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Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Dvon� zvolal na 2. júna 2011 rokovanie Rady 
ZMOS. 

Rada Združenia miest a obcí Slovenska zvolila za prvého podpredsedu ZMOS starostu Štrby Michala 
Sýkoru. Podpredsedom združenia zvoleným v Komore miest je starosta bratislavskej mestskej �asti Petr-
žalka Vladimír Bajan. Komora obcí v tajnej vo�be zvolila za podpredsedu ZMOS starostku obce Brusno 
Vieru Krakovskú.  

Rada ZMOS schválila zriadenie ôsmich sekcií a tiež ich predsedov. Primátor mesta Turzovka Miroslav 
Rejda bude predseda� sekcii finan�nej a informatiky. Primátor mesta Spišská Belá Štefan Bie�ak povedie 
sekciu verejnej správy, kontroly a armády. �ubomír Parízek, primátor Senice, bude predseda� sekcii škol-
stva, vzdelávania, mládeže a športu. �alšou odbornou sekciou ZMOS je sekcia regionálneho rozvoja, 
cestovného ruchu a kultúry. Jej predsedom sa stal primátor Pieš�an Remo Cicutto. Primátor Ve�kého 
Krtíša Dalibor Surkoš povedie novú sekciu hospodárstva, dopravy, výstavby a energetiky. Starostka obce 
Uhrovec Zuzana Ma�eková predsedá sekcii pôdohospodárstva a životného prostredia, starostka Janovej 
Lehoty Božena Ková�ová predsedá sekcii sociálnej, zdravotníctva a marginalizovaných komunít. Starosta 
mestskej �asti Košice – Juh Jaroslav Hlinka povedie sekciu medzinárodných vz�ahov. 

Rada ZMOS schválila �lenov Predsedníctva ZMOS: Jozef Dvon�, primátor Nitry, Vladimír Bajan, sta-
rosta M� Bratislava – Petržalka, Richard Raši, primátor Košíc, Pavel Hagyari, primátor Prešova, Miroslav 
Rejda, primátor Turzovky, Štefan Bie�ak, primátor Spišskej Belej, �ubomír Parízek, primátor Senice, Re-
mo Cicutto, primátor Pieš�an, Dalibor Surkoš, primátor Ve�kého Krtíša Jaroslav Hlinka, starosta M� Koši-
ce – Juh, Igor Choma, primátor Žiliny, Ján Oravec, primátor Štúrova, Michal Sýkora, starosta Štrby, Viera 
Krakovská, starostka Brusna, Božena Ková�ová, starosta Janovej Lehoty, Zuzana Ma�eková, starostka 
Uhrovca, �ubomír Petrák, starosta Hurbanovej Novej Vsi, Peter Fitz, starosta Šenkvíc, Alena Jelušová, 
starostka Maduníc, Eva Be�ovi�ová, starostka Tren�ianských Stankoviec, Peter Jurí�ek, starosta Jelšo-
viec, Pavel Baráni, starosta Závažnej Poruby, Zuzana Nébusová, starostka Spišských Tomášoviec 
a Ladislav Hroššo, starosta Jelšovce. 

Rada ZMOS sa tiež venovala aktuálnym informáciám z legislatívneho procesu, ktoré predložili výkonní 
podpredsedovia Milan Muška a Jozef Tur�ány. Materiál informuje o návrhu novelizácie zákona 
o slobodnom prístupe k informáciám. Návrh zákona je obsahovo zameraný na riešenie aplika�ných problémov 
a koriguje mechanizmus povinne zverej�ovaných zmlúv, faktúr a objednávok na základe doterajších skú-
seností. �alšia pripravovaná novelizácia sa týka zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 
ZMOS v tejto súvislosti žiada presné stanovenie kritérií posudzovania strategických dokumentov, vrátane 
ich potreby zis�ovacieho konania, na základe ktorých bude príslušný orgán posudzova�, �i daný dokument 
bude alebo nebude podlieha� povinnému hodnoteniu vplyvov na životné prostredie. �lenovia rady dostali 
aj informáciu o návrhu zákona o identifikácii environmentálnej zá�aže a o zodpovednej osobe za environ-
mentálnu zá�až. Ú�elom návrhu je najmä stanovenie mechanizmu ur�enia zodpovednosti za jestvujúce 
environmentálne zá�aže.  

Rada ZMOS zobrala aktuálne informácie z legislatívneho procesu na vedomie, pri�om odmieta návrh 
novely zákona, ktorým sa mení a dop	�a zákon �. 301/2005 Z. z. Trestného zákona na stanovenie trestno-
právnej zodpovednosti starostov pri správe majetku obce z nedbanlivosti. 

Vyjednáva�mi pre kolektívne vyjednávanie na rok 2012 budú za Združenie miest a obcí Slovenska 1. 
podpredseda Michal Sýkora a výkonný podpredseda Jozef Tur�ány. 

Jozef Tur�ány tiež predložil stanovisko ZMOS k pracovnému návrhu zákona, ktorým sa mení a dop	�a 
zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zá-
stupcovia ZMOS na rokovaní s predstavite�mi Ministerstva financií Slovenskej republiky vzniesli 
k návrhom na obmedzenie samosprávnosti miest a obcí pri správe daní viaceré pripomienky. Zástupcovia 
združenia navrhli predloži� 
alšie vecné pripomienky k predloženému pracovnému návrhu novely zákona 
a odporu�ili ich prerokova� na odbornej úrovni pred predložením návrhu na rokovanie orgánov ZMOS 
a na medzirezortné pripomienkové konanie. 

Rada ZMOS zobrala informáciu na vedomie. 
V závere rokovania schválila harmonogram svojich zasadnutí. Rada ZMOS bude rokova� 9. augusta 

2011, 13. septembra 2011 a 22. – 23. novembra 2011. 

Komuniké z nitrianskeho rokovania Rady ZMOS 

Obce s po�tom obyvate�ov do 2 000 na svoj rozvoj aktívne využívajú eurofondy. Dokazujú to štatistiky 
�erpania dvoch opatrení zameraných na rozvoj vidieka.  

Pôdohospodárska platobná agentúra doposia� uzatvorila 500 zmlúv vo výške takmer 80 miliónov eur. Tie-
to financie poslúžili obciam na vytváranie podmienok pre spolkovú �innos�, vzdelávacie aktivity a malé inves-
tície pri rekonštrukciách rekrea�ných zón, ihrísk, amfiteátrov �i autobusových zastávok. Obce tak v opatrení 
Základné služby pre vidiecke obyvate�stvo doposia� dokázali vy�erpa� 99,4% z celkových zdrojov. 

S podobným záujmom sa stretlo aj opatrenie Obnova a rozvoj obcí, ktoré sa zameriava na rekonštrukciu 
a modernizáciu dopravnej a vodovodnej infraštruktúry, ale aj investícií do verejného osvetlenia, chodníkov, 
cyklotrás a verejných priestranstiev. V tomto opatrení bolo uzatvorených 539 zmlúv, ktoré pomohli obciam 
skráš�ova� svoje prostredie v celkovom finan�nom objeme prevyšujúcom 94 miliónov eur. Táto �iastka pred-
stavuje takmer 96 % �erpanie z balíka ur�eného na rozvoj vidieka v rokoch 2007 – 2013. 

Ukážkové �erpanie v rámci týchto opatrení považujeme za dôkaz ve�mi kvalitných a prospešných projek-
tov, ktorými sa malé obce úspešne pokúšajú zvýši� kvalitu svojho komunitného života. Aj napriek malému 
po�tu obyvate�ov svoju šikovnos� dokazujú energiou, húževnatos�ou a jasnými predstavami. Je to zárove� 
dôkazom opodstatnenosti a užito�nosti celého Programu rozvoja vidieka. Ten považujeme za nástroj na 
znižovanie regionálnych rozdielov a zabezpe�ovania vidieckej krajinotvorby. 

Malé obce sú v �erpaní eurofondov ukážkové 

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Dvon� 
považuje s�ítanie obyvate�ov, domov a bytov 2011 za pro-
ces, ktorý samospráva ukážkovo zvládla. 
Mestá a obce tento projekt desa�ro�ia v území zabezpe�o-
vali technicky i organiza�ne. „Napriek tomu, že samotný 
proces s�ítania bol od po�iatku sprevádzaný ur�itými ne-
presnos�ami, a dokonca sme boli aj svedkami rozporov na 
strane štátu, samosprávy ukážkovo zvládli to, �o sa od nás 
o�akávalo,“ konštatuje Jozef Dvon�. Predseda ZMOS 
alej 
dodáva: „Aj pri s�ítaní obyvate�ov, domov a bytov 2011 
sme preukázali svoju zodpovednos�, pružnos� a vysokú 
profesionalitu. Som ve�mi rád, že miestna územná samo-
správa dokázala v�as poukáza� na riziká, pružne reagovala 
aj na nepredvídané momenty a svedomito splnila svoje 
úlohy. Preto všetkým, ktorí sa podie�ali na tomto cenzuse 
patrí moja úprimná v
aka za úspešné zvládnutie projektu 
desa�ro�ia. 

Úspešné zvládnutie s�ítania 

Postavenie zamestnanca na ú�ely sociálneho poistenia 
od 1. 1. 2011 nadobúda fyzická osoba, ktorá sp	�a dve 
podmienky, a to existenciu právneho vz�ahu, ktorý zakladá 
právo na príjem zo závislej �innosti, a existenciu práva na 
príjem zo závislej �innosti zákona �. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov v znení neskorších predpisov. 

Pod�a zákona �. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov môže obec poslancovi 
obecného zastupite�stva (
alej len „poslanec“) poskytnú� 
odmenu za výkon funkcie poslanca. Právo na odmenu 
poslancovi vzniká až po schválení zásad odme�ovania 
poslancov obecným zastupite�stvom, ak pod�a týchto zá-
sad poslancovi patrí odmena. 

Poslanec, ktorý má právo na odmenu, sa od 1. 1. 2011 
považuje za zamestnanca na ú�ely sociálneho poistenia. 
Ak má poslanec právo na pravidelnú mesa�nú odmenu, 
považuje sa za zamestnanca na ú�ely nemocenského 
poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v neza-
mestnanosti a obec je povinná prihlási� tohto poslanca do 
registra poistencov a sporite�ov starobného dôchodkového 
sporenia na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie 
a poistenie v nezamestnanosti. Ak má poslanec právo na 
nepravidelnú odmenu, t. j. inú ako pravidelnú mesa�nú 
odmenu, považuje sa za zamestnanca na ú�ely dôchod-
kového poistenia a obec je povinná prihlási� tohto poslan-
ca do registra poistencov a sporite�ov starobného dôchod-
kového sporenia na dôchodkové poistenie. 

Poslanec nemá právne postavenie zamestnanca pod�a 
zákona o sociálnom poistení v znení ú�innom od 1. 1. 
2011 len vtedy, ak v zásadách odme�ovania poslancov 
bude uvedené napríklad, že „odmena nepatrí poslancom, 
ktorí vyhlásili, že svoj mandát budú vykonáva� bez odme-
ny“. Skuto�nos�, že odmena nepatrí poslancovi, ktorý 
vyhlásil, že svoj mandát bude vykonáva� bez odmeny, 
musí by� na ú�ely posúdenia vzniku právneho postavenia 
zamestnanca v sociálnom poistení a na ú�ely posúdenia 
vzniku povinného sociálneho poistenia zamestnanca de-
klarovaná a schválená v zásadách odme�ovania poslan-
cov, ktoré vydá a schváli obecné zastupite�stvo. 

Poslanec, rovnako ako každý iný poberate� pred�asné-
ho starobného dôchodku, má nárok na výplatu tohto dô-
chodku iba vtedy, ak nie je povinne dôchodkovo poistený 
ako zamestnanec. Preto poslancovi, ktorému bola výplata 
dôchodku zastavená z dôvodu, že ním vykonávaná �in-
nos� poslanca zakladá povinné dôchodkové poistenie 
zamestnanca, a ktorému zaniklo právo na odmenu za 
výkon tejto �innosti, odporú�ame o výplatu pred�asného 
starobného dôchodku požiada� Sociálnu pois�ov�u pí-
somnou žiados�ou http://www.socpoist.sk/ext_dok-ziadost-
o-uvolnenie-vyplaty/41354c. 

Sociálna pois�ov�a k poslaneckým 
odmenám pred�asných dôchodcov 



Slovensko h�adá spôsoby ako zrýchli� �erpanie  
eurofondov 

Do konca sú�asného programovacieho obdobia ostáva 
už len dva a pol roka a o mesiac sa za�ne s vyjednávaním 
o novom finan�nom rámci po roku 2013. Slovensko je 
v sú�asnosti v oblasti eurofondov siedmou najhoršie �er-
pajúcou krajinou a h�adá spôsoby ako tento stav zmeni�. 

Slovensko je v oblasti eurofondov siedmy najhoršie 
�erpajúci �lenský štát. Aktuálny stav využitia úniových 
finan�ných prostriedkov z celkovej alokácie na obdobie 
2007 – 2013 je na úrovni necelých 17 %.  

Premiérka Iveta Radi�ová po�as návštevy komisára 
pre regionálnu politiku Johannesa Hahna za hlavnú prí�inu 
tohto stavu ozna�ila "neuverite�nú byrokratizáciu 
a zložitos� administrácie".  Vláda teda prijala súbor opatre-
ní, ktoré by proces �erpania mali zrýchli�. Ako však uviedol 
zdroj blízky rokovaní o takýchto pravidlách, �i budú naozaj 
ú�inkova� sa ukáže najskôr koncom tohto a za�iatkom 
budúceho roka.  

Opatrenia sa týkajú štyroch hlavných oblastí – adminis-
tratívnej náro�nosti prípravy podnikov, objektívnosti 
a transparentnosti schva�ovania predložených projektov, 
administratívnej zá�aže prijímate�ov a realizácie a kontroly 
verejného obstarávania. Po novom by mal napríklad 
vzniknú� systém centrálneho dožadovania dokladov do 
praxe, �iže riadiaci orgán ich nebude požadova� od žiada-
te�ov ale od inštitúcií, ktoré ich vydávajú. Ide o potvrdenia 
zo Sociálnej pois�ovne, zdravotných pois�ovní �i da�ových 
úradov. Viac pozornosti sa bude venova� aj zefektívneniu 
verejného obstarávania, kde pod�a zdroja dochádza 
k �astým, vä�šinou banálnym chybám. 

Záujmy malých podnikov budú v každej krajine  
bráni� „advokáti“ 

Komisár pre priemysel Antonio Tajani v Budapešti 
predstavil novú sie� vyslancov �lenských štátov, ktorí budú 
zastupova� záujmy malých a stredných podnikov (MSP). 
Budú kontrolova� najmä to, �i sú právne predpisy EÚ týka-
júce drobných firiem uplat�ované správne. 

V Európskej únii operuje okolo 23 miliónov malých 
a stredných podnikov, ktoré tvoria základ nielen európskej 
ekonomiky, ale aj spolo�nosti vzh�adom na to, že zabez-
pe�ujú dve tretiny všetkých pracovných miest 
v súkromnom sektore. Hlavným nástrojom EÚ na pomoc 
drobným firmám je iniciatíva SBA. Jedným z jej hlavných 
princípov je vytvori� prostredie, v ktorom je podnikanie 
docenené. 

Možnosti na zabránenie gréckemu krachu sa mí�ajú 

Atény sa snažia získa� 
alšiu tranžu pomoci od EÚ a 
MMF, no možnosti ako zabráni� krachu sa rýchlo mí�ajú 
po tom, �o ECB a ratingové agentúry varovali aj pred dob-
rovo�nou reštrukturalizáciou dlhu a grécka opozícia od-
mietla 
alšie šetrenie.  

Všetky tri hlavné ratingové agentúry Moody's, Fitch and 
S&P varovali pred re�azovou reakciou a zna�nými dôsled-
kami pre eurozónu, ak by Grécko budúci mesiac, kedy má 
splati� 13,4 miliardy eur, vyhlásilo platobnú neschopnos�. 
Moody's v�era oznámila, že aj vä�šinu foriem reštrukturali-
zácie by hodnotila ako default. 

Zdroj: euractiv.sk  
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