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Viete, čo robí váš starosta? A čo vtedy, keď morálne zlyhá? Vzdelávaním
chceme zlepšiť obecnú samosprávu.
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VÝROČNÁ SPRÁVA ZOMOS ZA ROK 2014
Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) predkladá Výročnú správu za r. 2014
ako štvrtú správu počas svojej existencie od svojho vzniku 1.septembra 2010. Aj po piatich
rokoch je potrebné konštatovať, že združenie ZOMOS vzniklo z iniciatívy komunálnych
aktivistov, poslancov obecných zastupiteľstiev a občanov, ktorí boli nespokojní so stavom
samosprávy vo svojich obciach. V problematických obciach, kde sa starosta spreneveril svojmu
deklarovanému poslaniu, nerešpektuje zákony ani uznesenia zastupiteľstva, vzniká často
polarizovaná obec kde sa samosprávne riešenia hľadajú veľmi ťažko a problémom je najmä
sprievodný jav ako nevraživosť, vzájomné napádanie a nerešpektovanie iného názoru.
Tento nelichotivý stav pretrváva v mnohých obciach a poslanci aj občania sa často nedostanú
k informáciám a aplikácia zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení je často deformovaná
svojským výkladom problematických starostov. Je možné ale konštatovať, že v mnohých
obciach kde sme pôsobili, resp. aktivisti a poslanci nepoľavili vo svojom úsilí o demokratizáciu
samosprávy, sme po komunálnych voľbách s radosťou konštatovali zmeny, kde sa oprávnene
možno domnievať, že sa stav v obsadení miest starostov a poslancov zmenil v zmysle hodnôt
ktoré ZOMOS presadzuje.
Z týchto dôvodov sa ZOMOS už piaty rok snaží pomáhať dotknutým občanom, ale často aj
celým zastupiteľstvám, riešiť individuálnym prístupom a najmä osobným kontaktom
a prítomnosťou na zasadaniach zastupiteľstiev problémy tak, aby sme naším vstupom do
problému v zastúpení občana, pomohli zmierniť napätie a pri tom vec riešiť. Pochopiteľne,
že v konečnom dôsledku je vždy na odvahe a schopnostiach aktivistov, ako a kam až dokážu
doťahovať riešenia k vzájomnej spokojnosti. Združenie občanov miest a obcí Slovenska
prostredníctvom svojich členov Správnej rady pôsobia spravidla vo svojom územnom regióne.
Našou významnou činnosťou je aj pripomienkovanie zákonov súvisiacich so samosprávou
v prípadoch, keď si ZMOS presadzuje riešenia na úkor občanov a v prospech neopodstatného
posilňovania
kompetencií starostov na úkor oslabovania oprávnení zastupiteľstiev.
Prioritou bola aj v uplynulom hodnotenom období, konkrétna pomoc občanom v samosprávach
a účinná pomoc tam, kde nestačili vlastné sily dotknutých aktivistov či poslancov obecných
a mestských zastupiteľstiev. Realita je aj taká, že častokrát končíme pri jednoduchom
usmernení a načrtnutí ďalších možností, prostredníctvom ktorých by sa mohol nežiadúci stav
napraviť.
Čoraz častejšie je možné konštatovať, že je dôležitý aj pocit spolupatričnosti a vzájomnej
empatie, ktorá pomáha prekonávať problémy nielen v samospráve, ale následne aj
každodenné ľudské trápenia ktoré máme občas každý jeden z nás.
Vladimír Špánik
predseda
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Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) sa v roku 2014 prioritne venovalo najmä
cieľom a hlavným oblastiam činnosti, ktoré sú uvedené aj v stanovách ZOMOS v článkoch
Poslanie a ciele a Hlavné oblasti činnosti so zreteľom najmä na:

Ciele združenia
Článok 1
Poslanie a ciele
2.
Osvetovou činnosťou zvýšiť právne vedomie obyvateľov miest a obcí. Presadzovať
zapájanie občanov do rozhodovania, posilniť ich vedomie spoluzodpovednosti a oživiť ich
kontakt s volenými orgánmi samospráv.
3. Monitorovať transparentnosť a efektívnosť riadenia obcí aj v spolupráci s miestnymi
poslancami a aktivistami.
4.
Odbornými radami pomáhať aktívnym obyvateľom v jednotlivých obciach pri riešení
konkrétnych problémov súvisiacich s činnosťou orgánov samosprávy.
5.
Spolupracovať pri riešení problémov v oblasti samosprávy, zasadzovať sa o otvorenejší
a jednoduchší prístup k informáciám a objektívne informovanie verejnosti v jednotlivých
obciach Slovenska a to aj prostredníctvom svojich orgánov a členov.

Článok 2
Hlavné oblasti činnosti
1.
Podporovať občiansku informovanosť o aktuálnych miestnych, regionálnych a
celospoločenských témach.
2. Zisťovať a zverejňovať obce s výskytom neštandardných vzťahov v miestnej samospráve,
navrhovať riešenia a poskytovať odbornú pomoc pri ich riešeniach.
3.
Podieľať sa na vytváraní lepších vzájomných vzťahoch občanov, šíriť a podporovať
myšlienky slobody, tolerancie a vzájomného porozumenia.

Poznanie členov združenia ZOMOS potvrdilo aj v r.2014, že len informované a sebavedomé
zastupiteľstvo dokáže úspešne eliminovať negatívny vplyv starostu či primátora, v prípadoch,
ak jeho činnosť poškodzuje záujmy obce a tým samozrejme aj samotných obyvateľov mesta
či obce. V rámci činnosti členov a aktivistov ZOMOS sme kontaktovali desiatky miestnych
poslancov a aktivistov, ktorí aj v súvislosti s konaním komunálnych volieb v hodnotenom roku
2014 aktívnejšie pristupovali k hodnoteniu činnosti svojich samospráv.

To sa odzrkadlilo aj na počte prejednávaných prípadov a konzultácií, kde dopady môžeme
hodnotiť pozitívne v prospech obyvateľov dotknutých obcí.
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Samozrejme, že evidujeme obce, kde sa stav ani po voľbách nezmenil a naďalej pretrváva
permanentný dialóg s úradujúcim starostom/kou ktorý/á ignoruje zákony, nariadenia, aj
morálne hodnoty požadujúce transparentnosť, slušnosť a korektnú deľbu moci v zmysle
príslušných kompetencií samosprávnych orgánov.
Tento stav dokumentuje aj skutočnosť, že do našich radov sme prijali nových členov, ktorí
hľadali spojenectvo na prekonanie negatívneho vývoja v samospráve svojej obce. Je
prirodzeným javom, že po dosiahnutí nápravy v obci aktivistu, či člena ZOMOS, sa prejaví
spokojnosť s lokálnym úspechom a nezaplatením členského strácame časť členskej základne.
Na druhej strane sa potvrdila pretrvávajúca tendencia, rezignovania na zdanlivo márny boj
s aroganciou moci, čo je druhá stránka, ktorá ovplyvňuje počet členov nášho združenia.
Nech je už dôvod akýkoľvek, podstatné je, že počet sympatizantov ZOMOS narastá a naše
združenie poskytuje pomoc na požiadanie každému, kto nás kontaktuje, spôsobom od
jednoduchej konzultácie až po podanie trestného oznámenia.
Účinná sa ukazuje aj účasť členov ZOMOS na zasadaniach obecných zastupiteľstiev
a následné stretnutie a komunikácia s miestnymi aktivistami, kde sa analyzuje postup starostu,
jednotlivých poslancov a dopady týchto postupov na riadiacu činnosť vedenia obce. Okrem
dnes už štandardných kontaktov prostredníctvom telefónu, mailu a listových zásielok
preferujeme vzhľadom na často veľmi komplikované vzťahy v obciach, osobný kontakt
a stretnutia podľa dohovoru.
Našu činnosť možno rozdeliť do viacerých skupín na základe ktorých sme konali:
1/Obce z ktorých bol oslovený ZOMOS miestnym aktivistom alebo poslancom obecného
zastupiteľstva a následne boli poskytnuté potrebné konzultácie.

- Podhájska
- Ondrejovce
- Nemecká
- Gbely
- Drahovce
- Vlčany
- Diakovce
- Sady nad/Torysou
- Trenčianske Teplice
- Jablonovce
- Želovce

- Malé Leváre
- Imeľ
- Sládkovičovo
- Blahová
- Bardoňovo
- Piešťany
- Rybník
- Štítnik
- Zborov
- Lovcica- Trubín
- Melcice

- Kalná n/Hronom
- Malé Leváre
- Fulianka
- Nová Bošáca
- Čečejovce
- Smolník
- Veľká Mača
- Krásnohorské podhradie
- Veľký Lapáš
- St.Ľubovna
- Galanta

- Drahňov
- Krajná Poľana
- Breznička
- Pribeta
- Ivanka pri Nitre
- Rudník
- Chmeľnica
- Nálepkovo
- Dobrá Voda
- Dvorianky
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2/Obce, v ktorých sme navštívili poslancov a aktivistov aj na základe vlastných
poznatkov, vrátane Východ ZOMOS Tour 2014
- Nemecká
- Ondrejovce
- Hervartov
- Jaklovce
- Branč
- Štítnik

- Trebišov
- Plešivec
- Snina
- Halič
- Svidník
- Gregorovce
- Nová Bošáca - Drahňov
- Levoča
- Veľký Kýr
- Bardejov
- Fulianka

- Ivanka pri Nitre
- Mojmírovce
- Závod
- Breznička
- Ruská
-Imeľ

- Kapušianske Kľačany
- Vojka
- Krajná Poľana
- Prešov
- Kalná nad Hronom
- Krásnohor. Podhradie

Uvedené sú obce aj duplicitne, vzhľadom k tomu, že okrem stretnutia s aktivistami boli
v niektorých prípadoch členovia ZOMOS v inom termíne aj na zasadaní obecného
zastupiteľstva.
V obciach kde sme sa zúčastnili na zasadaní zastupiteľstva, sa spravidla vždy zástupcovia
ZOMOS stretli aj na konzultáciách k riešeniu aktuálnych problémov prejednávaných na
zasadaniach zastupiteľstiev.
3/ Obce a mestá, v ktorých v priebehu roku 2014 bol ZOMOS na rôznych úrovniach
zastúpenia prítomný na zasadaniach obecných a mestských zastupiteľstiev.
+Uvedené sú aj obce kde pôsobia poslanci, členovia ZOMOS

1/ Podhájska okr. Levice
2/ Ondrejovce okr. Levice
3/ Brunovce okr. Nové Mesto nad Váhom
4/ Vinodol okr. Nitra
+
5/ Hlohovec
6/ Gbely okr. Skalica
7/ Jazernica okr. Martin
+
8/ Štítnik okr Rožňava
+
9/ Nitra
10/Tekovské Lužany okr. Levice
11/ Branč okr. Nitra
12/ Zlaté Moravce
13/ Hosťová okr. Nitra
14/ Nemecká okr. Brezno
+
15/ Nálepkovo okr. Gelnica
16/ Drahovce okr .Piešťany
+

7/ Galanta
18/ Ružomberok
19/ Banská Bystrica
20/ Halič okr. Lučenec
21/ Sládkovičovo okr. Galanta
22/ Jaklovce okr. Gelnica
23/ Blahová okr. Dunajská Streda
24/ Zemianska Olča okr. Komárno
25/ Bardoňovo okr. Nové Zámky
26/ Imeľ okr. Komárno
27/ Malé Leváre okr. Malacky
28/ Šoporňa okr. Galanta
29/ Rudník okr. Myjava
30/ Trenčianske Teplice
31/ Dobrá Voda okr. Trnava
32/ Pribeta okr. Komárno

+
+

+

+
+
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V marci roku 2014 sme ukončili a zúčtovali projekt, usporiadaním 3 dňového seminára
v obci Lúčky okr. Žiar nad Hronom, ktorý sme začali v predchádzajúcom roku,.
Súčasťou seminára bolo aj volebné 4. Valné zhromaždenie ZOMOS. 45 účastníkov seminára
ako aj VZ ZOMOS sa venovalo hodnoteniu činnosti za uplynulé obdobie ako aj aktuálnych
situácií v obciach členov ZOMOS.
Do pozície predsedu ZOMOS bol opätovne zvolený Vladimír Špánik a do Správnej rady
boli zvolení členovia do celkového počtu sedem členov SR.
V marci 2014 sme vydali aj druhú plánovanú publikáciu s názvom „ Zákon o ochrane
verejného záujmu v samospráve“ v 500 ks náklade, ktorá bola distribuovaná našim
sympatizantom a na požiadanie každému aktivistovi či poslancovi ktorí prejavil záujem,
prípadne do obcí, kde bolo nutné riešiť situáciu, ktorá bola riešiteľná práve v zmysle
Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
č.357/2004 Z.z. ktorej sa táto tematická publikácia venuje. Postup v zmysle tohto zákona je
podrobne zdokumentovaný na prípade obce Zemianska Olča vrátane publikovania všetkých
súvisiacich dokumentov obecného zastupiteľstva.
Elektronická verzia oboch publikácii vydaných s podporou Nadácie otvorenej
spoločnosti OSF-NOS je dostupná na http://www.zomos.sk/publikacie-zomos
Počas celého roku 2014 sa v kancelárii ZOMOS, v sídle združenia, konali porady
a konzultácie s aktivistami a poslancami obcí Podhájska, Tekovské Lužany, Halič,
Blahová, Bardoňovo, Ondrejovce, Pribeta, Diakovce, Rybník, Nová Bošáca, Veľká
Mača, Šoporňa, Jabloňovce, Veľký Lapáš a Vinodol.
Výmena informácií a skúseností z vlastných obcí členov ZOMOS prebiehala aj na
internetovej konferencii zomos-otvorene.sk
Projekt „Vzdelávanie k občianskym právam“ ktorého ciele sú nasmerované na vzdelávanie
občanov a aktivistov v oblasti samosprávy prostredníctvom osobných stretnutí a analýzami
problémov v konkrétnej obci, realizujeme počas roku 2014 individuálnymi výjazdami do
problémových obcí, ale aj v rámci už tradičných výjazdov do regiónov východného
Slovenska. V rámci tohto projektu sme sa okrem individuálnych oslovovaní jednotlivých
darcov zúčastnili aj akcie „24 hodinovka“ kde sme dňa 21.augusta 2014 verejne
prezentovali činnosť ZOMOS v mestách Nitra a Bratislava a počas tejto podpornej akcie
projektu, sme získali 2000 € vďaka finančnej podpore mnohých členov, rodinných
príslušníkov a sympatizantov ZOMOSu. O celej akcii informovalo intenzívne rádio EXPRES
po dohode s nadáciou Pontis.
Táto významná čiastka nám umožnila uskutočniť opäť aj v r.2014 Východ ZOMOS Tour,
čo je výjazd členov ZOMOS na vopred dohovorené miesta, kde sme hovorili o konkrétnych
riešeniach daných problémov miestnej samosprávy.
Tentokrát sa tejto, v poradí už štvrtej výjazdovej akcie zúčastnili predseda, právnik a jeden
člen ZOMOS. Realizácia Východ ZOMOS Tour 2014 sa organizovala na dvakrát. Prvý
termín bol v dňoch 19.-21. mája 2014 a na jeseň v dňoch od 13. do 18.októbra 2014. Každý
deň boli podávané informácie o tejto ceste prostredníctvom facebookovej stránky združenia.
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Počas oboch častí výjazdovej pomoci občanom, sme absolvovali spolu 21 stretnutí a
kontaktovaných bolo spolu 49 občanov, ktorým bola poskytnutá odborná pomoc, prípadne
boli dohodnuté ďalšie kroky na zlepšenie situácie v obci.
Okrem iných individuálnych výjazdov, aj táto cesta bola financovaná z peňazí ktoré boli
získané prostredníctvom darcovského portálu Dobrej krajiny, ktorú prevádzkuje Nadácia
PONTIS. Na stránke www.dobrakrajina máme stále náš úspešný projekt „ Vzdelávanie
k občianskym právam“.
https://www.dobrakrajina.sk/sk/projekt/vzdelavanie-k-obcianskym-pravam
V roku 2014 podali členovia ZOMOS podnety na Okresné prokuratúry v súvislosti pomoci
občanom, v obciach: Bardoňovo, Kapušianske Kľačany, Vinodol, Drahovce a Rybník.








Štruktúra príjmov združenia v roku 2014 :
8 222,11 €
508 €
Členské ........................................................................6,178 %
550 €
Dary .............................................................................6,689%
840,82 €
Príspevky z 2% daní .................................................10,226%
4 323,29 €
Projekt OSF ...............................................................52,581%
2000 €
Projekt Pontis – Dobrá krajina ...............................24,324%

PROJEKT Nadácie otvorenej spoločnosti
Poradové
číslo
dátum
veriteľ
OSF-1/13 k 1.1.2013 Nadácia otvorenej spoločnosti

OSF-1/14 1.1.2014 Nadácia otvorenej spoločnosti
31.3.2014 Nadácia otvorenej spoločnosti

suma
7 425,00

suma zostatok z
text
minutia projektu
grant / zmluva G/113/12/66100
3101,71 4 323,29
záväzok z projektu OSF k 31.12.2013 4 323,29

4323,29

grant / zmluva G/113/12/66100
grant / zmluva G/113/12/66100
4323,29
záväzok z projektu OSF k 31.12.2014

4323,29
0
0

PROJEKT PONTIS - DOBRÁ KRAJINA
17.9.2014 nadácia Pontis - DK1417

2000

nadácia Pontis - DK1417
1 296,74
zostatok z projektu k 31.12.2014

703,26
703,26

2% asignácia dane
31.12.2014 príjem 2% z dane za rok 2014

840,82

minuté v roku 2014
zostatok do roku 2015

500,07
340,75
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Štruktúra príjmov združenia v r. 2014

10%

7%

6%

24%

53%

OSF – Projekt, ktorý sme ukončili v marci 2014. V roku 2014 sme
mali v príjme z celkovej sumy 7 425 € k dispozícii 3 323 €.
PONTIS – z darcovského projektu na www.dobrakrajina.sk sme
získali s projektom Vzdelávanie k občianskym právam na r. 2014
celkom 2000 €
Dary – 7 %, Členské - 6%, Asignácia daní 2%
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Štruktúra výdavkov združenia v r.2014
12,80%
2,60%

19,50%

65,10%

 Mzdy, odvody a poistne - len v ramci realizovanych
projektov
 Rezijne naklady - telefon, postovne, kancelarske potreby
 Sluzby - cestovne, stravne, nocľah v ramci projektov
 Ostatne – naklady na vyjazdy, tlac, tricka s logom a pod.
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Členovia správnej rady:
Žoltan Žsido tel. 0907 233090, mail:22.zzsido@gmail.com
Marian Bencat MUDr. tel.0908 961430, mail: bencatm@zomos.sk
Juraj Kukla tel.0905 603641, mail: kuklaj@zomos.sk
Jozef Maceka tel. 0905 727437, mail: elmac@elmac.sk
Dusan Chrastina tel.0911 467351, mail: chrastina.vrutky@gmail.com
Karoly Simon tel.0907 094932, mail: kars4@freemail.hu

Foto: Po zasadaní Správnej rady v Jazernici
Zľava: Zoltán Zsidó, Dušan Chrastina, Jozef Maceka, Marián Benčat, Károly Simon a Vladimír Špánik.
Dolu: Tajomníčka, Zuzana Ryšková.

Spolupracujúce organizácie v r.2014
Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika, -

http://samosprava.institute.sk/

SGI – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

www.odkazprestarostu.sk ,
www.spravnikandidati.sk
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Kontaktné informácie
Predseda
Vladimír Spanik

Tajomníčka: Zuzana Ryšková Mgr.
Revízor: Vladimír Dulla Ing.

spanikv@zomos.sk
Tel: 0911 772170

Informácie o spoločnosti
Ždruzenie obcanov miest a obcí Slovenska
Hlavna 249, 951 06 Vinodol
ICO:42 202 680
Tel. 0911 772170
Fax 037/6598196
zomos1@zomos.sk
www.zomos.sk

