v
obmedzených podmienkach menšej samosprávy a
mestu Spišská Belá, ktoré reálne zapája deti a
mladých ľudí do komunitných aktivít, vytvorilo
pozíciu pracovníka s deťmi a mládežou ako dôležitý
prvok pre systematickú prácu v tejto oblasti a zriadilo
moderný mládežnícky klub Face. Ocenení okrem
titulu Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom za rok 2017 získali aj finančnú odmenu v hodnote 3 000 eur
na ďalší rozvoj.
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