
ZDRUŽENIE  MIEST  A OBCÍ  KYSÚC

Z á p i s n i c a

z rokovania Snemu Združenia miest a obcí Kysúc konaného 2. mája 2011 v Čadci.

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny. Za ZMOK 17 členov.  

Program spoločného Snemu ZMOK a ZMO DK :
1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania 
3. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
4. Stanovy združenia
5. Plán činnosti ZMOK 2011 a rozpočet ZMOK 2011
6. Rôzne 
7. Návrh uznesení
8. Záver  

K bodu 1. Otvorenie
Rokovanie otvorila a viedla predsedníčka ZMOK PaedDr. Andrea Šimurdová. Snem ZMOK 
pokračoval po krátkej prestávke po spoločnom Sneme ZMOK a ZMO DK. 

K bodu 2. Schválenie programu rokovania
PaedDr. Andrea Šimurdová predstavila program rokovania podľa pozvánky, ku ktorému 
nemal nikto pripomienky. 

K bodu 3. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
PaedDr. Andrea Šimurdová navrhla za overovateľov zápisnice Ing. Františka Hažíka, starostu 
Zákopčia a Ing. Jozefa Balačina, starostu Novej Bystrice. Do návrhovej komisie navrhla Ing. 
Mariána Masnicu, starostu Makova a Juraja Strýčka, starostu Svrčinovca. Návrhy boli 
jednomyseľne prijaté. 

K bodu 4. Stanovy združenia
PaedDr. Andrea Šimurdová povedala, že Obvodný úrad v Žiline, ktorý je registrovým 
úradom, neschválil návrh stanov, ktorý bol predložený na registráciu po Sneme ZMOK zo 
16.2.2011. K predloženému návrhu mal určité výhrady, o ktorých sa bude rokovať. 
Prečítala jednotlivé sporné články stanov.
Čl. VI, bod 6 – pozastavenie funkcie – navrhuje sa celý vypustiť.
Čl. VIII, bod 10 d) slová „iný mechanizmus“ sa nahrádzajú slovom „automaticky“.
Čl. IX, bod 1 – vypúšťa sa slovo „spravidla“.
Čl. X, bod 2 – vypúšťa sa slovo „spravidla“.
Čl. XI, bod 3 – Ing. Jozef Grapa navrhol dopracovať do ustanovenia termíny od kedy 
ustanovenie platí a kto začal. 
Za text sa dopĺňa text “Rotačný princíp voľby predsedu začína voľbou predsedu zo skalickej 
doliny v roku 2011.“ 

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


Miroslav Rejda upozornil, že treba opraviť aj Čl. X bod 2, aby mal zmysel, keď bol 
vypustený Čl. 6 bod 6. V Čl. X bod 2 sa vypúšťajú slová „alebo mu je pozastavené členstvo 
v združení“. 
Návrhy zmeny stanov boli jednomyseľne prijaté.   
K bodu 5. Plán činnosti ZMOK 2011 a rozpočet ZMOK 2011
PaedDr. Andrea Šimurdová povedala, že predložený materiál plánu činnosti ZMOK na rok 
2011 bol doplnený o pripomienky, ktoré prišli od starostov do kancelárie ZMOK a bol 
prerokovaný na Rade ZMOK. Významné je, že chce každý mesiac usporiadať putovné 
stretnutia starostov – pracovné porady, ktoré nebudú mať štatút snemu. Mali by byť vždy 
v inej obci. Ako prvé bude v júni v Skalitom. 
PaedDr. Juraj Hlavatý mal otázku k rozpočtu. Je tam zaradená položka prenájmu za 
kanceláriu. Tá mala byť 1,- €, nakoľko to prisľúbil primátor Čadce.
Mgr. Marta Sláviková, tajomníčka združenia vysvetlila, že po zmene zákona o majetku obcí, 
obce môžu prenajať majetok za nižšiu cenu ako obvyklú len po uznesení svojho 
zastupiteľstva so štatútom prenájmu podľa osobitného zreteľa. 
Miroslav Rejda povedal, že ZMOK podá oficiálnu žiadosť o prenájom kancelárie na MsÚ 
v Čadci za 1,- €, z dôvodu, že ZMOK je stavovskou organizáciou miest a obcí.
Ing. Marián Masnica mal otázku, prečo je úväzok tajomníka znížený na polovicu oproti 
minulému roku. 
Mgr. Marta Sláviková vysvetlila, že je to z dôvodu nedostatku financií. Ak by bol úväzok 2/5 
pracovného času, nebolo by v rozpočte dostatok financií. Dodatok o úväzku tajomníka sa 
každoročne potvrdzuje nanovo.  
Mgr. Milada Chlastáková povedala, že v minulosti nebol žiaden pravidelne platený tajomník 
a ZMOK fungoval aj za menej peňazí. 
PhDr. JUDr. Ján Podmanický dal návrh na zníženie členského na 0,04 € na obyvateľa. 
Miroslav Rejda povedal, že pri takomto znížení členského treba najskôr prehodnotiť rozpočet, 
a systém činnosti, aby organizácia mohla inštitucionálne fungovať.
PaedDr. Juraj Hlavatý dal návrh, aby Rada ZMOK vypracovala návrh rozpočtu ZMOK pri 
členskom 4 centy na obyvateľa. 
Ing. Jozef Grapa povedal, že členské pre tento rok by sa už nemalo meniť, nakoľko rozpočet 
je už pripravený a väčšina obcí už členské uhradila. 
PhDr. JUDr. Ján Podmanický dal návrh na hlasovanie za zníženie členského.
Ing. Jozef Grapa navrhol, aby hlasovanie bolo neformálne „prieskum trhu do budúcna“.
PaedDr. Andrea Šimurdová dala neformálne hlasovať o znížení členského na 4 centy na 
obyvateľa. (Hlasovanie nebude zapracované ako uznesenie.) Za 7, proti 6, zdržal sa 4.
Bc. Anton Heglas dal návrh, že treba zvážiť existenciu bežného účtu pre združenie. 
PaedDr. Andrea Šimurdová dala hlasovať o predloženej podobe plánu činnosti a rozpočtu 
ZMOK na rok 2011. Návrhy boli jednomyseľne prijaté. 

K bodu 6. Rôzne
Miroslav Rejda povedal, že ZMOK by mal pracovať na 3  VZN:

- VZN o pripojení sa na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu, 
- VZN o preprave nadrozmerných nákladov po miestnych komunikáciách,
- VZN o odpadoch.  

Najpálčivejšie je VZN o používaní miestnych komunikácií, lebo nikto nevie, čo obec môže 
alebo nemôže obmedziť.
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Ing. Jozef Grapa povedal, že je to naozaj závažná téma, lebo všetci máme lesy, v ktorých sa 
ťaží. Na základe rozhodnutia Ústavného súdu SR môže obec obmedziť používanie miestnych 
komunikácii, ale musí mať pasport týchto ciest vypracovaný znalcom z odboru dopravy, ktorý 
má certifikát.  
K VZN o odpadoch povedal, že celý okres bude potrebovať skládku pre bioodpad, špeciálne 
pre kuchynský odpad a oleje. Operačný program ŽP bude mať ešte jednu výzvu pre separáciu 
odpadov. Pri projektoch odkanalizovania území z výzvy OP ŽP môže nastať situácia ako pri 
ROP, že niektoré už podporené projekty, môžu byť zrušené z nedostatku financií.   
Miroslav Rejda povedal, že treba sledovať zákon o odpadoch, lebo sa chystá jeho zmena.
Ing. Marián Masnica navrhol, aby VZN o používaní miestnych komunikácií bolo 
vypracované do konca mája 2011.
Mgr. Anton Varecha mal otázku, či je legislatívne správne vyberať zálohy za prepravu 
nadrozmerných nákladov po miestnych komunikáciách, ako je to napr. v ČR. 
Ing. Marián Masnica povedal, že obec Makov zdvihla daň za lesnú pôdu, z ktorej sa budú 
financovať opravy miestnych komunikácií. 
Paedr. Andrea Šimurdová povedala, že prvé pracovné stretnutie bude v Skalitom k téme 
miestnych komunikácií a budú prizvaní Ing. Martin Mravec, prednosta Obvodného úradu pre 
cestnú dopravu a pozemné komunikácie Čadca a zástupca dopravného inšpektorátu v Čadci. 

PaedDr. Andrea Šimurdová informovala o zasadaní zastupiteľstva ŽSK minulý týždeň. Pre 
starostov nášho okresu majú význam 2  informácie. Prvá sa týka Kysuckej nemocnice. MUDr. 
Kanaba sa vzdal funkcie riaditeľa. 
PhDr. JUDr. Ján Podmanický povedal, že od 1.5.2011 predseda ŽSK Juraj Blanár poveril 
vedením nemocnice doterajšieho ekonomického námestníka Ing. Martina Šenfelda. On môže 
viesť nemocnicu najviac pol roka. Dovtedy musí byť vykonané riadne výberové konanie.
PaedDr. Andrea Šimurdová podala 2. informáciu o zámene majetku medzi Mestom Čadca 
a ŽSK. Čadca získala starú športovú „pratexácku“ halu s kvalitnou palubovkou.
Ing. Milan Gura povedal, že mesto halu zamenilo za pozemky pod Domom dôchodcov a 
sociálnych služieb Čadca, Žarec, ktorý vlastní ŽSK. ŽSK sa tak môžu uchádzať o eurofondy 
pre tento DD, ktorý slúži pre celý okres Čadca.  

K bodu 7. Návrh uznesení
Juraj Strýček, člen návrhovej komisie, prečítal uznesenia, s ktorými všetci súhlasili. 

K bodu 7. Záver
PaedDr. Andrea Šimurdová poďakovala všetkým za účasť. 
  
  
Zápisnicu zapísala Mgr. Marta Sláviková
  

Za overovateľov zápisnice 

Ing. Františk Hažík .................................................
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Ing. Jozef Balačin  .............................................................
 
   
     
  
                                                                                            PaedDr. Andrea Šimurdová
                                                                                                    Predseda ZMOK      
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