
ZDRUŽENIE  MIEST  A OBCÍ  KYSÚC

Zápisnica zo Snemu  Združenia miest a obcí Kysúc, konaného dňa 25. januára 
2011 o 9,30 hod. na Mestskom úrade v Čadci.

K bodu 1 Otvorenie
Rokovanie otvoril a viedol Miroslav Rejda, primátor mesta Turzovka, poverený vedením 
Združenia miest a obcí Kysúc. Konštatoval, že riadny Snem ZMOK bol zvolaný na základe 
Uznesenia Rady ZMOK zo dňa 30.12.2010. 
Privítal všetkých prítomných, zablahoželal im k zvoleniu do funkcií vedenia miest a obcí. 
Samostatne privítal novozvolených starostov. Poďakoval Milanovi Gurovi, primátorovi Čadce 
za poskytnutie rokovacích priestorov na mestskom úrade. 

K bodu 2 Schválenie programu rokovania 
Miroslav Rejda, Turzovka, predstavil program rokovania, ktorý prítomní starostovia obdržali 
v pozvánke. Dal návrh na stiahnutie bodu 6  Návrh kandidáta pre voľbu predsedu ZMOS z  
programu, pretože len včera prišli inštrukcie ZMOS k návrhom kandidátov do orgánov 
ZMOS a treba ich do návrhov zapracovať. 
PhDr. JUDr. Ján Podmanický, Stará Bystrica, dal návrh na zaradenie nového bodu 4  „Návrh 
zmeny Stanov regionálneho Združenia miest a obcí Kysúc“. 
Oba návrhy na zmenu programu boli jednomyseľne prijaté. 

K bodu 3 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
Miroslav Rejda, Turzovka, navrhol za overovateľov zápisnice Ľuboša Stríža, Klokočov 
a PaedDr. Juraja Hlavatého, Zborov nad Bystricou. Za členov návrhovej komisie navrhol Ing. 
Mariána Masnicu, Makov, Ing. Milana Guru, Čadca a Ing. Pavla Gomolu, Čierne. 
Návrhy boli jednomyseľne prijaté. 

K bodu 4 Návrh zmeny Stanov regionálneho Združenia miest a obcí Kysúc a zároveň  k bodu 
5 Voľba predsedu Združenia miest a obcí Kysúc 

PhDr. JUDr. Ján Podmanický, Stará Bystrica, predstavil svoj návrh na zmenu Stanov ZMOK. 
Jeho plné znenie tvorí prílohu tejto zápisnice. Povedal, že na rotačný princíp voľby starostu sa 
všetci odvolávame, ale nikdy vlastne nebol na poriadok dodržaný. Súčasné združenie vzniklo 
v roku 1993. Predtým ZMOK existoval a vykonával činnosť, ale nebol registrovaný. 
Predstavil 4 časti Kysúc (okresu Čadca) – makovská, skalitská, bystrická dolina a mesto 
Čadca samostatne. Navrhol, aby právo nominovať predsedu mala tá časť okresu, ktorá mala 
súhrnne najmenej  počet rokov predsedu ZMOK. Predseda by bol z tejto časti. Mohol by byť 
aj z inej časti okresu (odsek 7 návrhu zmeny stanov), ale na to by sa vyžadovala konsenzuálna 
zhoda alebo trojpätinová       väčšina hlasov všetkých členov združenia. Ten istý princíp dolín 
by sa uplatnil aj pri voľbe Rady ZMOK. 
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Miroslav Rejda, Turzovka, mal pochybnosti, či článok 5 návrhu na zmenu stanov nie je 
diskriminačný. Mohol by to podporiť, ak sa do stanov zakomponuje, že k voľbe predsedu 
ZMOK je treba súhlas 2/3 väčšiny všetkých členov.
PhDr. JUDr. Ján Podmanický, Stará Bystrica, povedal, že v platných stanovách je zakotvená 
jednoduchá väčšina na voľbu predsedu. Navrhuje, aby základná voľba predsedu ZMOK bola 
vykonávaná naďalej jednoduchou väčšinou a ak budeme chcieť prelomiť rotačný princíp 
musela by na to byť trojpätinová väčšina hlasov všetkých členov združenia.
Milan Matlák, Podvysoká, povedal, že sa mu zdá, že rotačný princíp, ktorý je popísaný 
v návrhu na zmenu stanov nie je celkom dopracovaný. Čo v prípade, ak sa predseda po 2 
rokoch svojej funkcie vzdá. Ktorá dolina bude mať nárok na nominovanie predsedu? Tá istá, 
alebo bude nasledovať ďalšia podľa rotačného princípu. 
PhDr. JUDr. Ján Podmanický, Stará Bystrica, povedal, že v tejto chvíli nepripravujeme 
ústavný zákon, naše stanovy sa dajú kedykoľvek zmeniť či doplniť. Keď sa nebudeme vedieť 
dohodnúť zvolí sa iný postup. Alebo sa bude vyberať predseda až do úplnej zhody všetkých 
členov ZMOK. 
Bc. Anton Heglas, Raková, povedal, že je za zmenu čl. 7 návrhu na zmenu stanov, tak aby 
tam bolo, že predsedu volí 3/5 väčšina prítomných starostov, nie všetkých.    
Ján Podmanický, Stará Bystrica, súhlasil s návrhom pána Heglasa. 
Jaroslav Fekula, Radôstka, povedal, že na základe skúseností s výkonom predsedníctva 
ZMOK, je potrebné, aby rotačný princíp bol zakomponovaný do stanov združenia. 
Juraj Strýček, Svrčinovec, súhlasil so zapracovaním rotačného princípu dolín do dokumentu. 
Je však otázne rátanie rokov predsedníctva, keď sa starosta vzdá funkcie počas volebného 
obdobia. Vzdá sa napr. po dvoch rokoch a bude sa mu rátať 4  alebo 2 roky. To musí byť tiež 
jasné. Po odstúpení predsedu počas volebného obdobia, ktorá dolina bude mať právo 
nominácie. Tá istá alebo sa pristúpi k prerátaniu?   
Ján Podmanický, Stará Bystrica, povedal, že do rátania by sa mal brať skutočný výkon 
funkcie. 
Milan Matlák, Podvysoká, povedal, že by sa do zmeny stanov malo dať, že keď sa predsedá 
vzdá, nastupuje v poradí ďalšia dolina.
Stanislav Novotný, Olešná, položil otázku, či účinnosť zmeny stanov bude hneď po 
odhlasovaní, teda od dnes a či už sa bude podľa toho voliť nový predseda.
PhDr. JUDr. Ján Podmanický, Stará Bystrica, povedal, že účinnosť zmeny stanov bude hneď 
po odhlasovaní.
Ing. Milan Gura, Čadca, povedal, že v prvom rade všetci uznávame, že džentlmenská dohoda 
o rotácii predsedu ZMOK platí. Prečo potom splietame rotačný princíp s možnosťou 
nominácie predsedu aj  pre iné doliny. Treba sa dohodnúť, že dolina, ktorá bude na rade, bude 
nominovať predsedu pre celé 4 roky, aj keby sa volil 2-krát. Nech je na voľbu predsedu 
potrebná 3/5 väčšina všetkých starostov a bude to nezpochybniteľné.     
Ing. Jozef Grapa, Krásno nad Kysucou, pripomenul, že terajšie volebné obdobie samosprávy 
bude asi len trojročné, nakoľko sa pripravuje zlúčenie komunálnych a župných volieb. Mať 
uvedený rotačný princíp voľby predsedu ZMOK v stanovách, vníma ako stabilizačný prvok 
celého združenia. Je potrebné držať spolu a nie sa rozhádať.
Ing. Ladislav Šimčisko, Staškov, povedal, že keď nie je jasná štatistika rátania rokov riadenia 
združenia predchádzajúci predsedami, urobme teraz bod 0 a začnime rátať. Obdobie pre 
voľbu predsedu  nazvime volebným obdobím, pretože môže mať rôznu dĺžku. Je za návrh, 
aby na voľbu predsedu bola potrebná 3/5 väčšina všetkých starostov. 
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PhDr. JUDr. Ján Podmanický, Stará Bystrica, povedal, že rátanie by malo byť od roku 1990, 
kedy obce vznikli zo zákona. Po zmene stanov plynulo prejdeme do systému rotácie. Pre 
spravodlivosť by s nomináciou predsedu  mala začať bystrická dolina.
PaedDr. Andrea Šimurdová, Skalité, uvítala návrh na zakomponovanie rotačného princípu 
dolín pre voľbu predsedu do stanov združenia. Džentlmenská dohoda o rotácii dolín podľa 
vyjadrení služobne najstaršieho prítomného starostu pána Fekulu sa uplatňuje až od roku 
1999. Preto by sme mali začať rátať roky predsedov po dolinách až od tohto roku. Skalitská 
dolina by v tom prípade mala 0 rokov. V začiatkoch združenia starosta Čierneho, Benčík to 
zobral, lebo to nikto nechcel.
Pred 4 rokmi pri voľbe predsedu nikto nepochyboval, že miesto predsedu patrí skalitskej 
doline. Tak by sa to nemalo meniť. Skalitská dolina vtedy iba ustúpila spoločnej dohode 
a prepustila miesto predsedu Ing. Jozefovi Vraželovi, vtedajšiemu primátorovi Čadce. Myslí 
si, že by sa to malo akceptovať aj teraz. Má otázku na pána Podmanického, prečo sa on po 2 
rokoch vzdal funkcie predsedu. Nemôže sa ubrániť dojmu, že jeho návrh zmeny stanov je len 
účelovým podaním.
PhDr. JUDr. Ján Podmanický, Stará Bystrica, povedal, že miešame hrušky s jablkami. Ak 
začneme rátať od roku 1999 zavedieme do toho totálny chaos. Za 4 roky totiž niekto príde 
s iným návrhom rátania funkčných rokov predsedov a zas sa to bude meniť. Do stanov treba 
dať ako rok začiatku rátania rok 1990.  Funkcie predsedu ZMOK sa vzdal, nakoľko v roku 
2006 bol zvolený do parlamentu VÚC a aj do NR SR a bolo by neúnosné mať ďalšie funkcie. 
Nepamätá sa, že by sa pred 4 rokmi hovorilo, že predsednícke miesto patrí skalitskej doline. 
Jozef Vražel bol konsenzuálny návrh. 
Ľuboš Stríž, Klokočov, povedal, aby sme nerátali ktorá dolina má koľko rokov predsedu. 
Momentálne máme dva návrhy na predsedu. Zvoľme demokraticky jedného z nich a to bude 
východisko pre rátanie. Od toho sa odpichneme.
Ján Podmanický, Stará Bystrica, povedal, že o 4 roky sa budeme na niekoho návrh 
odpichovať znova. 
Stanislav Novotný, Olešná, povedal, že si treba na rovinu povedať, že sú tu dve skupiny ľudí 
a ich dvaja kandidáti na predsedu. Navrhol prestávku, v ktorej tajomník združenia Mgr. Marta 
Sláviková prinesie zápis z voľby predsedu združenia spred 4 rokov. Tam s dozviem, či to 
miesto patrilo skalitskej doline. Ide tu o dohodu medzi „chlapmi“. Možno dnes predseda 
ZMOK zvolený nebude. Dostane sa to do médií. Na starostov sú vyvíjané tlaky. A z tohto 
bude len hanba pre všetkých starostov, že sa nevedia dohodnúť ani na komunálnej úrovni.           
Miroslav Rejda, Turzovka, povedal, že prežil v ZMOKu dobré aj zlé roky. Je mu ľúto, že si na 
rovinu nepovieme pravdu. Jeho by viac oslovila programová línia kandidátov na predsedu ako 
počítanie rokov. Za návrh na zmenu stanov v predloženej podobe nebude hlasovať, pretože 
nevie, či návrh je v súlade so zákonom. Ak chceme zakotviť do stanov ďalšie zmeny, musia 
byť štylisticky a právne korektné. To sa teraz na rýchlo nedá zabezpečiť.  
Ján Podmanický, Stará Bystrica, povedal, že dáva návrh na ukončenie rozpravy k návrhu na 
zmenu stanov a treba dať o ňom v predloženej podobe, bez úprav, hlasovať.
Miroslav Rejda, Turzovka, dal za návrh Jána Podmanického na zmenu stanov združenia 
v predloženej nezmenenej podobe hlasovať. Za návrh bolo 8 starostov, proti 14 a nik sa 
nezdržal. Miroslav Rejda konštatoval, že návrh nebol prijatý. 
Milan Matlák, Podvysoká, povedal, že táto voľba by nás nemala rozdeľovať. Potrebujeme 
nájsť zhodu, aby sa dalo ďalej normálne pracovať. 
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Miroslav Rejda, Turzovka, vyhlásil na návrh Stanislava Novotného, Olešná, 10 minútovú 
prestávku.
Po prestávke tajomníčka združenia, Mgr. Marta Sláviková, prečítala zápis zo Snemu ZMOK, 
konaného 1.2.2007 v Čadci k voľbe predsedu ZMOK,  ktorý je prílohou tejto zápisnice.   
Miroslav Rejda, Turzovka, dal návrh, aby Rada ZMOK na najbližšie rokovanie snemu 
pripravila návrh zmeny stanov, kde by sa zakomponoval rotačný princíp dolín pre kandidatúru 
a voľbu predsedu združenia. Takýto návrh nebude pripravený účelovo ani pod tlakom. 
Ľuboš Stríž, Klokočov, dal návrh na priamu tajnú voľbu súčasného predsedu z terajších dvoch 
navrhnutých kandidátov. Kto z nich bude zvolený, od tej doliny začne rotácia. 
Jaroslav Fekula, Radôstka, povedal, že zakomponovanie rotačného princípu do stanov 
združenia je principiálna vec. Až po takejto zmene stanov, odsúhlasení tejto zmeny, bude 
možné voliť predsedu. Navrhol, aby sa zmenili stanovy a až na ďalšom sneme sa volil 
predseda. 
Juraj Strýček, Svrčinovec, dal návrh, aby sa najskôr hlasovalo o návrhu Jaroslava Fekulu. Ten 
je dôležitejší. A podľa výsledku sa bude hlasovať o návrhu Ľuboša Stríža. 
Ing. Marián Masnica, Makov, podporil návrh Jaroslava Fekulu, aby o 4 roky nenastal ten istý 
problém. Treba vedieť, kto podporuje ustanovenie rotačného princípu a potom môžeme 
špekulovať o začiatku rátania  funkčných rokov predsedov.
Miroslav Rejda, Turzovka, dal hlasovať, kto je za zapracovanie rotačného princípu do stanov 
združenia a voľbu predsedu až po zmene týchto stanov. 
Miroslav Rejda, Turzovka, konštatoval, že návrh bol prijatý 20 hlasmi. 2 sa zdržali. Voľba 
predsedu sa odkladá na budúci Snem ZMOK.  
Jaroslav Fekula, Radôstka, dal návrh na pokračovanie rokovania bodom voľba rady ZMOK

K bodu 6 Voľba členov Rady Združenia miest a obcí Kysúc 
Bc. Anton Heglas, Raková, pripomenul, že v minulosti bola dohoda, že z každej doliny bol 
jeden zástupca v rade ZMOK. Mali by sme zvoliť 4 členov Rady a piaty bude predseda, ktorý 
sa zvolí na budúcom Sneme. 
Pavol Koiš, Dlhá nad Kysucou, navrhol, aby sa nová Rada nevolila a nechala sa pracovať 
stará až do zvolenia nového predsedu ZMOK. 
Ing. Marián Masnica, Makov, navrhol, aby sme zvolili 5 členov Rady a z nich zvolíme na 
budúce predsedu. Dal návrh, aby dvaja členovia Rady boli z makovskej doliny, lebo je 
najväčšia a má najviac obyvateľov. 
Ing. Ladislav Šimčisko, Staškov, podporil návrh Pavla Koiša, aby stará Rada mala mandát 
naďalej.
Miroslav Rejda, Turzovka, vymenoval návrhy na voľbu členov Rady ZMOK. Za makovskú 
dolinu Miroslav Rejda, Turzovka a Bc. Anton Heglas, Raková, za skalitskú dolinu – Juraj 
Strýček, Svrčinovec, za bystrickú dolinu Ing. Jozef Grapa, Krásno nad Kysucou a za mesto 
Čadca primátor Ing. Milan Gura. 
Ing. Ladislav Šimčisko, Staškov, dal návrh na hlasovanie o zachovanie mandátu starej Rady 
ZMOK až do zvolenia predsedu ZMOK a novej Rady ZMOK. 
Návrh bol prijatý.

K bodu 7 Návrhy  kandidátov pre voľbu členov Rady a Predsedníctva ZMOS a zároveň 
k bodom 8 Návrhy členov komisií ZMOS a 9 Voľby členov Komisie pre otázky 
zamestnanosti pri Obvodnom úrade v Čadci  
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Ing. Jozef Garpa, Krásno nad Kysucou, navrhol zakotviť pravidlá voľby člena Rady 
a Predsedníctva ZMOS do stanov ZMOK. Navrhol túto voľbu presunúť až do úpravy stanov.
PhDr. JUDr. Ján Podmanický, Stará Bystrica, pripomenul, že v minulosti bola zlúčená funkcia 
predsedu ZMOK a člena Rady ZMOS. Malo by sa to vrátiť naspäť.
Miroslav Rejda, Turzovka, odporučil po nezvolení predsedu ZMOK stiahnuť tento bod 
z rokovania. Navrhol stiahnutie všetkých dnešných volieb z programu.
Ing. Milan Gura, Čadca, podporil návrh na stiahnutie všetkých volieb z programu rokovania.
Ing. Marián Masnica, Makov, dal návrh na hlasovanie za zlúčenie funkcie predsedu ZMOK so 
zástupcom ZMOK v Rade a Predsedníctve ZMOS a zakotvenie tejto skutočnosti do stanov 
združenia. 
Návrh bol prijatý. 
K bodu 10 Vyhlásenie ZMOK k pripravovanému zrušeniu regionálnych železničných tratí na 
Kysuciach (Čadca – Makov, Čadca – Skalité)

Ing. Marián Masnica, Makov, vystúpil s návrhom na spustenie petície za zachovanie 
regionálnych železničných tratí na Kysuciach. Povedal, že makovská trať prepravila 
v minulom roku okolo 500 tisíc a skalitská trať okolo 300 tisíc pasažierov. Takže zrušenie  
tratí sa dotýka 800 000 pasažierov. Súčasný stav je, že premiérka Iveta Radičová rušenie 
železničných tratí pozastavila a dala na prerokovanie. To ale nič nerieši a zrušenie tratí stále 
hrozí.  Ing. Marián Masnica požiadal o súčinnosť v konaní Juraja Blanára, predsedu ŽSK 
a Ing. Milana Guru, primátora Čadce.  V štatistickom prepočte nákladov prevádzky na 1 
vlakokilometer je makovská trať na 2. mieste a skalitská trať na 3. mieste nákladovosti 
v rámci Slovenska. Nevieme, čo to presne znamená, pretože neprebehli žiadne rokovania 
medzi Železničnou spoločnosťou Slovensko, ktorá návrh na zrušenie tratí dala 
a samosprávnymi orgánmi na žiadnej úrovni. Po zastavení osobnej vlakovej dopravy v 
regióne dôjde ku kolapsu autobusovej dopravy, ktorá zahltí Čadcu a jej prístupové cesty. 
Obdobne to bude aj v nákladnej doprave, keď dôjde k nárastu počtu nákladných automobilov 
na cestách II. a III. triedy. 
V rámci regiónu neexistuje jednotná dopravná politika. ŽSK dotuje autobusovú dopravu 320 
mil. €  ročne. Železnice sú zasa dotované štátom. Treba zvoliť ucelenú koncepciu. Po zrušení 
železničných tratí tieto už nik neobnoví a to by malo len negatívne dopady na život miest 
a obcí.
Ing. Jozef Grapa, Krásno nad Kysucou, apeloval na starostov, aby sa v zásadných otázkach 
zjednotili a boli solidárni s ostatnými. Povedal, že autobusy dotuje ŽSK a vlaky štát, ale 
v konečnom dôsledku je to z jedného mešca, len to má dvoch gazdov. Treba sa ohlásiť 
u štátneho tajomníka Ministerstva dopravy SR a celú kauzu medializovať.
Miroslav Rejda, Turzovka, treba napísať otvorené listy členom vlády, ale aj osobne rokovať. 
PaedDr. Andrea Šimurdová, Skalité, povedal, že toto je  tak závažná téma, že to nemôžu tlačiť 
jednotliví starostovia, ale musí to ísť pod hlavičkou ZMOK. Rada ZMOK už k tomu 
rokovala. 
Ing. Pavol Gomola, Čierne, povedal, že každá osobná vlaková doprava je stratová a nákladná 
zisková. Chýba koncepcia železníc SR na rozvoj nákladnej dopravy. Do trate Čadca – Skalité 
sa v minulých rokoch značne investovalo a teraz sa to plánuje zahodiť. No treba analyzovať 
vlakové spoje. Nie všetky sú využité. Taktiež treba analyzovať súčinnosť štátnych 
a súkromných dopravcov a operovať otázkou zamestnanosti.
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Ing. Milan Gura, Čadca, povedal, že už sa k železniciam vyjadril v STV. Povedal, že 
starostovia debatovali o podmienkach prepravy a nevšimli si, že zastávky už nemajú ani suché 
záchody. Za 4 roky sa členovia ZMOK k železniciam nevyjadrili a takto to dopadlo. Treba 
vydať vyhlásenie, že nesúhlasíme z rušením regionálnych železničných tratí na Kysuciach, 
ktoré podporia všetci starostovia Kysúc. 
Ing. Jozef Grapa, Krásno nad Kysucou, oponoval predrečníkovi, že tento problém sa cyklicky  
opakuje a starostovia to v rámci svojich možností riešia. 
Ľuboš Stríž, Klokočov, poukázal na chyby VÚC pri rušení niektorých autobusových liniek. 
VÚC ich zrušila ako nerentabilné a napriek tomu tieto linky súkromným prepravcom 
vynášajú. Tiež poukázal na nespoluprácu železníc a autobusovej dopravy, keď za mnohé roky 
nedokázali zosúladiť grafikony.  
Milan Matlák, Podvysoká, požiadal, aby členovia petičného výboru boli všetci členovia 
ZMOK.
Ing. Marián Masnica, Makov, navrhol za predsedu petičného výboru Ing. Milana Guru.
Oba návrhy boli prijaté. 
Miroslav Rejda, Turzovka, navrhol dať oznam o petícii do regionálnych týždenníkov Kysuce 
a My Kysuce, vložiť tam samostatný petičný hárok ako prílohu. Petíciu zverejnia obce na 
svojich webových stránkach a vyhlásia ju v obecných rozhlasoch. 
PhDr. JUDr. Ján Podmanický, Stará Bystrica, dal návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov 
ZMOK na zabezpečenie petičných hárkov v regionálnych týždenníkoch. 
Oba návrhy boli prijaté. 
 
K bodu 11 Rôzne
Oznam k semináru k Operačnému programu životné prostredie na 1. 2.2011, ktoré organizuje 
RRA Kysuce spoločne s agentúrou životného prostredia REPIS.   

K bodu 12 Záver
Miroslav Rejda, Turzovka, poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

Zápisnicu zapísala Mgr. Marta Sláviková, výkonný tajomník ZMOK

Za overovateľov zápisnice:
    
Ľuboš Stríž, Klokočov                          .........................................

PaedDr. Juraj Hlavatý, Zborov nad Bystricou ................................
.

  
 

       
                                                                                      Miroslav Rejda
                                                                                Poverený vedením ZMOK  
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