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VÝROČNÁ
SPRÁVA
ZA ROK 2016
Pomáhame odkrývať a naprávať nezákonné postupy a prešľapy v samospráve.
Pripravení na riešenia sú vo výhode.
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VÝROČNÁ SPRÁVA ZOMOS ZA ROK 2016
ÚVOD
Združenie občanov miest obcí Slovenska (ZOMOS) by nemuselo vzniknúť v prípade, že by
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) využívalo svoju autoritu a dosiahnuté postavenie
v systéme Slovenskej republiky aj na priamu pomoc pri odstraňovaní krívd spôsobených
starostami a primátormi.
Jednotlivé prípady z uplynulého roku, ktoré v tejto výročnej správe sumarizujeme, dokazujú,
že často stačí len vysvetliť, usmerniť, prípadne poukázať na pozitívne možnosti riešenia
daných problémov a veci sa môžu riešiť bez zásahov prokurátora či dokonca súdov.
Bohužiaľ, treba konštatovať, že aj prípady, ktoré končili pred trestným súdom sú súčasťou
života samospráv, aj keď v týchto prípadoch spravidla vždy zlyhala vnútorná kontrola
samosprávy, teda zastupiteľstvá a kontrolóri. Presne to je priestor, kde hľadáme riešenia pri
našej práci a spolu s aktivistami a poslancami obcí, ktorí sa na nás obrátili. Aj v hodnotenom
roku 2016 sa nám darilo všade tam, kde aj starosta v konečnom dôsledku pochopil, že obec je
komunita, kde je on len najvyšším výkonným orgánom a má konať tak, ako zástupcovia
obyvateľov, poslanci, prípadne samotní obyvatelia prostredníctvom samosprávnych nástrojov
rozhodli.
Bohužiaľ, stále sú vo funkciách starostov a primátorov aj jedinci, ktorí sa tam dostali vďaka
ľahostajnému prístupu voličov k voľbám, bez dokonalej analýzy profilov kandidátov na
starostov. Na druhej strane zase, je bežné, že do zastupiteľstiev kandidujú a sú volení aj ľudia
bez skutočného záujmu o samosprávu, bez snahy sa vzdelávať v danej oblasti. Ich činnosť
a samotné rozhodovanie je poznačené ich laxným prístupom až servilnosťou, s negatívnym
dopadom na samosprávu.
Pri takejto konštelácii síl v samospráve má potom každý, kto má úprimnú snahu o riadny chod
obce či mesta, veľmi ťažkú pozíciu na nápravu vecí, a to je jeden z momentov, kedy sa
kontaktuje aj s našim ZOMOSom.
Je dôležité si uvedomiť, že v konečnom dôsledku sú to vždy len a len obyvatelia konkrétnej
obce, ktorí môžu veci naprávať. ZOMOS je vždy len priateľ a radca, ktorý sa môže za nich
pýtať, dávať podnety a keď treba, podať aj trestné oznámenie.
Samotné rozhodovanie o živote obce je potom len na jej obyvateľoch, ktorým sa snažíme
pomôcť dávať veci do správnych koľají, ak tomu tak nie je.
Rok 2016 bol v živote našej organizácie rokom, v ktorom sme mali relatívny dostatok
finančných prostriedkov na základnú službu všetkým, ktorí sa na nás obrátili so žiadosťou
o pomoc. Práve vďaka podpore členov ZOMOS a ich sympatizantov, sme mohli vycestovať
v desiatkach prípadov do miest, s nutnosťou poradiť a usmerniť v konkrétnych záležitostiach,
kde nedochádzalo k zmieru, kompromisu či potrebnému jednotnému postupu.
Vladimír Špánik
predseda
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Aktivity
Aj v roku 2016 sme využili osvedčené formáty akcií z minulých rokov.
Restaurant Day sme zorganizovali v mieste sídla ZOMOS vo Vinodole dňa 21. mája 2016.
Restaurant Day sme obohatili o debatné krúžky k rôznym samosprávnym problémom. Stretli
sme sa s kolegami so všetkých kútov Slovenska a riešili konkrétne prípady konkrétnych obcí.
Okrem toho sme na činnosť ZOMOS získali od hostí podujatia 473 €, ktoré sme použili na
krytie nákladov činnosti ZOMOS.

Tím ZOMOS klubu Zlatá Baňa
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Projekt „Vzdelávanie k občianskym právam v samospráve“
https://www.dobrakrajina.sk/sk/projekt/vzdelavanie-k-obcianskym-pravam
ZOMOS Tour 2016
Začínali sme 22. augusta a končili 25.augusta na Štrbskom plese. ZOMOS Tour sme zahájili
v spoločnosti starostu Štrby a predsedu ZMOS Michala Sýkoru.

Druhé stretnutie predstaviteľov ZOMOS s predsedom ZMOS sme venovali hlavne
vyjasnevaniu si postojov k samospráve. Dôležité bolo, že sme odchádzali s prísľubom, že
ZMOS nebude obhajovať starostov, ktorí majú problém so zákonmi.
Počas každoročnej ZOMOS Tour sa snažíme stretnúť so všetkými aktivistami a poslancami
zastupiteľstiev, ktorí sa často márne snažia o transparentnosť vo svojich samosprávach
a osobnými konzultáciami sa nám darí do značnej miery potlačiť ich vzrastajúcu frustráciu
z neriešiteľnej situácie, kedy väčšina poslancov zastupiteľstva ignoruje zákon o obecnom
zradení a servilne slúži starostom, ktorí svoje postavenie v takomto prípade permanentne
zneužívajú.
Často sa jedná o opakujúce sa prehrešky v neposkytovaní materiálov na zasadanie
zastupiteľstiev, netransparentné obstarávanie, zvýhodňovanie blízkej osoby a nerešpektovanie
platných uznesení. Počas výjazdu sme spoločne hľadali najvhodnejšie postupy pre
zastupiteľstvo, prípadne občanov. Ako účinná pomoc sa ukazuje prax, kde sa prostredníctvom
zákona o slobodnom prístupe k informáciám, pýtame kompetentných všade tam, kde to
miestnym ľuďom, ale aj poslancom, bolo nezákonným spôsobom odmietnuté. Konštatovanie,
že starostovia robia rozdiel medzi žiadateľmi a častejšie rešpektujú žiadosť ZOMOS než
vlastného obyvateľa obce, je zarážajúci fakt.
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Pribylina bola druhou zastávkou prvého dňa nášho výjazdu. Stretli sme sa s poslancami
Obecného zastupiteľstva a našou sympatizantkou. V tomto prípade ide o permanentné
problémy s vedením obce. Zdá sa, že tu bude ešte veľa práce, ale spôsob ako na to, pomaly
nachádzame .

Tretím zastavením na našej ceste za samosprávnymi aktivistami boli Spišské Tomášovce.
Potešilo nás, že problémy svojej samosprávy sa snažia riešiť v tejto obci mladí, aktívni ľudia.
Vysvetľovali sme si aj také základné veci, že starostka nemôže svojvoľne meniť text
uznesenia.
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S našimi zomosákmi z Markušoviec sme sa stretli v Levoči.
Rezonoval problém s rómskym starostom a súvislosťami ktoré z toho vznikajú. Treba
povedať, že rómska problematika nás sprevádzala počas celého týždňa. Potešilo nás, že aj
v Markušovciach sú mladí ľudia zaujímajúci sa o veci verejné, ktorí aktívne v tento večer
diskutovali o možných aktivitách mladých ľudí v ich obci.

Slovinky sú v ZOMOS zastúpené už druhým rokom, ale problematické konanie starostky je
stále vleklým problémom ktorí pramení z neschopnosti pochopiť aj konštruktívnu kritiku.
Debata o riešeniach je príjemnejšia ak má pozitívne naladené zastupiteľstvo väčšinu, :-) a tak
je to aj v Slovinkách. Aj v tomto prípade ale obrat k lepšiemu očakávame až vo voľbách.
S členmi klubu ZOMOS v Slovinkách sme sa rozlúčili pozitívne naladení.
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Obec Ladomírová bola už mnohokrát medializovaná v súvislosti s nekalou činnosťou
bývalého starostu, ktorý zanechal novému starostovi sekeru takmer 900 tis. eur, a to ešte
nemusí byť všetko. Obec je v nútenej správe a starostovi, ale aj občanom obce, prajeme, aby
to úspešne zvládli. Ladomírová bola našou ďalšou zastávkou v cestovaní za riešením
samosprávnych problémov.
Z Ladomírovej sme nemohli obísť manželov Drozdových, ktorí si v susednej obci Krajná
Poľana vytrpeli nedávno tiež svoje. Aj oni sú bojovníci, ktorí zvládli nepríjemnosti, ktoré im
starosta so svojimi kumpánmi spôsobil, a už len dúfame, že najbližšie komunálne voľby
ukončia túto neblahú históriu obce. Nemali by nás zaskočiť nepripravených. :-)

Títo dvaja mladí ľudia v Stakčínskej Roztoke bojujú s nepriazňou starostu obce už roky.
Veľmi nás potešilo, že aj Jana Piteľová a Milos Balla sa nezľakli intríg a budúcnosť obce
napriek tomu vidia pozitívne. Samozrejme, že obaja vedia, že to bude stáť veľa úsilia
a mobilizáciu obyvateľov obce.
Stojíme pri nich.
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Zasadanie zastupiteľstva v obci Čierne Pole okr. Michalovce. Najskôr nás nechcel starosta
pustiť na zasadanie zastupiteľstva pod rôznymi zámienkami. Potom poslanca NR SR Ondreja
Dostála vyvolával k potvrdzovaniu jeho názorov. :-) Neobyčajne aktívni občania dokázali
jasne formulovať svoje názory vo veci rekonštrukcie škôlky, ktorá nemá v obci s jedným
dieťaťom opodstatnenie. Starosta si trval na svojom a dnes už je projekt neodsúhlasený
obecným zastupiteľstvom takmer celý zrealizovaný.
Je zaujímavé, že napriek všetkému, čo sme zistili v obci Čierne Pole, tam bolo realizovaných
viac euro projektov. Zdá sa, že v tomto starosta chodiť vie. My sme sa ale nestačili diviť. Na
zasadaní zastupiteľstva v obci Čierne Pole sme sedeli v nemom úžase, keď starosta mal vážne
problémy s našou účasťou. Ďalší nezákonný krok starostu bol, nezákonné odopieranie
výkonu mandátu pre poslankyňu, ktorá sa mu nehodí k realizácii jeho nezákonných praktík.
Trochu od ruky, ale zašli sme aj do obce Biel, kde bojujú dvaja opoziční poslanci obecného
zastupiteľstva za transparentnosť a normalizáciu vzťahov v záujme obce.
Rozhanovce dokázali od januára vhodnou personálnou politikou zmeniť vzťahy.
Stretli sme s poslancom Matúšom Adamčíkom, členom ZOMOS, prednostom úradu
a zástupcom starostu. Bolo to príjemné poznanie možností nápravy stavu vzťahu starosta zastupiteľstvo.
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Čičava bola počas našej návštevy v očakávaní volieb starostu. Členovia ZOMOS boli ako
pozorovatelia na dvoch referendách o odvolaní starostky a boli sme monitorovať aj
doplňovacie voľby starostu. Bol zvolený kandidát, ktorý je dnes vo väzbe za predaj drog.
Bohužiaľ, aj to sa stáva a poslanci dnes naprávajú to, čo za krátku dobu svojho účinkovania
spôsobil obci.

Zlatá Baňa je sídlom nášho Klubu ZOMOS pre východné Slovensko. Člen Správnej rady
ZOMOS Peter Uhlár bol súčasťou ZOMOS Tour 2016.
Po dlhom čase sa nám podarilo v tomto regióne získať pre našu vec schopného človeka.
Očakávané doplňujúce voľby v tejto obci dopadli podľa predstáv väčšiny voličov a na funkciu
starostu si vybrali sympatizanta ZOMOS.
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Aj pri tomto výjazde za problémami samospráv sme sa presvedčili, že osobný kontakt
s ľuďmi, ktorí potrebujú poradiť či pomôcť potlačiť negatívne javy pri správe veci verejných
v ich obciach, je to najlepšie, čo pre nich môžeme urobiť.

Operatívne výjazdy a poradenská činnosť
V čase medzi plánovanými podujatiami sme navštívili alebo nás kontaktovali
a poslanci z týchto obcí:

aktivisti

Veľké Ozorovce, Malé Leváre, Hodruša-Hámre, Krupina, Bzovík,
Kočovce, Laškovce, Polianka, Krajná Poľana, Čierne Pole, Vlčany,
Čičava, Slovinky, Biel, Rozhanovce, Markušovce, Blhovce, Zlatá
Baňa, Pribylina, Veľké Leváre, Nitrica, Vagrinec, Ladomirová,
Malčice, Streda nad Bodrogom, Staré Hory, Jazernica, Nižný
Komárnik, Lúčnica nad Žitavou, Čechynce.
V roku 2016 sme podali trestné oznámenie vo veci marenia miestneho referenda v obci
Laškovce, okr. Michalovce a OP vo Zvolene posunula náš podnet na políciu v prípade
podozrenia zo zneužitia postavenia verejného činiteľa primátorom mesta Krupina. Poverení
vyšetrovatelia v oboch prípadoch konštatovali, že sa skutok nestal.
Aktívne sme sa zúčastňovali na činnosti pracovnej skupiny MS SR na prípravu novely zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Využívanie zákona o slobodnom
prístupe k informáciám v prípadoch, kedy samospráva nie je ochotná poskytovať informácie
ani v rozsahu zákonnej povinnosti v rámci normálnych vzťahov v obci, sa stalo bežnou
súčasťou nášho života pri pomoci všetkým, ktorí nás o to požiadali. Našim cieľom ale je, aby
sa občania nebáli využívať túto možnosť vždy, ak nedostanú odpovede na svoje otázky na
zasadaniach zastupiteľstiev či občianskych zhromaždeniach. V tomto smere ich odkazujeme
na weby Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a VIA IURIS. Pri tejto činnosti ale
upozorňujeme, že používať tento zákon ako nástroj pomsty či šikanovania je neprípustné.
http://samosprava.institute.sk/ako-ziadat-informacie-od-samospravy
http://www.viaiuris.sk/prirucky-a-navody/samosprava/

VÝROČNÁ SPRÁVA ZOMOS ZA ROK 2016
Hospodárenie a jeho výsledky
Hospodárenie OZ ZOMOS v r. 2016 charakterizuje rast a efektívnosť zdrojov financovania.
Oproti r. 2015 sa dosiahli vyššie príjmy o 2 195,06 €, resp. 84,04 % a nižšie výdavky
o 348,82 €, resp. 11,04 % bez negatívnych účinkov na včasnosť a rozsah aktivít. Na úsporu
výdavkov mali pozitívny vplyv aj zmeny vykonané VZ dňa 11.04.2016, po ktorých účtovná
evidencia sa vykonávala vo vlastnej réžii, bez potreby odovzdávať – prevážať doklady. Ďalší
pozitívny účinok sa prejaví v roku 2017, kedy nebude treba uhradiť faktúru za vedenie
účtovníctva, spracovanie ročnej závierky a daňového priznania za r. 2016.
Štruktúra príjmov v r. 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.

príjmy z členského
priame dary od členov a sympatizantov
dary prostredníctvom www.dobrákrajina.sk
príjmy z organizácie Restaurant day
príjmy z 2 % zaplatených daní
iné príjmy

Príjmy spolu

840,00 €
188,00 €
2 445,48 €
473,30 €
318,05 €
532,90 €
4 797,73 €

Štruktúra výdavkov v r. 2016
1. výdavky na projekt Vzdelávaním k občianskym právam v sume 2 784,55 €, z toho
a) cestovné
582,14 €
b) ubytovanie
511,65 €
c) strava
670,75 €
d) komunikácia
770,22 €
e) účtovníctvo
160,00 €
f) kancelárske potreby
13,79 €
g) iné
70,00 €
2. výdavky na činnosť OZ ZOMOS mimo projekt v sume 375,06 €, z toho
a) ubytovanie
64,99 €
b) prevádzková réžia
141,40 €
c) odmena pre notára
70,51 €
d) iné
98,16 €
Výdavky spolu

3 159,61 €

Daňové priznanie a účtovná závierka
OZ ZOMOS v r. 2016 dosiahlo nezdaňované príjmy v sume 4 797,73 € a na svoju činnosť vynaložilo
výdavky v sume 3 159,61 €. Hospodárenie OZ ZOMOS skončilo s prebytkom v sume 1 638,12 €.
OZ ZOMOS nemalo v roku 2016 zdaňované príjmy.
Majetok OZ ZOMOS stačil na krytie záväzkov splatných k 31.12.2016.
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Členská základňa
Zvýšená aktivita OZ ZOMOS v r. 2016 sa pozitívne prejavila aj v počte nových záujemcov
o členstvo. SR OZ ZOMOS v súlade so stanovami hodnotila záujemcov jednotlivo, pričom
každý z nich musel získať garanta spomedzi členov SR OZ.
V roku 2016 SR OZ schválila členstvo záujemcom s pôsobením na Východnom Slovensku
a Západnom Slovensku.
OZ ZOMOS má členov v každom samosprávnom kraji v zmysle územného a správneho
rozdelenia Slovenska. Zaujímavosťou je, že v troch je rovnaký počet členov. Podielové
rozdelenie členov vyjadruje tabuľka.
kraj
podiel v %

BSK
9,09

BBSK
27,27

KSK
14,29

NSK
25,98

PSK
5,19

TNSK
5,19

TTSK
5,19

ZSK
7,80

spolu
100,00

Vývoj v r. 2016 znamenal rast. OZ ZOMOS si zachovalo nemasový výberový charakter,
výhodný s ohľadom na jeho hlavnú činnosť. Medziročný prírastok a úbytok členov potvrdzuje
skúsenosti od založenia OZ v r. 2010.
OZ ZOMOS koncipuje členskú základňu na princípe osobného presvedčenia byť členom.

Spolupráca s verejnosťou a médiami
OZ ZOMOS vyvíjalo svoju činnosť aj v mestách a obciach, kde nemá členov. Dávalo priestor
sympatizantom, ktorí sú rovnako informovaní o názoroch, postojoch a odporúčaniach OZ
ZOMOS a ktorí ich šíria ďalej v záujme informovanosti a povedomia verejnosti. Počet
sympatizantov a spolupracujúcej verejnosti rádovo prevyšuje počet členov OZ.
OZ ZOMOS sa vyjadrovalo k mnohým prípadom zo života územnej samosprávy, ktoré boli
predmetom záujmu médií. Okrem toho, vydalo tlačové správy, ktorými poskytlo svoje
zásadné stanoviská v záujme šírenia osvety a zvyšovania právneho povedomia občanov.
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Kontakty:
Predseda OZ ZOMOS
Vladimír Špánik

tel. 0911 772170

mail: spanikv@zomos.sk

Správna rada OZ ZOMOS
Vladimír Špánik

tel. 0911 772170

spanikv@zomos.sk

Zoltán Zsidó

tel. 0907 233090

mail: 22.zzsido@gmail.com

Marián Benčat MUDr.

tel.0908 961430

mail: marianbencat@jazernica3.sk

Jozef Maceka

tel. 0905 727437

mail: elmac@elmac.sk

Vladimír Dulla

tel.0904 875121

mail: vladodu@gmail.com

Károly Simon

tel.0907 094932

mail: kars4@freemail.hu

Peter Uhlár

tel. 0905 906526

mail: uhlar9@gmail.com

revízor:

tajomník:

Dušan Chrastina
Vrútky

Vladimír Dulla
Bratislava

tel. 0911 467351
email: chrastina.vrutky@gmail.com

tel. 0904 875121
email: vladodu@gmail.com
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Informácie o spoločnosti
Združenie občanov miest a obcí Slovenska
Hlavná 249, 951 06 Vinodol
IČO:42 202 680
tel. 0911 772170
fax 037/6598196
email: zomos1@zomos.sk
www.zomos.sk
_______________________________________________________________________________________
Spolupracujúce organizácie v r.2015
Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika, http://samosprava.institute.sk/ SGI – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
www.odkazprestarostu.sk ,
www.spravnikandidati.sk

