
ZDRUŽENIE  MIEST  A OBCÍ  KYSÚC

Z á p i s n i c a

Zo Snemu Združenia miest a obcí Kysúc, 16. októbra 2012 o 9,00 hod. na Mestskom úrade v Čadci.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, v počte 18 členov.
(Ing. Milan Gura, Ing. Pavol Gomola, Pavol Koiš, Mgr. Milada Chlastáková, Ľuboš Stríž, Bc. Božena 
Poliačková, Jozef Kontrík, Ing. Marián Masnica, Ing. Jozef Balačin, Stanislav Novotný, Ing. Marián 
Plevko, Mgr. Anton Heglas, PaedDr. Andrea Šimurdová, Ing. Ladislav Šimčisko, Juraj Strýček, 
Miroslav Rejda, Mgr. Anton Varecha, PaedDr. Juraj Hlavatý)   

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania 
3. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
4. Stanovisko ZMOK k pripravovanej reforme štátnej správy 
5. Stanovisko ZMOK k návrhu rozpočtu SR na rok 2013 a k Memorandu 
6. Výzva na zvolanie mimoriadneho celoslovenského snemu ZMOS – pripojenie sa k výzve 

ZMO Stredného Považia  
7. Rôzne
8. Návrh uznesení 
9. Záver  

K bodu 1.Otvorenie
PaedDr. Andrea Šimurdová, predsedníčka ZMOK,  privítala všetkých prítomných a hostí. 
Konštatovala, že Snem ZMOK, v počet 18 prítomných je uznášania schopný. 

K bodu 2. Program rokovania
PeadDr. Andrea Šimurdová predstavila program podľa pozvánky. Nik nemal pripomienky ani 
doplňujúce návrhy. Program rokovania bol schválený podľa pozvánky. 

K bodu 3. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
Za overovateľov zápisnice boli schválení: Mgr. Anton Heglas a Mgr. Milada Chlastáková.  
Do návrhovej komisie boli zvolení: PaedDr. Juraj Hlavatý a Ing. Marián Plevko.

K bodu 4. Stanovisko ZMOK k pripravovanej reforme štátnej správy 
Dodatočne prišiel Jaroslav Fekula, počet prítomných členov ZMOK: 19. 
PaedDr. Andrea Šimurdová vysvetlila na začiatok, prečo bol Snem ZMOK zvolaný tak na rýchlo. Bolo 
to preto, lebo po zasadaní Rady ZMOS, zasadala okamžite Rada ZMOK  a to vo   štvrtok 11.10.2012. 
Mimoriadna Rada ZMOS bude zasadať v stredu a dovtedy je potrebné dať stanovisko 
k pripravovaným dokumentom týkajúcich sa samospráv a to k štátnemu rozpočtu, k Memorandu 
a zároveň tiež k pripravovanej reforme štátnej správy.   
Ing. Marián Masnica povedal, že Kysuce by určite mali ostať zachované ako celok. Dnes jednáme 
o niekom, kto tu nie je. Veď máme dve regionálne združenia ZMO a tak jednota vlastne ani neexistuje.  
PaedDr. Andrea Šimurdová povedala, že na Radu ZMOK 11.10.2012 bol prizvaný aj predseda ZMO 
DK Ing. Anton Tkáčik, ktorý deklaroval, že aj „Dolnokysučania“ sú za zachovanie Kysúc ako celku 
ale čo sa týka vybavovania rôznej agendy, majú to omnoho bližšie do Žiliny. Rada ZMOK navrhla 
spoločné rokovanie oboch snemov, ale Dolnokysučania to nepodporili. Snem ZMO DK sa koná v ten 
istý deň, ale poobede.  

Kancelária ZMOK                                    tel.: 041 43 35 603                                        č.ú.: 000000-0051994674
Mestský úrad Čadca                              mail : manazer1@rrakysuce.sk                        IČO : 37 978 578
Nám. slobody 30, 022 01                               www.zmok.mestocadca.sk                      DIČ : 2022323666

mailto:manazer1@rrakysuce.sk
mailto:manazer1@rrakysuce.sk
http://www.zmok.mestocadca.sk
http://www.zmok.mestocadca.sk


Rada ZMOK vyzvala členov ZMO DK, aby podporili zachovanie historického celku a bojovali za 
vytvorenie kontaktného miesta v Kysuckom Novom Meste so všetkými príslušnými službami. 
Apelácia na vládu by mala byť aj v tom, aby reforma prebehla v zmysle hesla „bližšie k občanovi“. 
Juraj Strýček vyzval Miroslava Rejdu, aby vysvetlil zásadné kapitoly a tiež dôsledky pripravovanej 
reformy štátnej správy. 
Miroslav Rejda objasnil funkcie klientskych centier KAMO a integrovaných obslužných miest IOM, 
ktoré by v rámci reformy mali vzniknúť. Je dôležité, aby tieto centrá boli funkčné, dalo sa v nich 
vybaviť čo najviac agendy a neboli len akousi podateľňou a zároveň aby bolo plošne vhodne 
rozmiestnenie. Možno aj Skalité by mohlo mať aspoň IOM, veď má viac ako 5 tisíc obyvateľov. 
V rámci reformy je dôležité, aby KNM dostalo možnosť vybaviť všetku agendu občanov a len 
nadstavbová by sa vybavovala mimo región, pre nich pochopiteľne v Žiline. Inak nevidí žiaden dôvod 
na delenie regiónu. 

K bodu 5. Stanovisko ZMOK k návrhu rozpočtu SR na rok 2013 a k Memorandu 
Členovia ZMOK v maily dostali návrh Memoranda o spolupráci pri  uplatňovaní rozpočtovej politiky  
orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok  2013 medzi Vládou 
Slovenskej republiky a Združením miest a obcí Slovenska v znení, v akom bolo predložené na 
rokovanie Rady ZMOS. 
PaedDr. Andrea Šimurdová povedala, že tento materiál obsahuje časti o šetrení obcí v roku 2013 na 
bežných výdavkov 10 % a na mzdových 5 % oproti roku 2012. Toto by sa malo týkať len obcí nad 
2000 obyvateľov. Memorandum zatiaľ nie je podpísané. Zajtra zasadá Rada ZMOS, kde sa o ňom 
bude rokovať. Predseda ZMOS dostane alebo nedostane mandát na podpis tohto memoranda. V týchto 
chvíľach sa mobilizujú regionálne združenia ZMO a odmietajú takúto dohodu medzi samosprávou 
a štátom, nakoľko je pre samosprávu nevýhodná.  Treba si uvedomiť, že táto iniciatíva sa netýka 
starostov ako takých, ale všetkých  občanov štátu. 
Miroslav Rejda dal otázku, z čoho majú mestá a obce ešte šetriť? Vlani na mimoriadnom sneme 
ZMOS sa obce dohodli, že podporia konsolidáciu verejných prostriedkov a ustúpili z % z podielu 
dane. Oproti roku 2011 si obce znížili týmto krokom príjmy o 100 mil. EUR. Do septembra je 
výpadok výberu daní a obce dostali o ďalších 60 mil. EUR menej. V októbri je avizovaný nízky výber 
podielových daní. 
Pre rok 2013 je plánovaných 1 204 000 000 EUR pre obce. Oproti roku 2012 sa znížia podielové dane 
o 0,3 % a ešte o infláciu. 
Štát požaduje, aby obce šetrili. Teraz máme príjmy na úrovni roku 2007, ale ceny a inflácia je už úplne 
inde. Aj návrh, že šetriť by mali len obce nad 2000 obyvateľov nie je spravodlivý. Štát núti obce 
šetriacimi mechanizmami vygenerovať prebytok. Ako budeme šetriť na mzdách 5 %, keď v prípade že 
štát bude garantovať učiteľom navýšenie 5 % na mzdách nie je isté ,či takéto financie obce dostanú 
a budú vlastne musieť to navýšenie doplatiť z vlastného.  
Otázka: Je samospráva prioritou spoločnosti a základom demokratickej spoločnosti? Pre náš štát asi 
nie. Nemôžeme sa pri okresaní rozpočtov obcí dotknúť kvality a kvantity výkonom samosprávnych 
funkcií.    
K Memorandu: Bolo pripravené na MF SR a bolo to strašne narýchlo. Obce tam chcú mať tiež svoje 
požiadavky a to, aby sa vrátil podiel z výberu z dane z príjmu FO pre obce na 70,3%.
Vo výdajovej časti rozpočtu musíme donútiť štát, aby 

1. Do 90 dní preplácal záväzky z eurofondov
2. Vykonal audit kompetencií štátnej správy a samosprávy
3. Nesúhlasíme s plošným šetrením.

Mgr. Anton Heglas sa spýtal, či obce môžu počítať na rok 2013 aspoň s takými reálnymi 
prostriedkami, ako fyzicky dostali v roku 2012 a do akej miery je Memorandum pre obce a štát 
záväzné? 
Miroslav Rejda povedal, že štát by na základe takého dokumentu akým Memorandum je, mohol 
regulovať aj napĺňať časti rozpočtu. Nevie, či sa šetrenie nedotkne priamo výkonu samosprávnych 
funkcií obcí.
Ing. Pavol Gomola povedal, že ak štát vyzýva obce šetriť, mal by splniť svoje záväzky. Po 18 
mesiacoch nemá preplatené eurofondy.  Žiada štát, aby doplatil aj úrok z úveru, ktorý mu takto vzniká. 
On s memorandom nesúhlasí. 
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Ing. Milan Gura nesúhlasil s tým, že by obce nevedeli šetriť. Neverí, že by niekto už nešetril. Pripája 
sa k výzve Stredného Považia, aby štát dorovnal výpadok výberu daní za rok 2012. Vláda musí robiť 
opatrenia, ale takéto šetrenie by sa budúci rok dotklo už samotného výkonu samosprávnych funkcií, ak 
si štát nevezme niektoré kompetencie späť. 
Ing. Marián Masnica povedal, že Vláda SR sa snaží naplniť záväzky EÚ o šetrení verejných financií. 
Nechcú nás obrať o 10 %, ale chcú aby sme mali prebytok v rozpočte. Je to len hra čísel. Do 
Memoranda by sa mali dostať pripomienky: Vláda SR sa zaväzuje preplatiť „eurofondy“ najneskôr do 
120 dní, inak štát doplatí záväzky – úroky z úverov.
Treba využiť vyjednávaciu pozíciu cez Memorandum. 
Ku školstvu. Vláda plánuje zvýšiť platy aj nepedagogickým zamestnancom. Títo ľudia majú nízke, 
nedôstojné platy, okolo 400,- EUR v hrubom. Ako ale zvládneme to, že údržbár v škole bude mať 
zvýšený plat a údržbár na obci nie. Treba sa zastať všetkých zamestnancov v samospráve. 
Stanislav Novotný povedal, že každý zo starostov je zodpovedný za výkon samosprávnych funkcií. 
O funkciách rozhoduje zastupiteľstvo. Každý zamestnanec v obci má už niekoľkokrát kumulované 
funkcie. Zníženie platu sa dáva za trest. Ideme potrestať týchto ľudí znížením platu o 5 %.  Všetky 
ceny a vstupy stúpajú, tak ako ušetriť 10 %?
Mgr. Anton Heglas povedal, že pre eurofondy treba zachovať SO/RO. Keď sa riadili rekonštrukcie 
škôl z ministerstva, tak to bola katastrofa. Revitalizácia námestí riadená z Kraja cez SO/RO už bola 
znesiteľná. 
Ing. Marián Masnica povedal, že šetrenie nebude naozaj, je to len o výkazníctve. Ušetrené prostriedky 
si každý presunie do kapitálových výdavkov. 
Je za vrátenie podielu z výberu daní z príjmov FO pre obce na 70,3 %. 
PaedDr. Juraj Hlavatý povedal, že ministerstvá dostanú v budúcom roku o 300 miliónov viac. Nevie, 
kde obce majú šetriť na bežných výdavkov. Vstupy ako nafta len dražie. Nech nám dá Vláda SR 
príklad ako šetriť. Ministerstvá si vytvorili po 2 štátnych tajomníkov. 
Miroslav Rejda, povedal, že sa zo starostov stanú len údržbári obcí. Občan nerozlišuje samosprávne 
a štátne. Vinu hádže vždy len na starostu. Šetrenie pri výkone má istú hranicu. Obce tvoria 
zamestnanosť v dedine, tvoria dane aj DPH. Ak do Memoranda nebude daná silná pozícia samosprávy, 
tak s ním nesúhlasí. 

K bodu 6. Výzva na zvolanie mimoriadneho celoslovenského snemu ZMOS – pripojenie sa k výzve 
ZMO Stredného Považia  
PaedDr. Andrea Šimurdová prečítala uznesenia RZMO Stredného Považia z 2.10. 2012 (príloha).
Ing. Milan Gura sa plne pripojil k uzneseniam RZMO Stredného Považia. 
Ing. Marián Masnica ešte raz zopakoval pripomienku na zapracovanie do Memoranda, aby vláda 
preplácala „eurofondy“ najneskôr do 90 dní, inak nech prevezme  záväzky – úroky z úverov.
PaedDr. Andrea Šimurdová zopakovala časť výzvy RZMO Stredného Považia o zvolaní 
mimoriadneho snemu ZMOS, ku ktorému sa všetci pripojili. 

Odišiel: Ing. Milan Gura, Jaroslav Fekula. 

K bodu 7. Rôzne
Ing. Pavol Gomola požiadal ZMOK o zorganizovanie školenia pre ekonómov obcí s pracovníkmi 
daňového úradu vo veci predaja majetku. (Ing. Koza). 
Ing. Ladislav Šimčisko pridal návrh ku školeniu aj na vysvetlenie celého daňového priznania. 

Odišiel: Juraj Strýček. 

Ing. Marián Masnica mal požiadavku na predĺženie zákona o sociálnych službách. 

Mgr. Anton Varecha mal požiadovku na Úrad práce, aby zasielali funkčné zoznamy uchádzačov 
o zamestnanie, z ktorých si obce vyberajú. 
PaedDr. Juraj Hlavatý, zástupca ZMOK vo Výbore pre zamestnanosť ÚPSVaR,  povedal, že na výbore 
o tom bolo hovorené, ale teraz ÚPSVaR nemá dostupný program na takúto selekciu uchádzačov. 
Pracuje sa na tom.  
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Mgr. Anton Varecha mal otázku, či ZMOS môže otvoriť otázku miestnych komunikácií. Nejaká forma 
generálneho pardonu a miestne komunikácie by prešli do vlastníctva obcí, čo by umožnilo možno aj 
čerpať eurofondy na ich rekonštrukcie. 
Miroslav Rejda pripomenul, že veľa členov ZMOK sedí v komisiách ZMOS. Treba to nadniesť 
v týchto komisiách. 
Ľuboš Stríž povedal, že komisia ZMOS pre životné prostredie bude zasadať do konca roka na 
Kysuciach a starostovia budú pozvaní. 
 
K bodu 8. Návrh uznesení
Návrhová komisia prečítala návrh jednotlivých uznesení. 

K bodu 9. Záver
PaedDr. Andrea Šimurdová poďakovala všetkým za aktívnu účasť a vyjadrila nádej, že pozícia 
samosprávy sa v postavení nášho  demokratického štátu  zlepší. 

      

Zápisnicu zapísala Mgr. Marta Sláviková

Overovatelia zápisnice: 

Mgr. Milada Chlastáková ..............................................

Mgr. Anton Heglas ....................................................... .  

                                                                                                PaedDr. Andrea Šimurdová  
                                                                                                        Predseda ZMOK                                                                                                                                                             
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