
ZDRUŽENIE  MIEST  A OBCÍ  KYSÚC

Zápisnica  

Zo zasadania Snemu Združenia miest a obcí Kysúc, 5. marec 2012  v Čadci.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, v počte 16 členov.  

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
4. Prezentácie pozvaných subjektov

.1   Slovenská sporiteľňa, a.s.

.2   DATALAN

.3   Tréningovo – poradenské centrum Náruč

.4   Pomocný anjel, NGO so sídlom v Nižnej na Orave

.5   Peter Tomek – problematika útulku pre psov
5. Správa o hospodárení ZMOK za rok 2011
6. Návrh plánu činnosti ZMOK na rok 2012
7. Návrh rozpočtu ZMOK na rok 2012
8. Príprava na 22. Snem ZMOS – 17.5.2012, Bratislava
9. Rôzne – Vystúpenie Danky Jašurkovej, prednostky ObÚ v Čadci 
10. Návrh uznesení
11. Záver

K bodu 1.Otvorenie
PeadDr. Andrea Šimurdová privítala všetkých prítomných a hostí. Konštatovala, že Snem 
ZMOK je uznášania schopný. 

K bodu 2. Program rokovania
PeadDr. Andrea Šimurdová predstavila program podľa pozvánky. Do programu navrhla 
zaradiť vystúpenie zástupcov Obvodného úradu v Čadci, ktoré bolo dohodnuté až po odoslaní 
pozvánky členom ZMOK. Pôvodne mala prísť pani prednostka Danka Jašurková, ale 
z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti sa ospravedlnila. Toto vystúpenie sa zaradí ako bod 4. 
a ostatné body sa prečíslujú. 
Takto upravený program rokovania bol schválený.

K bodu 3. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
Za overovateľov zápisnice: Ing. Milan Gura a  Ing. Jozef Grapa.
Do návrhovej komisie: Ing. Juraj Hlavatý a Ľuboš Stríž.
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K bodu 4. Vystúpenie zástupcov ObÚ v Čadci
Vystúpili Ing. Šimon Kožak, vedúci ekonomického oddelenia ObÚ v Čadci a Mgr. Pavol 
Sedláček, z odboru krízového riadenia ObÚ v Čadci. Venovali sa nedávnej kalamitnej situácii 
na Kysuciach a spôsobe jej „vyúčtovania“.  Navrhli, že usporiadajú ešte jedno školenie pre 
otázky spracovania hlásení a ekonomiky krízových situácii. 
ObÚ v Čadci požiadal MV SR o niektoré zmeny pri hláseniach a účtovaní krízových situácií, 
aby to mohli obce reálne zvládnuť. Najme o to, aby faktúry, ktoré obce dávajú do zúčtovania 
kalamity nemuseli byť dopredu obcou uhradené. Obce totiž na to niekedy nemajú reálne 
peniaze. Zatiaľ však tieto faktúry musia byť uhrádzané, a len vtedy sa môžu dať na 
preplatenie u ministerstva. ObÚ požiadala o zmenu Smernica MV SR č. KMCO-191-33/
CO-2008 z 3. júna 2008, ktorá hovorí o náležitostiach zúčtovania krízových situácii. 
Ing. Jozef Grapa mal požiadavku na Snem ZMOK, aby zo snemu išlo uznesenie, na podporu 
návrhu ObÚ na zmenu smernice, že faktúry z kalamity nemusia byť dopredu uhradené.    
Druhá požiadavka bola tiež na MV SR, aby svoje organizačné zložky, hasičov, cestárov 
a podobné vybavila ťažkou technikou, ktorá by bola schopná bojovať s veľkým snehom 
a hlavne, aby táto technika bola umiestnená na strediskách na severe Slovenska a tiež na 
Kysuciach.   

K bodu 5. Prezentácie pozvaných subjektov

5.1     Slovenská sporiteľňa, a.s – ospravedlnili sa, ich prezentáciu dostali starostovia mailom  
5.2     Peter Tomek (TODAKO) spolu so zástupcami OZ Sloboda zvierat Bratislava, p. 
Romana Březinová – otvorili problematiku útulku pre psov, ktorý by mal byť vybudovaný na 
Kysuciach. Obce majú povinnosť odchytávať túlavých psov a umiestniť ich do vhodného 
zariadenia. Na stránke www.slobodazvierat.sk sa nachádzajú príklady projektov pre obce. 
Ing. Jozef Grapa pripomenul zákon o čipovaní psov a mačiek, ktoré pomôže zistiť majiteľa 
túlavého zvieraťa. Všetci starostovia z Kysúc riešia umiestnenie túlavých psov do útulku 
v Korni.  
Romana Březinová povedala, aby motiváciou pre čipovanie psov mohla byť úľava na dani za 
psa, ak tento bude očipovaný. 
Stanislav Novotný povedal, že nemáme nástroj na ochranu ľudí, ktorých psi dohryzú. Obce 
nemajú prostriedky mať zamestnané „spôsobilé osoby“ na odchyt psov, tak ako to 
predpokladá zákon.   
Peter Tomek požiadal starostov niečo robiť pre túlavé zvieratá. Vyzval starostov, aby 
rozmýšľali o možnosti združenia prostriedkov na výstavbu karantény a útulku pre psov, ktoré 
by využívali celé Kysuce.   

5.3 DATALAN – Ing. Ján Válek, prezentácia možnosti internetizácie miest a mestských 
a obecných úradov.  
Bc. Anton Heglas povedal, že ak štát neuzákoní pravidlá elektronického podpisu, tak je celá 
elektronická samospráva takmer na nič. 

5.4 Tréningovo- poradenské centrum Náruč – Martina Šuriňáková a Róbert Braciník.
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Centrum pomáha zanedbaným a týraným deťom, ale tiež celým rodinám. Vykonávajú 
sociálnu právnu poradňu a sociálnu kuratelu. V Čadci sídlia na Májovej ulici. Požiadali 
starostov o príspevok na činnosť. Napríklad vo výške 0,30 EUR na obyvateľa obce. 
PeadDr. Andrea Šimurdová povedal, že má s centrom dlhodobú dobrú skúsenosť a obec 
Skalité ich pravidelne podporuje. 

5  Pomocný anjel, NGO so sídlom v Nižnej na Orave – Slavomíra Ploransky
NGO sa zaoberá zbieraním šatstva,  ktoré potom dávajú ďalej do ďalších organizácii. Vyzvala 
starostov, aby sa zapojili a tiež im dala možnosť zbierať šatstvo po cely rok. Taktiež môžu 
starostovia osloviť sociálne slabšie rodiny z vlastných obcí a oni im zo šatstvom pomôžu. 
Môžu si pri zbere prísť sami vybrať.  info@pomocnzanjel.sk  
   
K bodu 6. Správa o hospodárení ZMOK za rok 2011
PaedDr. Andrea Šimurdová predstavila materiál Správa o hospodárení ZMOK za rok 2011, 
ktorý bol bez pripomienok prijatý. 

K bodu 7. Návrh plánu činnosti ZMOK na rok 2012 
PeadDr. Andrea Šimurdová predstavila materiál, doplnený o cestu do Štrasburgu a spoločné 
SK, PL a CZ rokovanie Rád. Na cestu do Štrasburgu je potrebné osloviť europoslancov, každý 
starosta po svojej straníckej línii, nakoľko oni máju svoje fondy na takéto príležitosti.   
Luboš Stríž navrhol, aby bol skoncipovaný spoločný list pre oslovenie europoslancov.

K bodu 8. Návrh rozpočtu ZMOK na rok 2012 
PeadDr. Andrea Šimurdová predstavila materiál rozpočtu na rok 2012. Rozpočet bol 
jednomyseľne prijatý.  

K bodu 9. Príprava na 22. Snem ZMOS - 17. 5. 2012,  Bratislava.
Na 23. Snem ZMOS - 17. 5. 2012 v Bratislave by mali podľa určeného kľúča ísť 4 
zástupcovia ZMOKu.  
Delegačný kľúč v pomere 1: 5 vrátane členov Rady  ZMOS. Navrhnutý  boli PaedDr. Andrea 
Šimurdová,  predseda ZMOK, Miroslav Rejda, člen rady ZMOS, Ing. Milan Gura ako 
primátor okresného mesta a Ing. Jozef Grapa, primátor Krásno nad Kysucou. 
Vložné na účastníka: 50,- € si zaplatí každý účastník sám. 

K bodu 10. Rôzne 
10.1 PaedDr. Juraj Hlavatý spolu s Jozefom Kontríkom sú členovia Výboru pre otázky 
zamestnanosti pri  UPSVaR v Čadci. Informovali o požiadavke výboru a všetkých starostov 
aby ZMOK požiadal ZMOS o presadenie zmeny, aby obce pri uzatváraní pracovných zmlúv 
podľa   paragrafu 50 j nemuseli dokladať doklady o bezdĺžnosti voči poisťovniam a 
daňovému úradu. Zmluvy pri kalamitách je potrebné  uzatvárať zo dňa na deň a tieto 
potvrdenia sa nie vždy dajú tak rýchlo získať. 
10.2 Organizácia cestovného ruchu Kysuce
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Ing. Milan Gura informoval o založení Organizácie cestovného ruchu Kysuce. Požiadal 
starostov ostatných obcí, aby sa pripojili k OCR Kysuce. Len z dôvodu krátkosti času bola 
organizácia založená s minimálnym počtom 5 obcí. 
10.3 Sevak
PaedDr. Andrea Šimurdová požiadala zástupcov ZMOKu v Sevaku o informácie.
Ing. Jozef Grapa informoval za dozornú radu Sevaku, že momentálne sa majetok Sevaku 
nepredáva. 
Jaroslav Fekula informoval, že sa pripravuje ucelený materiál.
Bc. Anton Heglas sa spýtal, či je reálne vymáhanie pokuty od Sevaku ako investora, za 
nekvalitné rekonštruované cesty II. a III. triedy. 
Ing. Jozef Grapa odpovedal, že Váhostav ich bude opravovať na jar 2012. 
Ľuboš Stríž požadoval informácie o pokračovaní projektu odkanalizovania v obci Klokočov, 
kde sa začalo s výstavbou kanalizácie a vodovodu a preinvestovalo sa 80 mil. korún 
z plánovaných 120 mil. Stavba nebola dotiahnutá k najzastavanejšej časti obce. Kanalizácia tu 
nebola dokončená nakoľko obec Klokočov odmietla dať svoj vodovod Sevaku za 1 korunu. 
Mal otázku či zastavenie stavby bolo v poriadku a či sa stavba niekedy v Klokočove dokončí. 

10.4
Mgr. Milada Clastáková poďakovala Ing. Milanovi Gurovi, Ing. Jozefovi Grapovi  a Ľubošovi 
Strížovi za osobnú angažovanosť pri riešení krízových situácií, povodní, veľkého snehu 
a ľadochodov.   
     
K bodu 11. Návrh uznesení 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesení zo Snemu ZMOK, ktoré boli jednomyseľne 
prijaté.

K bodu 12. Záver  
PeadDr. Andrea Šimurdová poďakovala všetkým za aktívnu účasť a pozvala starostov na 
spoločný pracovný obed.   
 

Zápisnicu zapísala Mgr. Marta Sláviková

Za overovateľov zápisnice   Ing. Milan Gura               ............................................................
                                        

                                             Ing. Jozef Grapa              ............................................................                

                                                                                        PaedDr. Andrea Šimurdová 
                                                                                           Predsedníčka združenia
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