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JUDr. Štefan Bie�ak,  
primátor mesta Spišská Belá 
a predseda Sekcie verejnej správy, 
kontroly a armády. 

Aké sú Vaše priority v pozícii 
predsedu odbornej sekcie Združenia 
miest a obcí Slovenska?  

- Prácu tejto sekcie je potrebné 
zefektívni� (napr. aj znížením po�tu jej 
�lenov, nako�ko boli problémy so 
zvolávaním sekcie a jej uznášaniaschop-
nos�ou), �astejšie odkomunikova� niektoré 
problémy a k nim pripravované stanoviská 
(napr. mailovou formou, využi� diskusné 
fóra a prijíma� stanoviská sekcie per 
rollam) a to všetko v užšej sú�innosti 
s Kanceláriou ZMOS, ktorá musí v tomto 
smere ešte intenzívnejšie pracova�. Pre 
ZMOS musí by� prioritou dôsledne 
sledova� legislatívny proces, využi� všetky 
možnosti ako do� vstupova� a presadzo-
va� stanoviská našej samosprávy, 
nako�ko v poslednej dobe za�íname by� 
len štatistami. 

Táto pozícia je pre Vás v prvom rade 
o �alšej práci navyše. Akým spôso-
bom budete organizova� rokovania 
sekcie? 

- Ako som uviedol, vzh�adom na zane-
prázdnenos� nás všetkých je omnoho 
ú�innejšie niektoré témy a stanoviská 
prerokova� najmä elektronickou formou 
a pracovné rokovania sekcie robi� vtedy, 
ak si to daná téma vyžaduje, aby sme sa 
aj osobne stretli. V prípade tejto sekcie 
sa niekedy treba vyjadri� v priebehu pár 
dní, �i hodín, a nie je �as na zvolávanie 
sekcie. 

�o �aká samosprávu v oblasti, ktorú 
odborne gestorujete, v najbližšom 
období? 

- Našu samosprávu �aká ve�mi náro�né 
obdobie: príprava komunálnej reformy, 
prehodnotenie 1. stup�a reformy verejnej 
správy (z rokov 2001 -2003), t.j. pre-
hodnotenie prerozdelenia kompetencií 
v prenesenom výkone štátnej správy, ale 
i v originálnej oblasti medzi štátom, VÚC 
a mestami/obcami, �alej príprava voleb-
ného kódexu, pripravované zmeny v le-
gislatíve a �alšie, žia�, dnes nepredpo-
kladané témy vzh�adom na spôsob 
�innosti niektorých politických strán, 
ktoré ve�mi �asto mediálne otvárajú 
nejaké „problémy“, týkajúce sa samo-
správy. 

Predstavujeme 

Združenie miest a obcí Slovenska nesúhlasí s navrhova-
nou novelou zákona, ktorou sa zavádza trestnoprávna 
zodpovednos� primátorov a starostov z nedbanlivosti. 
Svoje argumenty sme predložili autorom novely aj 
poslancom parlamentu. 

Sú�asná legislatíva a mnohé kontrolné inštitúty chránia 
verejný záujem a taxatívne vymenovávajú povinnosti pri 
správe, ochrane a zve�a�ovaní obecného majetku. Okrem 
toho sú rozhodnutia volenej reprezentácie miest a obcí 
pod drobnoh�adom hlavného kontrolóra, prokuratúry, ale aj 
napríklad Najvyššieho kontrolného úradu SR, Úradu pre 
verejné obstarávanie SR, správy finan�nej kontroly 
a mnohých �alších. V prípade ú�elových dotácií kontrola 
ich vynakladania spadá pod príslušné ministerstvá. 
Nástroje kontroly sú tiež v rukách agentúr Európskej 
komisie. Z tohto poh�adu zdôraz�ujeme, že naše kontrolné 
mechanizmy sú posta�ujúce a je iba vecou príslušných 
orgánov, aby boli aj �o najú�innejšie. 

Vyjadrujeme obavu, že trestný �in z nedbanlivosti vo 
vz�ahu k starostom a primátorom sa môže sta� jednodu-
chým nástrojom na dehonestáciu a kriminalizáciu tých, 
ktorí prijímajú verejné rozhodnutia s dobrým úmyslom a to 
napriek tomu, že mnohé faktory nedokážu ovplyvni�. 
V samospráve tak môže strach prevláda� nad chu�ou 
spolurozhodova� o veciach verejných. 

Nový spôsob kriminalizácie 

Plánujete organizova� stretnutie v rámci družobných 
partnerstiev miest v termíne medzi 

1. januárom a 30. septembrom 2012?  
Požiadajte si o grant k 1. septembru 2011! 

EURÓPA PRE OB�ANOV je komunitárnym programom 
Európskej únie na podporu aktívneho európskeho 
ob�ianstva a ob�anom ponúka možnosti na zapojenie sa 
do ob�ianskych aktivít medzinárodného charakteru. 
Zameriava sa na zlepšenie európskej ob�ianskej participá-
cie a podnecuje spoluprácu medzi ob�anmi a ich organizá-
ciami z rôznych krajín formou stretnutí, spolo�ných aktivít 
a rozvíjania vlastných nápadov nadnárodného charakteru 
v európskom prostredí.  

Všetky dôležité informácie nájdete na adrese 
www.zmos.sk 

Zahrani�né partnerstvá miest a obcí

Združenie miest a obcí Slovenska podáva obciam 
postihnutým povod�ami pomocnú roku. Fond solidarity 
vznikol za ú�elom rýchlej finan�nej pomoci. 

Fond solidarity v minulom roku pomohol viac ako stovke 
postihnutých samospráv. Vlani do fondu prispelo 407 
darcov – samospráv, ob�anov aj firiem, v�aka ktorým bol 
vytvorený balík v �iastke prevyšujúcej 400 000 eur. Tieto 
financie boli prerozde�ované s prihliadnutím na výšku 
škody na majetku v pomere k ekonomickej situácii obce. 
Obdarované obce boli povinné do mesiaca preukáza� 
ú�elnos� vynaloženia finan�ných prostriedkov, �o 
garantuje vysokú transparentnos� a otvorenos� fondu. 
„Fond solidarity pomohol mnohým mestám a obciam pri 
rekonštrukcii a obnove ciest, mostov, lávok �i priepustov. 
Budeme ve�mi radi, ak aj v tomto roku pomôže tam, kde 
má každá pomoc mimoriadnu hodnotu. Na to však nesta�í 
iba dobrý úmysel, ale aj vô�a a pomoc darcov,“ konštatuje 
predseda ZMOS Jozef Dvon�. 

Združenie miest a obcí Slovenska vyzýva samosprávy, 
ob�anov a podnikate�ské subjekty, aby pomohli �u�om 
v postihnutých oblastiach a prispeli do fondu finan�nou 
�iastkou pod�a svojich možností. Ú�et fondu je zriadený 
v DEXIA banka Slovensko, a.s. 1802326015/5600. 
„ZMOS vyzýva tých, ktorým nie je �ahostajný osud 
postihnutej �asti Slovenska, aby sa k zbierke pridali,“ 
apeluje predseda Jozef Dvon�. 

ZMOS vyzýva na pomoc a solidaritu 

V utorok 28. júna 2011 máte možnos� diskutova� s prezidentom Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej 
republiky Ing. �udovítom Budzákom.  
Sta�í, ak v �ase od 11. 00 – 12. 00 hod. navštívite web stránku www.municipalia.sk a v �asti venovanej on-line chatu napíšete 
svoju otázku. Môžete sa tak sta� spoluautorom rozhovoru, ktorý bude neskôr uverejnený v �asopise Územná samospráva. 

VY�ISTÍME SI SLOVENSKO  
s obrovským záujmom 

Minister životného prostredia Slovenskej republiky Jószef 
Nagy v ostatných d�och adresoval list predsedovi Združenia 
miest a obcí Slovenska Jozefovi Dvon�ovi, kde ho okrem 
iného informoval o výsledkoch nedávnej akcie Vy�istime si 
Slovensko.  

„Do spomínanej akcie sa so svojimi aktivitami zapojilo skoro 
1 600 subjektov z celého Slovenska, �o predstavuje okolo 
100 000 záujemcov rôznych vekových kategórií. Ich snaha 
a záujem o to, aby žili v �istej a krajšej krajine priniesla 
výsledky – podarilo sa vyzbiera� vyše 1 600 ton odpadu“, 
informoval v liste minister zeleného rezortu. Zárove� vyjadril 
nádej, „že aj takouto formou sme v obyvate�och prebudili, 
resp. upevnili cit k ochrane prírody a zárove� zvýšili ich 
ekologické povedomie.“

Ministri chcú smernicu o materskej zahna� do kúta 
Skupina asi jedenástich krajín, vrátane Slovenska, chce zablokova� postup v prípade smernice o tehotných pracovní�kach. 
Dúfajú, že Európska komisia to s �ou neskôr vzdá. 
V pôvodnom návrhu smernice sa po�ítalo so zvýšením minimálnej d�žky materskej dovolenky v EÚ zo 14 na 18 týžd�ov, �o je 
v línii so štandardmi Medzinárodnej organizácie práce. 
Avšak v októbri minulého roka ve�ká vä�šina poslancov v prvom �ítaní hlasovala za zvýšenie minimálnej d�žky na 20 týžd�ov 
a od �lenských štátov zárove� žiadajú, aby v tomto �ase ženy dostávali plnú výšku platu. Rada sa záležitos�ou zaoberala 
v decembri, pri�om proti vystúpilo osem krajín. Medzitým sa skupina rozšírila a chcú legislatívu zmrazi�. 

Komisia chce viac obnovite�ných zdrojov do roku 2030 
Európska komisia sa naplno pustila do nového cie�a pre zvýšenie podielu obnovite�ných zdrojov v energetickom mixe do roku 
2030. Tento týžde� o tejto snahe bude presvied�a� ministrov životného prostredia. 
Pod�a komisárky EÚ pre opatrenia na ochranu klímy Connie Hedegaardovej, je bezpe�nos�, ktorú to poskytne potenciálnym 
investorom „ove�a dôležitejšia než kedyko�vek predtým“. Uviedla to vo štvrtok (16.6.) pri predstavení správy IPCC o obnovite�-
ných zdrojoch (OZE).  
Hedegaardová sa priaznivo vyjadrila o nedávnej výzve producentov energie z OZE, pod�a ktorých by mala EÚ do roku 2030 
stanovi� právne záväzný cie� vo výške 45 %, avšak priamo ho nepodporila. 

EUROinfo      Zdroj: Euractiv.sk 


