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PREDSEDNÍCTVO ZDRUŽENIA MIEST A OBCÍ SLOVENSKA SA 12. MÁJA 2014 ZIŠLO V 
BRATISLAVE.  

Na programe rokovania boli najmä informácie z legislatívneho procesu - o návrhu zákona o 
odpadoch a návrhu novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku, ako aj informácia o 
príprave návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na rok 2015 a prípravy 25. snemu ZMOS, ktorý sa 
uskutoční^, a 29. mája v Bratislave.  

Milan Muška, výkonný podpredseda ZMOS konštatoval, že schválené uznesenia z 
predchádzajúcich zasadnutí boli splnené. Informoval tiež, že 24. apríla 2014 sa uskutočnilo pod 
vedením podpredsedu ZMOS Vladimíra Bajana pracovné stretnutie na prípravu usmernenia pre 
samosprávy v súvislosti s novou smernicou EÚ o obstarávaní úverových prostriedkov a 28. apríla 
2014 sa uskutočnilo rokovanie za okrúhlym stolom k problematike zákona o odpadoch ešte pred 
ukončením medzirezortného pripomienkového konania. Uskutočnili sa tiež pracovné rokovania k 
spoločným obecným a spoločným školským úradom. V štádiu prípravy, ako uviedol, je rokovanie so 
Sociálnou poisťovňou o využití jej databázy v súvislosti so zabezpečením korektných údajov o 
obyvateľoch vedených v Registri fyzických osôb Ministerstva vnútra SR.  

K návrhu zákona o odpadoch sa konštatovalo, že zákon mal zaviesť do slovenského právneho 
poriadku princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov, podľa ktorého sa majú výrobcovia postarať o 
svoje výrobky v plnom rozsahu aj v čase, keď sa z nich stane odpad. Pripomienky ZMOS neboli 
akceptované. Z pohľadu samospráv je neakceptovateľný návrh ministerstva aj na riešenie otázok 
opusteného odpadu.  

Združenie miest a obcí Slovenska preto nesúhlasí s navrhovaným delením príjmov z poplatkov za 
uloženie odpadov. V návrhu nie je jasne definovaný ani systém triedeného zberu komunálnych 
odpadov. V zákone je veľa problematických oblastí, ktoré by neúmerne ekonomicky zaťažili 
samosprávy, a pritom nie sú vyčíslené v doložke vplyvov. Takýto návrh zákona neprispeje k zlepšeniu 
environmentálneho zaťaženia v oblasti odpadov, navyše bude mať výrazne negatívny finančný dopad 
na samosprávu. ZMOS návrh zákona odmieta a žiada akceptovanie požiadaviek samospráv.  

Členovia predsedníctva ZMOS venovali pozornosť aj Recyklačnému fondu a skrátenému konaniu 
ohľadom geologického zákona. Predsedníctvo ZMOS v súvislosti s možnosťou prerozdelenia 
finančných prostriedkov v rámci sektorov v recyklačnom fonde uložilo Kancelárii ZMOS písomne 
osloviť ministra životného prostredia a v súvislosti s novelou zákona č. 569/2007 o geologických 
prácach ZMOS žiada, aby bolo zavedené riadne legislatívne konanie a aby sa navrhovaný proces 
referenda v novelizácii vyšpecifikoval detailne.  

Napĺňaním dohôd ZMOS s najvyššími predstaviteľmi vlády, ktoré zabezpečia vyššiu stabilitu 
príjmov a stabilitu celkového hospodárenia miest a obcí, sú aj navrhované úpravy v zákone o 
miestnych daniach a miestnom poplatku.  

Predseda sekcie školstva Ľubomír Parízek v súvislosti s prípravou školských zákonov upozornil na 
obchádzanie samospráv ministerstvom školstva, hoci zabezpečujú 95 % základného vzdelávania a 
odporúčal, aby sa táto skutočnosť prezentovala aj na rokovaniach s premiérom. Predsedníctvo ZMOS 
uložilo Kancelárii ZMOS písomne osloviť predsedu vlády SR a ministra školstva, vedy, výskumu a 
športu SR v súvislosti s pripravovanými zákonmi o školstve.  

Informáciu o príprave návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na rok 2015 predložil 
podpredseda ZMOS J. Turčány a konkretizoval, aký dopad bude mať predložený návrh na rozpočty 
obcí . V súvislosti s hrubým dlhom verejnej správy vyplýva zo zákona o rozpočtovej zodpovednosti 
niekoľko korekčných opatrení aj pre samosprávy. Jednotlivé obce a vyššie územné celky sú povinné 
schváliť rozpočet na nasledujúci rok s výdavkami maximálne vo výške výdavkov rozpočtu 
predchádzajúceho roka (okrem prostriedkov EÚ a spolufinancovania a výdavkov na likvidáciu škôd 
spôsobených živelnými pohromami). Znamená to, že obce vo svojich rozpočtoch na rok 2015 nemôžu 
schváliť vyššie výdavky ako v pôvodných rozpočtoch na rok 2014, schválených na konci roku 2013. 
Podľa predbežných odhadov Ministerstva financií SR, vychádzajúcich z bilancie RVS na roky 
2014 - 2016 schválenú vládou SR, bude potrebné upraviť návrh objemu rozpočtovaných výdavkov 
obcí a VÚC o 249 miliónov eur na rok 2015, o 366 miliónov eur na rok 2016 a o 409 miliónov eur na 
rok 2017. Predsedníctvo ZMOS informáciu o príprave návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na 
rok 2015 vzalo na vedomie.  



* * *  

Po skončení rokovania predsedníctva ZMOS sa konala tlačová konferencia, na ktorej dominovali 
predovšetkým témy spojené so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.  

Podľa predsedu ZMOS Jozefa Dvonča by infozákonu mali podliehať všetci, ktorí dostávajú verejné 
prostriedky, aby boli informácie dostupné od všetkých. Sú to podľa neho jednak neziskové 
organizácie, cirkev, no dokonca aj médiá. "Existujú organizácie, ktoré nie sú infozákonu podriadené, 
ako je napríklad neziskový sektor, pokiaľ však dostáva verejné peniaze, mal by zákonu podliehať," 
vysvetlil J. Dvonč.  

Podľa J. Dvonča, ako informovala agentúra SITA, sú v rámci tohto zákona stále požiadavky nad 
rámec toho, čo sú samosprávy schopné zabezpečiť s množstvom pracovníkov, ktorých majú napríklad 
v malých obciach. "Informácie poskytovať treba, no nie na úkor pracovníkov, ktorí nesmú byť 
nadmerne zaťažovaní," poznamenal. Ako zároveň dodal, samosprávy nie sú vybavené na 
spracovávanie rešeršov či rôznych veľkých prác. "Preto sme zákon pripomienkovali a urobíme všetko 
pre to, aby sme ho v rámci našich požiadaviek upravili," doplnil. Aj iní, ktorí zákonu nepodliehajú, by si 
mali podľa neho skúsiť, čo to v praxi znamená a možno by sa následne k nemu postavili inak.  

Združeniu miest a obcí Slovenska nerobí problém zverejňovať informácie či zmluvy, ale prekáža 
im zneužívanie zákona. "Existujú notorickí občania, ktorí nás zavaľujú žiadosťami a my musíme 
požadované informácie naskenovať a poslať," vysvetlil predseda ZMOS s tým, že ide o to, aby bolo 
poskytovanie informácií jednoduché, aby to samosprávy nezaťažovalo. "Napríklad len zverejňovanie 
zmlúv na Mestskom úrade v Nitre si vyžaduje dvoch ľudí, v obciach to je ešte zložitejšie," poznamenal 
Jozef Dvonč. Poskytovanie informácií by nemalo byť podľa jeho slov otázkou zneužívania, preto sa to 
ZMOS snaží pri príprave novely odstrániť. Ako uviedla podpredsedníčka združenia Viera Krakovská, 
infozákon je často zneužívaný na informácie o bakalárskych prácach, developeri tiež často žiadajú 
množstvo informácií, ktoré nájdu aj na webových stránkach či na stránke Štatistického úradu SR. 
"Obce to stojí veľa peňazí, žiadateľov málo," doplnila.  

ZMOS má podľa J. Dvonča takisto snahu vyriešiť problémy, ktoré sa týkajú školstva. Združenie sa 
preto bude snažiť o stretnutie s ministrom školstva Dušanom Čaplovičom. Problémy ZMOS sa na 
rôznych stretnutiach, kde je veľmi veľa partnerov, len ťažko dostávajú na stôl. "Cítime sa byť silnejším 
partnerom pre ministerstvo, než sú rôzne združenia či neštátne školstvo, keďže v ňom máme 100-tisíc 
zamestnancov," povedal J. Dvonč. Združenie chce vstupovať do kompetencii, ktoré samosprávy majú. 
Ide podľa jeho slov napríklad o otázku riešenia škôl na druhom stupni či otázku preneseného výkonu v 
materských školách. "Chceme o týchto otázkach ešte diskutovať a radi by sme poznali aj návrhy z 
dielne rezortu školstva, pretože ich nemáme ešte dostatočne predstavené," poznamenal.  

Členovia predsedníctva ZMOS sa na svojom zasadaní zaoberali aj otázkami spojenými s novým 
zákonom o odpadoch. Chcú však ešte o lom diskutovať na stretnutí na Ministerstve životného 
prostredia. "Čakali sme na tento zákon veľmi dlho, pretože obce na odpad minuli veľmi veľa peňazí. 
Podmienky sa od roku 2001 zmenili a musí sa tiež rešpektovať aj právo Európska únie a jej 
smernice," poznamenala V. Krakovská. Ako však dodala, myslí si, že rezort im v pripomienkach vyjde 
v ústrety, aj keď sa určite bude brániť.  
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