
Z á p i s n i c a

z rokovania Rady ZMOK konaného 2.10. 2012 v Čadci.

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.  
Na rokovanie Rady ZMOK sa zúčastnili Ing. Miroslav Mareček, riaditeľ ÚPSVaR v Čadci a JUDr. Milan 
Rebroš, prednosta Obvodného úradu v Čadci. 

Program:

1. Otvorenie
2. Pripravovaná reforma verejnej správy
3. Prognóza výberu podielových daní na rok 2013
4. Zmeny v školských zákonoch  
5. Rôzne
6. Záver  

K bodu 1. Otvorenie
Radu ZMOK otvorila a viedla PaedDr. Andrea Šimurdová, predsedníčka ZMOK. Prítomných člnov Rady 
a hostí privítala. Ospravedlnila Juraja Strýčka.   
Predstavila program zasadania podľa pozvánky. 
        
K bodu 2. Pripravovaná reforma verejnej správy
PaedDr. Andrea Šimurdová predstavila problémy pripravovanej reformy verejnej správy, a to hlavne 
miesto, kde by sa mal región Kysúc rozdeliť a okres Kysucké Nové Mesto by územnosprávne patril 
k Žiline. Má informácie, že obce z KNM robili kroky, aby sa k Žiline dostali, takže im to vlastne vyhovuje. 

JUDr. Milan Rebroš  povedal, že reforma sa začala už v apríli tohto roku uznesením vlády SR. Teraz je 
reforma už v parlamente dokonca v 2. čítaní, takže je najvyšší čas, ak chceme ešte niečo zmeniť. Celá 
reforma verejnej správy je nastavená ako „priblíženie sa občanovi“. Mali by byť vytvorené dva druhy 
úradov – kontaktné miesta a centrálna správa. Kontaktné miesta budú v Turzovke, v Čadci a v Kysuckom 
Novom Meste. Centrálny úrd by bol v Čadci a v Žiline. Na kontaktných miestach občan vybaví väčšinu 
agendy – viac ako doteraz. Na centrálny úrad pôjde len výnimočne. Preto je škoda, že kvôli malej časti 
„veľkej“ agendy  by sa roztrhol región. Odchodom okresu KNM k Žiline by sa región značne oslabil. 

Ing. Miroslav Mareček povedal, že dolno Kysučania vždy tiahli k Žiline. Občan aj tak hlavne bude chodiť 
na kontaktné miesta. Nadstavbovú agendu využíva minimálne. Takýmto krokom štátu sa región rozdelí na 
desiatky rokov a už sa to nikdy nedá dohromady. Mali by sme zabojovať za región. Nečakám podporu 
KNM. 
Ing. Milan Gura povedal, že delenie Kysúc už bolo na niekoľkých platformách. Mali by sme zvolať Snem 
ZMOKu a dať vyjadrenie Rady ZMOK už dnes.
Ing. Milan Rebroš - bolo by dobré si z MV SR vyžiadať oficiálne informácie, lebo mteriál, ktorý máme je 
len jednou z pracovných verzií. 
Bol by rád, keby sa spojili starostovia už na úrovni regionálnych ZMOSov. 
PaedDr. Andrea Šimurdová povedala, že odkedy sa regionálne ZMOSy rozdelili na okresy, bolo tu už 
niekoľko pokusov ich spojiť. Ale z dolných Kysúc nebola vôľa. Ale viem zvolať rokovanie oboch 
organizácií ZMOK a ZMODK. Náš okres má 23 miest a obcí a má svoju silu. My musíme deklarovať, že 
nechceme rozdelenie regiónu. 
Na zvolaný spoločný snem prizveme aj JUDr. Rebroša a Ing. Marečka. 
Miroslav Rejda povedal, že regionálne a územné členenie netreba podceniť. V celom návrhu reformy 
štátnej správy nevidí prepojenie štátnej správy a samosprávy. Obce predsa vykonávajú prenesené 
kompetencie štátu. Reforma asi predbehla čas, nakoľko za pár rokov sa bude značná časť agendy 
vybavovať elektronicky a bude treba novú reformu. 
Jednou z úloh reformy by malo byť zlúčenie rozptýlených úradov do jednej budovy. 



Ing. Milan Gura povedal, že vidí vážny problém v tom, že štátna správa je anonymná, s výnimkou úradu 
práce. Obecné úrady sú naproti tomu verejné. Treba urobiť štátnu správu adresnou. Žiada preto urobiť 
osvetu štátnej správy.
Ing. Miroslav Mareček povedal, že treba urobiť osvetu, aby občan vedel čo je obec a čo je štát. 
Argumentácia dolno kysučanov nie je dobrá. Región a jeho celistvosť je dôležitá pre budúcnosť. 
Miroslav Rejda povedal, že náš okres je dosť veľký. Mali by sme dať stanovisko, aby sa zachovala integrita 
a obslužnosť územia celého regiónu tak, aby sa štátna správa priblížila občanovi. Možno by malo byť aj 
viac kontaktných miest.      
Ing. Milan Gura povedal, že vyjadrenia, ktoré pôjdu von, musia byť koncipované pozitívne. 

K bodu 3. Prognóza výberu podielových daní na rok 2013
Podľa informácií pána Rejdu z Rady ZMOS, minister financií odporučil obciam znížiť plošné výdavky 
miest a obcí o 10 % a mzdové náklady o 5 %. Taktiež zvýšiť miestne dane.  Obce už nemajú kde šetriť, 
nakoľko šetriace opatrenia už prebiehajú 4 roky. Nie je kde prepúšťať, ani sa nedá nezabezpečiť služby.  
V budúcom roku sa plánuje pokles výberu podielových daní možno aj o 20 %.  
Štát neplánuje výpadok výberu podielových daní doplatiť ako to bolo v minulosti. 
Rozpočet pre obce bol na rok 2012 plánovaný na 1 263 000 000 EUR a už klesol na 1 204 000 000 EUR. 
Navrhol zvolať mimoriadny celoslovenský snem ZMOSu ako nástroj samosprávnej politiky. 
Ing. Milan Gura povedal, že pokles výberu daní môže byť v nasledujúcich rokoch ešte nižší až do 50 %. 
A to je pre obce likvidačné. Je za zvolanie mimoriadneho snemu ZMOS a treba sa naň dobre pripraviť. 
Miroslav rejda povedal, že budúci týždeň budú zasadať 2 sekcie ZMOSu – finančná a školská. Po nich 
bude viac informácií a tak ešte raz zasadne Rada ZMOKu (11.10. o 8,30) a potom sa zvolá spoločný Snem 
ZMOKu a ZMO DK. 
PaedDr. Andrea Šimurdová pripomenula, že na ostatnom sneme ZMOS v Bratislave premiér Róbert Fico 
sľúbil vykonať audit kompetencií samosprávy – obsahový aj finančný. Dodnes sa s ním nezačalo. Na 
sneme ZMOSu by obce mali žiadať dofinancovanie výpadku výberu podielových daní.   

K bodu 5. Rôzne
Božena Poliačková poukázala na krízu vo financovaní eurofondov,  nakoľko Program rozvoja vidieka si 
dlhodobo neplní úlohy, ich systém je nefunkčný. Platby z PRV meškajú viac ako rok. 

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

Zápisnicu zapísala Mgr. Marta Sláviková, tajomník ZMOK .

                                                                                     PaedDr. Andrea Šimurdová
                                                                                             Predseda ZMOK 


