REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA
K dolnej stanici 20A, 911 01 Trenčín
IČO: 34006273, Telefón/fax: 032 7432091, E-mail: rvctn@stonline.sk

ZÁPISNICA
z rokovania Rady RZMOSP,

ktoré sa konalo dňa 3. decembra 2012 v Trenčianskych Stankovciach
Rokovania Rady RZMOSP sa zúčastnili: Ing. Bagin František, primátor mesta Nemšová, Ing.
Beňovičová Eva, starostka obce Trenčianske Stankovce, Ing. Daško Štefan, primátor mesta Ilava, Ing.
Došek Milan, starosta obce Krásna Ves, Ing. Gašparík Jozef, primátor mesta Dubnica nad Váhom, Bc.
Hládeková Mária, starostka obce Ivanovce, Chovanec Marián, primátor mesta Bánovce nad Bebravou,
Ištoková Anna, starostka obce Čachtice, Ing. Kišš Ján, primátor mesta Stará Turá, Ing. Marušinec Peter,
primátor mesta Nová Dubnica, Pavlovič Karol, starosta obce Beckov, Prekop Ján, starosta obce Beluša,
Mgr. Rybníček Richard, primátor mesta Trenčín,

Ing. Šuster Vladislav, starosta obce Krajné, Ing.

Trstenský Jozef, primátor mesta Nové Mesto nad Váhom, členovia kontrolnej komisie: JUDr.
Magdolenová Elena, starostka obce Nedašovce a predsedkyňa KK RZMOSP, Ing. Eva Ďuďáková,
starostka obce Soblahov, Eva Hejduková, starostka obce Tuchyňa, Ing. Ľubomír Miklánek, starosta obce
Moravské Lieskové, Boris Ondráško, starosta obce Kvašov, hostia:

doc. PhDr. Karol Janas PhD.,

predseda Považskobystrického RZMO, Ing. František Ježík, Ing. Pavol Zigo, riaditeľ expozitúry NKÚ
Trenčín, JUDr. Iveta Orgoníková, externý právny poradca združenia. Z celkového počtu 19 členov, bolo
prítomných 15 členov, čím bola Rada RZMOSP uznášania schopná.
Svoju neúčasť ospravedlnili: Ing. Máčeková Zuzana, starostka obce Uhrovec, Mgr. Michalec
Marián, primátor mesta Púchov, Ing. Savara Ľuboš, starosta obce Lednické Rovne, PhDr. Škultéty
Štefan, primátor mesta Trenčianske Teplice, (prezenčná listina viď príloha 1).

1. OTVORENIE
Rokovanie Rady RZMOSP otvoril a viedol predseda RZMOSP Ing. Jozef Trstenský, primátor
mesta Nové Mesto nad Váhom (ďalej len predseda združenia). Privítal hostí, členov Rady RZMOSP
a Kontrolnej komisie RZMOSP. Prečítal program rokovania tak, ako je uvedený v pozvánke. Požiadal
prítomných členov Rady RZMOSP o predloženie návrhov na doplnenie programu rokovania (program
viď príloha 2).
Vzhľadom na skutočnosť, že neboli predložené návrhy na doplnenie programu rokovania, bolo
vykonané hlasovanie. Z prítomných 15 členov Rady RZMOSP boli všetci za.
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2. INFORMÁCIE Z ROKOVANÍRADY A PREDSEDNÍCTVA ZMOS
Predseda združenia informoval o záveroch z rokovaní Rady a Predsedníctva ZMOS, ktoré sa
konali v dňoch 19. a 20.11.2012 na Štrbskom Plese.
- Východiská pre prípravu rozpočtov obcí. Základné parametre a podmienky prípravy rozpočtov
obcí na rok 2013 sú uvedené v nasledovných dokumentoch a legislatívnych normách schválených
vládou SR resp. NR SR v priebehu II. polroka 2012: Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2013,
Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2013 – 2015, ktorého súčasťou je aj rozpočet obcí na rok 2013,
Schválené dve novely zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení, Memorandum o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na
zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013, Novela zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, Pripravovaná novela nariadenia
vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, Novela zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach... .
Uvedené dokumenty a legislatívne normy menia doterajšie podmienky financovania obcí a
významným spôsobom zasahujú do procesu prípravy rozpočtov obcí. Jednou z nových povinností obcí
je prijatý záväzok v oblasti konsolidácie verejných financií a ďalších úspor kvantifikovaných v rozsahu
5%-tného zníženia osobných výdavkov obcí a 10%-tného zníženia výdavkov na tovary a služby miest
a obcí s počtom obyvateľov nad 2 000 oproti schváleným rozpočtom na rok 2012 a obce do 2 000
obyvateľov s týmito výdavkami maximálne na úrovni ich schválených rozpočtov na rok 2012, pričom
plnenie tohto záväzku bude monitorované a vyhodnocované na štvrťročnej báze.
Výsledkom dosiahnutých úspor má byť konečný cieľ definovaný v rozpočte verejnej správy a to
prebytok hospodárenia obcí za rok 2013 v metodike ESA 95 v objeme 137 895 tis. eur, čo predstavuje
medziročnú rozpočtovanú zmenu v objeme + 163 113 tis. Eur (písomný materiál viď príloha).
- Rokovanie vlády SR za účasti zástupcov ZMOS. Dňa 18. októbra 2012 bolo medzi vládou SR
a ZMOS podpísané Memorandum o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na
zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013. Jedným zo záväzkov vlády SR
vyplývajúcich z podpísaného dokumentu je v roku 2012 a 2013 prijať legislatívne opatrenia na
stabilizáciu príjmov a zníženie výdavkov miest a obcí bez negatívneho vplyvu na rozpočet verejnej
správy s cieľom vytvoriť podmienky na zabezpečenie ich zákonom stanovených povinností voči
občanom a uskutočniť mimoriadne rokovanie vlády k aktuálnym problémom územnej samosprávy za
účasti zástupcov ZMOS. Toto rokovanie sa uskutočnilo 21. novembra 2012 na Úrade vlády SR. Na
rokovaní Rady ZMOS 17. októbra 2012 okrem schválenia memoranda bolo uložené presadzovať
doplnenie memoranda na rokovaní s vládou SR o ostatné návrhy predložené členmi Rady, o doplnenie
preambuly memoranda o fakt, že miestna samospráva sa od roku 2012 podieľa na konsolidácii
verejného dlhu. Zároveň o doplnenie záväzkov vlády SR vyhovieť požiadavkám ZMOS na zmeny, ktoré
budú mať pozitívny dopad na výšku príjmov obcí alebo efektívnejšie využívanie verejných zdrojov, a
požiadavku v rozpočte na rok 2014 vrátiť podiel obcí na výnose dane z príjmov FO na úroveň 70,3%.
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- Financovanie regionálneho školstva od 1.1.2013. Povinnosť pre obce na vypracovanie
všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa určia podrobnosti financovania základných
umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území obce
vyplýva z § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Obec: - je povinná oznámiť neštátnym zriaďovateľom a základným umeleckým školám,
jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
výšku finančných prostriedkov na kalendárny rok najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho
roka. V roku 2013 do 30. apríla. Poskytnúť finančné prostriedky neštátnym zriaďovateľom a ZUŠ, JŠ,
MŠ a ŠZ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na kalendárny rok mesačne v lehote určenej vo
všeobecne záväznom nariadení obce.

Obec vykonáva kontrolu údajov poskytnutých neštátnym

zriaďovateľom a ZUŠ, JŠ, MŠ a ŠZ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, podľa ktorých postupuje obec
pri financovaní ZUŠ, JŠ, MŠ a ŠZ okrem údajov, ktoré boli predmetom zberu údajov na účely
rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam (výkaz Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01). Obec je povinná
poskytnúť na žiaka neštátnej ZUŠ, poslucháča neštátnej JŠ, dieťa neštátnej MŠ a dieťa neštátneho ŠZ
finančné prostriedky najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ,
poslucháča JŠ, dieťa MŠ a dieťa ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Obec je povinná poskytnúť na
dieťa neštátneho zariadeniach školského stravovania finančné prostriedky najmenej vo výške 88 % zo
sumy určenej na mzdy a prevádzku na stravovanie žiaka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Predseda združenia otvoril k uvedenému bodu rokovania diskusiu:
Členovia Rady RZMOSP vyjadrili celkovú nespokojnosť s prístupom vlády SR k obciam
a mestám. Členovia vlády SR sa často na adresu samosprávy vyjadrujú pred médiami, v zmysle, že
samospráva neefektívne narába so zverenými finančnými prostriedkami a musí viac šetriť.
Ing. Štefan Daško, primátor mesta Ilava – poukázal na situáciu v jeho meste. Mesto má 20%
zadlženosť, neberie nový úver. Uráža ho, ak počuje, že samospráva je nezodpovedná a má viac šetriť.
Práve zodpovednosť je najviac preukázateľná na miestnej úrovni.
Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín – konštatoval, že všetci ako tu sedíme sa
správame zodpovedne. Šetríme kde a ako sa len dá. Tento zodpovedný prístup mu chýba zo strany
štátu, ktorý sa stále správa nezodpovedne. ZMOS by mal zvolať mimoriadny snem. Samosprávy sú
zriaďovatelia škôl bez dostatočných kompetencií. Štát má prehľad o efektívnosti alebo neefektívnosti
jednotlivých škôl, on by mal dať podnet na zlučovanie, alebo zrušenie.
Ing. Ján Kišš, primátor mesta Stará Turá – nespokojnosť učiteľov ma riešiť štát a nie podsúvať
túto zodpovednosť na samosprávy. Samospráva ma šetriť a čo robí štát? Ďalej rozhadzuje. V zmysle
akého zákona chce štát kontrolovať, či samosprávy ušetria 5% osobných výdavkov obcí a o 10%
zníženia výdavky na tovary a služby? Vyjadril sklamanie z celkovej situácií.
Ing. Peter Marušinec, primátor mesta Nová Dubnica – konštatoval, že bol nemilo prekvapený,
keď vykonali v meste kontrolu finančných prostriedkov na mzdy pedagogických a nepedagogických
zamestnancov a v uvedených rozpočtoch boli zahrnuté aj finančné prostriedky na 13 a 14 plat
zamestnancov. Za nevyhovujúce v danom čase považuje obmedzenie počtov žiakov v triedach.

3

Ing. Jozef Gašparík, primátor mesta Dubnica nad Váhom – vyjadril súhlas so všetkým, čo bolo
povedané. Treba byť realistom a v každej obci, meste sa zariadiť tak, ako mu to situácia dovoľuje.
Ing. Eva Beňovičová, starostka obce Trenčianske Stankovce – poďakovala kancelárii RZMOSP
TN za zabezpečenie vzorových materiálov (vzor VZN o dani z nehnuteľnosti... a pracovný materiál
Postup pre spracovanie VNZ na financovanie škôl a školských zariadení v roku 2013). Vo veci návrhu
novely stanov ZMOS odporúča, aby bolo v stanovách deklarované, že predseda regionálneho združenia
je automaticky členom najvyšších orgánov ZMOS, teda Rady a Predsedníctva ZMOS.
Eva Hejduková, starostka obce Tuchyňa – predložila žiadosť o presadzovanie udelenia výnimky
tak, ako bola pre roky 2009 a 2010, kedy obce a mestá mohli použiť finančné prostriedky z rezervného
fondu na bežné výdavky.

3. INFORMÁCIA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ RZMOSP K 31. 10. 2012
V uplynulom období zrealizovalo združenie pre svojich členov 35 jednodňových odbornokonzultačných seminárov, ktorých sa zúčastnilo 3324 klientov, 4 viacdňové pracovné stretnutia pre
volených predstaviteľov a zamestnancov obcí a miest, ktorých sa zúčastnilo 253 klientov. Právne
poradenstvo v rámci, ktorého bolo poskytnutých 122 právnych stanovísk. V sledovanom období boli
výnosy združenia 115 295,64€, náklady 101 238,74€.
Rada RZMOSP počtom hlasov 15 zobrala na vedomie informáciu o činnosti a hospodárení
RZMOSP k 31.10.2012.

4. RÔZNE
Predseda združenia:
- požiadal prítomných o predloženie návrhov na novelizáciu stanov ZMOS s termínom do 10.12.2012.
- informoval o termíne a mieste rokovania 24. snemu ZMOS, ktorý sa uskutoční v dňoch 22. - 23. mája
2013 v Nitre.
- kancelária združenia zabezpečila pre členské obce a mestá vzor VZN o dani z nehnuteľnosti...
a pracovný materiál Postupy pre vypracovanie VZN o financovaní škôl a školských zariadení v roku
2013.
- informoval o termíne pracovného stretnutia členských obcí a miest združenia, ktoré sa bude konať
v dňoch 9.-11. októbra 2013, hotel Permon.
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5. DISKUSIA
V rámci diskusie o slovo požiadali hostia:
doc. PhDr. Karol Janas PhD., predseda Považskobystrického RZMO – poďakoval za pozvanie
a ocenil začínajúcu spoluprácu medzi oboma združeniami. Budúcnosť vidí najmä vo vzájomnej podpore
pri presadzovaní záujmov obcí a miest.
Ing. Pavol Zigo, riaditeľ expozitúry NKÚ - poďakoval za pozvanie. Informoval o činnosti expozitúry
NkÚ Trenčín v uplynulom období.
Ing. František Ježík poďakoval za pozvanie. Podporil prítomných, aby vydržali v tejto ťažkej
dobe, zachovali priazeň združeniu a spoločne presadzovali záujmy samosprávy.
Členovia Rady RZMOS s počtom hlasov 15 schválili Uznesenie Rady RZMOSP č. 4/2012.

Ing. Jozef Trstenský
predseda združenia

5

REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA
K dolnej stanici 20A, 911 01 Trenčín
IČO: 34006273, Telefón/fax: 032 7432091, E-mail: rvctn@stonline.sk

Uznesenie Rady RZMOSP č. 4/2012
Rada RZMOSP na svojom rokovaní dňa 3.12.2012 prijala uznesenie č. 4/2012, ktorým:
A/ Berie na vedomie:
1. Informáciu z rokovaní Rady a Predsedníctva ZMOS.
2. Informáciu o činnosti a hospodárení RZMOSP k 31.10.2012.
3. Termín a miesto konania snemu ZMOS.
4. Diskusné príspevky hostí.
B/ Schvaľuje:
1. Program rokovania Rady RZMOSP.
C/ Žiada:
1. ZMOS o iniciovanie návrhu novely školského zákona s cieľom posilniť postavenie zriaďovateľov škôl
v radách škôl tak, aby mali zriaďovatelia v nich zabezpečené majoritné postavenie, resp.

v zákone

zrušiť inštitút rady školy a jej kompetencie presunúť na zriaďovateľa.
2. ZMOS o presadzovanie jednotného normatívu na žiaka základnej školy bez ohľadu na veľkosť
školy a odstránenie súčasného protiústavného a diskriminačného vzťahu pri normatívnom financovaní
základný škôl.
3. ZMOS o okamžité iniciovanie zmeny financovania ZUŠ a CVČ v časti normatívu na správu budov,
s ktorým sa na rozdiel od ZŠ nepočíta.
4. Členov Rady RZMOSP o pripomienkovanie Stanov ZMOS a doručenie návrhom do kancelárie
RZMOSP TN do 10.12.2012.
D/ Ukladá:
1. Kancelárii združenia spracovať výstupy z diskusných príspevkov a uznesenia Rady RZMOSP do
najbližšieho rokovania Rady RZMOSP.

Ing. Jozef Trstenský
predseda združenia
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