
ZDRUŽENIE  MIEST  A OBCÍ  KYSÚC

Z á p i s n i c a

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

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny. Za ZMOK 17 členov, za ZMO DK 7 členov. 

Program spoločného Snemu ZMOK a ZMO DK :
1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania 
3. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
4. Voľba zástupcov Kysúc do dozornej rady a predstavenstva spoločnosti SEVAK, a.s. 
Žilina

5. Rôzne
6. Návrh uznesení 
7. Záver  

K bodu 1. Otvorenie
Rokovanie otvorila a viedla predsedníčka ZMOK PaedDr. Andrea Šimurdová. Privítala 
prítomných, osobitne zástupcov ZMODK a jeho predsedu Ing. Antona Tkáčika.

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 Jána Pokrivku, starostu Snežnice. Do návrhovej komisie navrhla Ing. Mariána 
Masnicu, starostu Makova a Margitu Šplhákovú, starostku Poviny. Návrhy boli jednomyseľne 
prijaté. 

K bodu 4. Voľba zástupcov Kysúc do dozornej rady a predstavenstva spoločnosti SEVAK, a.s. 
Žilina
PaedDr. Andrea Šimurdová povedala, že po rokovaniach Rady ZMOK má ZMOK záujem za 
zachovanie prerozdelenia miest v orgánoch SEVAKu v pomere 3:1. (3 pre ZMOK). Taktiež 
ZMOK požaduje nemeniť rozdelenie miesta, teda zachovať 2 miesta v predstavenstve a jedno 
miesto v dozornej rade spoločnosti. 
Ing. Anton Tkáčik povedal, že ZMO DK s týmto návrhom prerozdelenia súhlasí.
PaedDr. Andrea Šimurdová predstavila menovite zástupcov, ktorí sú navrhnutí za ZMOK, a to 
do predstavenstva Ing. Milana Guru, primátora Čadce a Jaroslava Fekulu, starostu Radôstky. 
Do dozornej rady Ing. Jozefa Grapu, primátora Krásna nad Kysucou. 
Ing. Anton Tkáčik predstavil kandidáta zo ZMO DK, a to Ing. Jána Hartela, primátora 
Kysuckého Nového Mesta. 
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Jaroslav Fekula navrhol, aby sme odporučili Ing. Jozefa Grapu za predsedu dozornej rady 
SEVAK, a.s. Žilina. Povedal, že takáto možnosť tu je na základe dohôd medzi členmi 
predstaviteľmi Sevaku. 
RNDr. Miloš Šulgan mal otázku, či nie je potrebné starých členov odvolať.
PaedDr. Andrea Šimurdová povedal, že 3 starých členov budeme odvolávať.
Juraj Strýček dal návrh, nech snem navrhne alebo odporučí Ing. Milana Guru za predsedu 
predstavenstva.
Jaroslav Fekula povedal, že prerozdelenie funkcií v orgánoch Sevaku sa riadi dohodami. 
Predsedu predstavenstva by mala dostať rajecká dolina. Kysuce by mali obsadiť predsedu 
dozornej rady.
Ing. Milan Gura povedal, že on bude samozrejme rešpektovať dohody, ktoré už na Sevaku 
prebehli.
Juraj Strýček povedal, že v tom prípade on sťahuje svoj návrh na nominovanie Ing. Guru za 
predsedu predstavenstva.
PaedDr. Andrea Šimurdová dala hlasovať za odvolanie Ing. Jána Hartela, Ing. Jozefa Vražela 
a Jána Dodeka z funkcií v SEVAK, a.s. Žilina. Ďalej dala hlasovať za návrh nominantov 
Kysúc do dozornej rady: Ing. Jozefa Grapu, primátora Krásna nad Kysucou a Ing. Jána 
Hartela, primátora Kysuckého Nového Mesta. Do predstavenstva: Ing. Milana Guru, 
primátora Čadce a Jaroslava Fekulu, starostu Radôstky.
A zároveň dala hlasovať o podpore nominácie Ing. Jozefa Grapu za predsedu dozornej rady. 
Návrhy boli prijaté počtom 23 hlasov, jeden sa zdržal. 
Ing. Marián Masnica mal otázku, či odvolanie a nominovanie môže byť na uzneseniach 
v jednom dátume.
Ing. Jozef Hartel povedal, že naše uznesenia majú pre Sevak, a.s Žilina len návrhový 
charakter. Predstaviteľov orgánov Sevaku volí a odvoláva Valná hromada Sevaku na návrhy 
regionálnych združení v zmysle stanov. 
PaedDr. Andrea Šimurdová poďakovala, za konštruktívny prístup k prerokovanému bodu.

K bodu 5. Rôzne
PhDr. JUDr. Ján Podmanický vystúpil s kritikou novely zákona o dani z príjmu právnických 
osôb, ktorá ukladá obciam platenie dane z prenájmu, čo považuje za nezmyselné. V národnej 
rade SR opozícia požadovala úpravu tohto zákona, aby z neho vypustili aspoň platenie dane z 
príjmu za prenájom obecných bytov, čo však neprešlo. Na májovej schôdzi NR SR budú 
požadovať, aby obce boli od tejto dane úplne oslobodené. Túto otázku odporúča otvoriť na 
nadchádzajúcom sneme ZMOS v Bratislave, aby nebol narušený princíp samosprávy. 
Miroslav Rejda povedal, že k tejto téme by sa mali vyjadriť všetky stavovské organizácie obcí 
(ZMOS, ÚMS). K zákonu o dani z príjmu právnických osôb sa zatiaľ ostro vyjadrila Únia 
miest Slovenska. ZMOK a ZMODK by na tejto schôdzi mal tiež prijať stanovisko, že ZMOK 
a ZMO DK zásadne nesúhlasí zo zavedením dane pre obce z príjmu za prenájom majetku, 
a teda s daňovou politikou štátu voči obciam. 
Po druhé by malo byť prijaté stanovisko k pripravovanému nariadeniu vlády, že obce musia 
zvýšiť daň z nehnuteľností o 50 %, lebo v opačnom prípade im budú krátené podielové dane.  
Taktiež informoval, že ÚMS vytvorila pracovnú skupinu k prehodnoteniu kompetencií, ktoré 
presunul štát na obce. Dal návrh, aby sa jednotlivé obce do tejto pracovnej skupiny zapojili 
a odoslali svoje pripomienky k jednotlivým kompetenciám.
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PhDr. JUDr. Ján Podmanický povedal, že by to nemali dávať jednotlivé obce, ale celé 
regionálne organizácie, aby to malo väčšiu váhu.
Miroslav Rejda s tým súhlasil. Ďalej otvoril otázku vlakovej dopravy na Kysuciach. Povedal, 
že opäť bude potrebné prejednať grafikon vlakov, ktorý ma platiť od decembra 2011 ale už 
spoločne s cestovným poriadkom pre autobusy.  
PaedDr. Andrea Šimurdová povedala, že ZMOK už oslovil riaditeľa ŽSSK a ak on nenavrhne 
termín spoločného rokovania do konca týždňa, bude sa ona osobne dožadovať stretnutia. 
 (Prišla Mgr. Milada Chlastáková, starostka Dunajova, 26 prítomných.)
Ing. Milan Gura povedal, že nevie, prečo ŽSSK má znášať všetky dôsledky nejednotného 
dopravného systému a my bombardujeme len túto spoločnosť. Musí začať jednať VÚC, 
nakoľko práve autobusy, štátne a súkromné, spôsobili problémy aj vlakovým prepravcom. 
Treba tu mať jednoznačne integrovanú dopravu a treba tlačiť na VÚC, aby boli spoločné 
rokovania zo SAD, a.s  Žilina a ŽSSK a.s.  
Ing. Jozef Grapa povedal, že VÚC nemá inú možnosť, ak autobusový prepravca splní 
podmienky, musí mu licenciu na prepravu vydať. Je to problém aj pre SADky. Toto treba 
legislatívne riešiť na úrovni NR SR. Nárast dotácie ŽSK pre SAD je značný, lebo sa znížil 
počet cestujúcich a zvýšila sa cena energií. V rajeckej doline je jediný fungujúci systém 
integrovanej dopravy. Treba to urobiť podobne.
Ing. Milan Gura povedal, že keď to ide v rajeckej doline, musí to ísť aj inde. Dá sa to urobiť 
aj u nás. Princíp je ten , že ZMOK musí tlačiť na každú stranu. 
Ing. Marián Masnica povedal, že vytváranie grafikonu v tomto období je normálne. 
Každoročne sa menia CP k decembru a grafikon sa pol roka pripomienkuje. Je zásadne za 
integrovaný systém dopravy. Keď sa zráta koľko dopláca VÚC na autobusy a koľko dopláca 
ŽSSK na vlaky a preráta sa to na jedného obyvateľa a tá čiastka sa vztiahne na obyvateľov 
Kysúc, tak s tým musíme pri vytváraní integrovanej dopravy v regióne vyjsť.  Momentálne je 
zlé, že ŠK financuje SAD, a.s. Žilina, v ktorej nemá spoluúčasť.
Miroslav Rejda povedal, že z pozície primátora nemieni regulovať, kto čo bude vlastniť 
a riadiť. 
Ing. Jozef Grapa povedal, že je 9 rokov v dopravnej komisii ŽSK a je jej predseda. Zo SAD 
nebol nikdy problém. Nevie dokedy VÚC utiahne zvyšovanie dotácie na autobusy. 
PhDr. JUDr. Ján Podmanický povedal, že zachytil informáciu z médií, že v Čadci nebudú 
zastavovať rýchliky. Mal otázku, v ako je to stave. Takýto počin ŽSSK treba úplne zastaviť, 
lebo ak v okresnom meste nezastavia ani rýchliky, stane sa z neho periféria, dedina. Na čo sa 
potom železnica pred 150 rokmi budovala? 
Ing. Mila Gura povedal, že tento problém už bol prejednávaný s ministrom dopravy a Čadca 
zaslala na príslušné miesta odmietavé listy. 
PaedDr. Andrea Šimurdová navrhla prijať odmietavé stanovisko Snemov k rušeniu 
zastavovania rýchlikov v Čadci ako uznesenie.
Bc. Anton Heglas povedal, že stav, že rýchliky na trati Žilina – Praha zastavovali v Čadci 
nebol vždy. To sa spustilo až po rozdelení republík, aby v Čadci ako v prvej stanici za št. 
hranicou mohli nastupovať a vystupovať colníci. Momentálne sú tieto rýchliky viac 
využívané najme cestujúcimi za prácou do ČR a tým treba argumentovať. 
Jozef Kontrík povedal, že  k tomuto problému prijalo stanovisko aj predsedníctvo Asociácie 
horských sídel, ktoré minulý týždeň zasadalo. 
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PhDr. JUDr. Ján Podmanický povedal, že ZMOK a ZMODK musí zaujať stanovisko ku 
Kysuckej nemocnici. Táto nemocnica je spádová pre cca 130 000 obyvateľov, teda pre 
najviac v celom ŽSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa ohlásila od júla 2011 zrušenie 
onkologického a doliečovacieho oddelenia v Čadci.
PaedDr. Andrea Šimurdová navrhla prijať uznesenie, v ktorom vyzvú VZP, aby nerušila 
spomínané oddelenia. 
Ing. Ján Hartel povedal, že pre Kysucké Nové Mesto by vznikol veľký problém, lebo mesto 
často rieši čo sa staršími občanmi, o ktorých sa po operáciách treba starať a nikoho nemajú. 
Zrušenie doliečovacieho oddelenia by vážne pocítili. Preto uznesenia a výzvu VZP plne 
podporuje.

Juraj Strýček dal návrh, aby zástupcovia Kysúc v orgánoch Sevaku na snemoch regionálnych 
združení podávali informácie čo sa v spoločnosti deje, čo pripravuje. Aspoň raz za pol roka. 
Ďalej vyzval Snemy, aby inicioval riešenie záležitosti pozastavenie už schválených projektov 
v rámci ROP, výzva vyhlásená 16.3.2009, kód výzvy ROP-4.1a-2009/01. V rámci dodatočne 
otvorenej výzvy bolo schválených 36 projektov na regeneráciu centier obcí. Chybu podľa 
oficiálneho vyjadrenia spravil úradník ministerstva, že 3. kolo bolo nedostatočne zverejnené.  
Obce chybu nespravili, napriek tomu MF SR v rámci svojho auditu ROP konštatovalo, že pre 
tieto projekty nebudú podpísané zmluvy. Týka sa to aj kysuckej obce Svrčinovec. Toto môže 
byť precedensom pre iné výzvy. Žiada podporu od ZMOS.
Ing. Milan Gura povedal, že to že zástupcovia v orgánoch Sevaku budú informovať ostatné 
obce považuje za povinnosť. Potom sa zabráni aby sa majetok Sevaku rozpredával hocikomu.
Jaroslav Fekula povedal, že v Sevaku je základné pravidlo, keď sa odpredáva majetok, tak je 
najskôr oslovené mesto alebo príslušná obec. 
Ing. Ján Hartel povedal, že pri predajoch majetku Sevaku musí byť v dokumentácii aj 
vyjadrenie príslušného mesta, či chce alebo nechce majetok odkúpiť. 

PaedDr. Andrea Šimurdová informovala prítomných o možnosti využiť spoločný autobus na 
snem ZMOSu do Bratislavy. Vyjadrila sa, že by bolo rada, keby spoločné stretnutia ZMOK 
a ZMO DK neboli len kvôli Sevaku, ale konali sa aspoň raz ročne.   
Ing. Anton Tkáčik takúto ponuku privítal. 

K bodu 6. Návrh uznesení
Ing. Marián Masnica, 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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Ján Pokrivka .............................................................
 
   
     
  
                                                                                            PaedDr. Andrea Šimurdová
                                                                                                    Predseda ZMOK      

                                                                                                    Ing. Anton Tkáčik 
                                                                                                    Predseda ZMO DK   

Komuniké

Starostovia oboch okresov zasadali spoločne

Združenie miest a obcí Kysúc a Združenie miest a obcí Dolných Kysúc dňa 2.5.2011 mali 
spoločný snem, ktorý bol 
Hlavným bodom spoločného programu bola voľba zástupcov Kysúc do orgánov spoločnosti 
SEVAK, a.s. Žilina. Výber svojich zástupcov si museli primátori a starostovia našich miest 
a obcí veľmi dobre premyslieť a spoločne predebatovať, nakoľko spoločnosť SEVAk, a.s. 
Žilina zabezpečuje dodávku pitnej vody a odkanalizovanie na Horných Kysuciach a na jej 
pleciach bude aj stavba vodovodu a kanalizácie v ostatných častiach regiónu v nasledujúcich 
rokoch. ZMOK a ZMODK nakoniec za Kysuce nominoval do dozornej rady  Ing. Jozefa 
Grapu, primátora Krásna nad Kysucou a Ing. Jána Hartela, primátora Kysuckého Nového 
Mesta. Do predstavenstva Sevaku Ing. Milana Guru, primátora Čadce a Jaroslava Fekulu, 
starostu Radôstky. Zároveň odporučili Ing. Jozefa Grapu za predsedu dozornej rady SEVAK, 
a.s. Žilina.  
Starostovia prijali zásadné stanoviská k zákonom, ktoré sa dotýkajú financií samospráv. 
Novela zákona o dani z príjmu právnických osôb platná od 1.1.2011 ukladá obciam povinnosť 
odvádzať daň z prenájmu  a predaja majetku vo vlastníctva obcí. Obec musí odvádzať daň 
z prenájmu bytov, ktoré boli postavené z pôžičky štátu pre rozvoja bývania a obce ju dosiaľ 
splácajú, taktiež platia daň z prenájmu hrobových miest. Preto obce spoločne požiadajú Vládu 
SR, aby legislatívne prehodnotila zákon o dani z príjmu právnických osôb, ktorý narúša 
finančnú stabilitu miest a obcí. Taktiež sa obrátia na Vládu SR a MF SR so žiadosťou, aby 
nezavádzali povinné zvyšovanie dane z nehnuteľností o 50 %, čo by bol výrazný zásah do 
kompetencií samosprávy a doplatili by na to najmä občania.
Združenie miest a obcí Kysúc a Združenie miest a obcí Dolných Kysúc vyzýva Všeobecnú 
zdravotnú poisťovňu, a.s., aby nerušila zmluvy s onkologickým a doliečovacím oddelením 
v Kysuckej nemocnici v Čadci. Zrušenie týchto zmlúv, a tým oddelení, VZP avizovala od 
1.7.2011. Starostovia sú absolútne proti takémuto kroku, nakoľko Kysucká nemocnica  je 
jediná  nemocnica pre spádovú oblasť Kysúc so 130 000 obyvateľmi a už v súčasnosti je 
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značne finančne poddimenzovaná oproti iným nemocniciam. Onkologické a doliečovacie 
oddelenie je plne využívané. 
Po skončení spoločného rokovania ZMOK a ZMODK pokračoval Snem ZMOK vlastným 
rokovaním, na ktorom boli prejednané administratívne náležitosti združenia a poslanci VÚC 
z radou starostov podali podrobné informácie o rokovaní zastupiteľstva žilinského 
samosprávneho kraja z minulého týždňa.  

Mgr. Marta Sláviková
Tajomník ZMOK 
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