
Z á p i s n i c a

z rokovania Rady ZMOK konaného 9. 2. 2012 v Čadci.

Prítomní: Podľa perzenčnej listiny.  

Program:

1.Otvorenie
2.Správa o hospodarení a správa o činnsti ZMOK za rok 2011
3.Návrh plánu činnosti a návrh rozpočtu ZMOK na rok 2012
4.Príprava riadneho Snemu ZMOK
5.Príprava snemu ZMOS
6.Rôzne
7. Záver 

K bodu 1. Otvorenie
Radu ZMOK otvorila a viedla PaedDr. Andrea Šimurdová, predsedníčka ZMOK. Prítomných 
privítala. Ospravedlnila Miroslava Rejdu, ktorý je dlhodobo chorý a Boženu Poliačkovú, ktorá sa 
zúčastnila zasadania sekcie ZMOS. Konštatovala, že Rada ZMOK je uznášania schopná, nakoľko 
je prítomná  nadpolovičná väčšina členov. Predstavila program zasadania, podľa pozvánky. 
K programu nemal nikto námietky a bol schválený.
        
K bodu 2. Správa o hospodarení a správa o činnsti ZMOK za rok 2011
PaedDr. Andrea Šimurdová predstavila materiál, správu o hospodárení za rok 2011. Nikto k nej 
nemal pripomienky. Rada ZMOK odporučila Snemu správu o hospodárení schváliť.   
PaedDr. Andrea Šimurdová uložila tajomníčke združenie do riadneho Snemu ZMOK pripraviť 
materiál – správu o činnosti – súpis zasadaní ZMOK za rok 2011.
K výberu členkého. Rada odporučila ponechať výšku členkého ZMOK na pôvodnej výške 
z predchádzajúceho roka, a to 0,07 EUR na obyvateľa. Obce, ktoré nezaplatili členské v roku 2011 
budú opätovné vyzvané, aby tak urobili.   

K bodu 3. Návrh plánu činnosti a návrh rozpočtu ZMOK na rok 2012
PaedDr. Andrea Šimurdová navrhla do pripraveného materiálu , ktorý je zostručnený oproti 
minulosti len na hlavné činnosti, doplniť exkurziu primátorov a starostov obcí do Štrasburgu 
a Bruselu, navštívili Europarlament. Buď autobusom alebo letecky. Bolo by to v jesennom období. 
Ing. Milan Gura mal návrh, aby pre financovanie tejto exkurzie boli využité fondy, ktoré majú naši 
europoslanci pre svoje návštevy.  
Juraj Strýček mal návrh na doplnenie aktivity, a to spoločné zasadanie združení obcí Českej, 
Poľskej a Slovenskej republiky. Bolo by to na úrovni prihraničných okresov a na úrovni rád 
združení.     
PaedDr. Andrea Šimurdová navrhla do návrhu rozpočtu doplniť položku nákup PC pre kanceláriu 
ZMOK, ktorá dosiaľ využívla len vybavenie RRA Kysuce. 
Prenájom kancelárie treba ošetriť zmluvou s mestom Čadca. 



Rada odporučila návrh plánu činnosti a návrh rozpočtu ZMOK na rok 2012 s dodatkami schváliť.

K bodu 4. Príprava riadneho snemu ZMOK
Termín riadneho Snemu ZMOK bude 5.3.2012 o 9,30 v Čadci. Do pozvánky bude program ako na 
Radu. Po zasadaní bude spoločný obed. Treba, aby starostovia dali dopredu vedieť, či sa zúčastnia 
zasadania a obeda. 
Na Snem ZMOK sa ohlásili so svojimi prezentáciami Slovenská sporiteľňa, a.s., ktorá podpísala 
zmluvu zo ZMOSom. Potom firma DATALAN, s.r.o., Tréningovoporadenské centrum Náruč. 
Čadca, Peter Toman s problematikou útulku pre psov a nezisková organizácia Pomocný anjel so 
sídlom v Nižnej na Orave. Všetkým bude umožnené vystúpiť. Dĺžka ich vstupov bude obmedzená 
na 15, z toho 10 minút prezentácia a zvyšok otázky starostov.           
Ing. Milan Gura povedal, že viac ako útulok pre psov Kysuce páli to, že nemáme „záchytku“. 
Bude treba túto tému  spoločne s VÚC a nemocnicou tiež otvoriť. Na jesennom Sneme ZMOK by 
sa mal prejednať spôsob založenia a spôsob financovania „záchytky“. 

K bodu 5. Príprava snemu ZMOS
Snem ZMOS bude 17.5. 2012 v Bratislave. Mali by ísť naň 4 zástupcovia za ZMOK, vrátane 
člena Rady ZMOS. Bude to teda s určitosťou pán Miroslav Rejda. Mala by ísť aj predsedníčka 
regionálnej organizácie PaedDr. Andrea Šimurdová. Ostatné 2 miesta budú ponúknuté na Sneme 
ZMOK, kto bude mať záujem. 
Juraj Strýček navrhol, aby na snem ZMOS išiel aj Ing. Milan Gura ako,primátor okresného mesta.     
Ing. Milan Gura reagoval, že je to môžné, ale ak bude chcieť ísť niekto tak mu nebude brániť. 

K bodu 6. Rôzne
6.1 Návrh novely zákona o priestupkovom konaní 
Ing. Milan Gura informoval, že návrh novely zákona o priestupkovom konaní bol v 1. čítaní v NR 
SR. V návrhu novely sú niektoré časti, ktoré by zhoršili postavenie obcí pri vymáhaní pokút. Napr. 
§13 bod 3. Kedysi aj keď vymáhanie nezaplatených pokút bolo odstúpené obcou na obvodný úrad 
vymohnutá pokuta patrila obci. Teraz by ostala obvodnému úradu. 
§16 d) – obce by už neriešili priestupky podávania alkoholu mladistvím. Alebo obce by už 
nemohli vymáhať poplatky a pokuty uložené podľa VZN. 
Treba to rozhodne pripomienkovať a napísať ZMOSu, pripomienky k novele.  

6.2 Juraj Strýček vzniesol požiadavku, aby po vytvorení sa novej vlády, snáď niekedy v máji, 
ZMOK využil všetký dostupné prostriedky na upozornenie kompetentných na pokračovanie 
výstavby diaľnice D3 cez Svrčinovec. Bude treba novú vládu pozvať do Čadce a Svrčinovca 
a ubezpečiť sa, že nebudú robiť zmeny v pláne výstavby diaľnice D3.   

K bodu 7. Záver
PaedDr. Andrea Šimurdová poďakovala všetkým prítomným za účasť. 

Zápisnicu zapísala Mgr. Marta Sláviková, tajomník ZMOK .

                                                                                     PaedDr. Andrea Šimurdová
                                                                                             Predseda ZMOK 


