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ÚVOD 

Samospráva je čarovná vec v dobrom aj v zlom. Nás v Združení občanov miest a obcí Slovenska 

(ZOMOS) trápi, že sa viac stretávame s tým zlým, čo dokáže vyprodukovať nejeden starosta či 

nesvojprávne zastupiteľstvo. 

Veď napokon presne z takého zlého samosprávneho prostredia povstali aj zakladajúci členovia nášho 

združenia a jednou z hlavných úloh, ktorú sme si do vienka dali, je pomáhať všetkým, ktorí sa na nás 

obrátia s problémami vo svojej obci. Vzdelávať ich, aby si vedeli ochraňovať svoje práva a aby sa 

stávali lídrami vo svojich komunitách, kde cieľom je byť úspešný a vedieť veci naprávať v prospech 

participácie občanov a transparentného vládnutia v obciach Slovenska. Existuje mnoho možností ako 

získavať informácie, ktoré potrebuje občan pre pochopenie súvislostí vo svojej obci v rámci 

samosprávneho riadenia. Všetky elektronické možnosti sú mu k dispozícii, môže si pýtať radu 

a vysvetlenie od mnohých renomovaných združení či priamo na Ministerstve vnútra SR.  

Možností je skutočne dosť, ale napriek tomu v ZOMOS preferujeme priamy osobný kontakt, stretnutie 

na mieste problému a výjazdy za aktivistami či poslancami, ktorí sa trápia s nepodareným starostom 

alebo niektorým z mnohých možných problémov, ktoré samospráva pri rôznych príležitostiach 

produkuje. Aj preto sme v priebehu raka 2017 opäť vycestovali za aktérmi samosprávnych príbehov 

a s radosťou konštatujem, že aj pri tohtoročnom výjazde evidujeme samosprávy, kde sme sa mohli 

spoločne s poslancami, aktivistami, ale v niektorých prípadoch aj so starostami a dokonca aj 

primátorom, tešiť z pozitívnych zmien, za ktorými sme stáli tak trochu aj my, členovia OZ ZOMOS.   

Takými obcami, z tých, čo sme navštívili, sú Oravská Lesná, Turá, Ondrejovce, Breznička či Nemecká.  

Potešil nás aj vývoj v Šahách. V mnohých ďalších sú naši sympatizanti a priatelia na najlepšej ceste 

k úspechu vo voľbách, čo je aj našim najčastejším odporúčaním a je to aj predmetom častých debát 

v situácii, keď nekonajú orgány kontroly, polícia či súdy.  

Za 7 rokov činnosti ZOMOS sme navštívili desiatky obcí a komunikovali so stovkami aktívnych ľudí, 

poslancov, ale aj starostov obcí, ktorí majú maximálnu snahu o dobrý chod svojich samospráv. 

Príbehy, ktoré sme v priebehu roka 2017 zozbierali počas našich Zomos Tour, dokumentujú len 

v skratke všetko, čo sa v konkrétnych navštívených samosprávach dialo a nakoľko sa podarilo veci 

dostať do správnych koľají. Samosprávnou katastrofou je príbeh obce Turá a naopak niektoré 

návštevy, napríklad v Španej Doline, sme uviedli pre ilustráciu, ako to chodí v malej historickej obci so 

špecifickými problémami vyplývajúcich z geografickej polohy a baníckej histórie.  

Nedalo sa nenavštíviť aj najmladšiu a úspešnú starostku v Kláštore pod Znievom, aby sme si ešte viac 

vylepšili náladu. Úplne atypický v našej činnosti je prípad Ondrejoviec, kde sa zo sťažovateľky na 

starostu obce vykľula celá rodina kverulantov, z ktorého vzišlo dokonca trestné oznámenie ešte aj na 

vedenie ZOMOS. Pochopiteľne, bolo zamietnuté, ale uvedomujeme si, že aj takíto ľudia sú medzi 

nami a verejne sme vyjadrili podporu starostovi obce a pomáhame mu s elimináciou dopadu týchto 

neopodstatnených sťažností na jeho činnosť. Starosta mal pravdu, keď sa domáhal od ZOMOSu 

pomoci a prehlásil: “veď aj ja som občan”. 

Vladimír Špánik, predseda  
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Aktivity ZOMOS 

S podporou Fondu pre Transparentne  Slovensko v nada cii Pontis od ma ja do okto bra 

sme realizovali projekt „Transparentna  samospra va“. 

V ra mci projektu sme absolvovali dva 5-dn ove  vy jazdy Zomos Tour do obcí , z ktory ch na s 

kontaktovali poslanci c i aktivisti, ale aj do obcí , kde sme uz  mohli kons tatovať 

stabiliza ciu pomerov a konsolidovany  stav miestnej samospra vy. 

Spolu sme navs tí vili 23 obcí . 

Informa cia z FB udalosti Zomos Tour jar 2017 a informa cia z FB udalosti Zomos Tour 

jesen  2017 

Vy jazdova  jednotka Zdruz enia obc anov miest a obcí  Slovenska (ZOMOS) zasa raz na 5-

dn ovej ceste po obciach a mesta ch Vy chodne ho Slovenska, poc as ktorej sa budu  

streta vať s aktivistami, komuna lnymi poslancami a starostami, poskytovať im pra vne a 

ine  poradenstvo pri ries ení  ich ka uz a proble mov a zaznamena vať prí behy ich 

samospra v.    Napriek dnes ny m moz nostiam elektronickej komunika cie povaz ujeme za 

do lez ite  kontaktovať sa s obyvateľmi obcí  aj osobne. Vs ade tam, kde pretrva vaju  

proble my v komunika cii samospra vy s obc anmi a arogancia ruka v ruke s ignoranciou, 

neres pektuju  pra va obc anov. Vladimí r S pa nik, predseda ZOMOS, Ondrej Dosta l, c len 

ZOMOS a poslanec NR SR, Dus an Sloboda, analytik Konzervatí vneho ins titu tu M. R. 

S tefa nika, a Jakub Nedoba, publicista. 

Uskutoc nene  stretnutia a na vs tevy: 

pondelok 29. ma ja - Oravska  Lesna , Pribylina  

utorok 30. ma ja - Tatranska  Lomnica, Na lepkovo 

Streda 31. ma ja - Bardejov, Vys ny  Miros ov, Breznic ka, Č ic ava  

s tvrtok 1. ju na - Č ierne Pole, Malc ice, Čejkov, Kra snohorske  Podhradie  

piatok 2. ju na - S ahy 

pondelok 2. okto bra - Ondrejovce, Tura   

utorok 3. okto bra - Zlate  Moravce, Hodrus a – Ha mre  

streda 4. okto bra - Stare  Hory, S pania Dolina, Nemecka   

s tvrtok 5. okto bra - Bes en ova , Dolny  Kubí n 

piatok 6. okto bra - Kla s tor pod Znievom, Horna  Streda 
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Zomos Tour 2017 sme začali návštevou v Oravskej Lesnej, kde sme pred štyrmi rokmi riešili problémy 
so starostkou, ktorá zneužívala svoje postavenie a podporu vládnej strany veľmi účinne v prospech 
seba a svojich blízkych. Dnes je v obci pokoja pohoda, ktorú sporadicky prerušuje len nekonečná túžba 
po moci bývalej starostky. Snaha o lepšiu samosprávu sa vo voľbách naplnila. 

 

V Poprade sme mali v pláne aj stretnutie s prezidentom Združenia hl. kontrolórov miest a obcí SR, 
Ľudovítom Budzákom. Neskôr sa k nám pridali dvaja poslanci OcZ obce Pribylina. Okrem riešenia 
vzťahov „zastupiteľstvo - kontrolór“ sme si dohodli spoluprácu smerujúcu k úspechu v najbližších 
komunálnych voľbách. 



VÝROČNÁ SPRÁVA ZOMOS ZA ROK 2017 

 

 

 

V Tatranskej Lomnici sme okrem medveďov riešili aj spôsob ako vylepšiť prípravu mestského rozpočtu. 

 

Po detailnom zhodnotení situácie i v Nálepkove sme museli konštatovať, že v obci je prítomný 

hospodársky a morálny úpadok. Túto obec sme navštívili viackrát a aj v tomto prípade je možné 

očakávať zmeny k lepšiemu len zmenou vedenia obce. 
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Počas našej návštevy vo Vyšnom Mirošove sme starostu opäť nezastihli v úrade, ale predpokladáme, 
že by ani nebol veľmi ochotný hovoriť o svojich nezákonných postupoch. V tomto prípade je dôležité, 
že poslanci sa nedali zastrašiť a trpezlivo, postupne odhaľovali nezákonnú činnosť starostu a poskytli 
informácie orgánom činným v trestnom konaní. Problémom je, že starosta sa už 22-krát nedostavil na 
súdne pojednávanie. 

 

Príbeh Brezničky bol strastiplný, ale aj v tejto obci sa po rokoch nehospodárneho nakladania 
s majetkom a stagnácii obce podarilo dostať do normálu. Na obr. manželia Fedorcoví, s ktorými sme   
viac ako dva roky riešili postupy smerujúce k úspechu. 
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Obec Čičava prežívala turbulentné obdobie striedania starostov a zastupujúcich starostov. 
Manipulovanie s rómskou komunitou je v tejto obci už tradíciou a našou snahou spolu so súčasným 
zastupujúcim starostom je stabilizovať stav a venovať sa konečne rozvoju obce. Foto je z referenda 
o odvolaní starostky obce, ktoré bolo začiatkom zmien. 

 

Obec Čierne Pole je ťažko skúšaná nevyspytateľným starostom ktorý nerešpektuje nič okrem seba. Aj 
v tejto obci sme sa zastavili už viackrát a zdá sa, že zmeny možno očakávať už len úspešnými voľbami 
v novembri 2018. 
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Obavy z osočovania a intríg trikrát oddialili našu návštevu obce Malčice od prvého kontaktu 
z aktivistom, ktorý oslovil ZOMOS so žiadosťou o pomoc. Aj tu vládne despotický starosta a hľadali 
sme spôsoby ako eliminovať jeho spôsoby. 

 

Cejkov je obec, kde sme opäť museli konštatovať, že do funkcie starostu sa dostal človek bez 
morálneho kreditu. Nerešpektovanie zákonov, ale ani morálky vo vzťahoch boli základným 
problémom, ktorým sme sa na stretnutí s občanmi venovali. 
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V Krásnohorskom Podhradí sme sa zhodli v názore, že len zvýšená aktivita a záujem o veci verejné 
môžu v tejto obci zmeniť dlhoročné pôsobenie rutinnej činnosti súčasného starostu. 

 

Na záver jarnej časti našej Zomos Tour sme navštívili primátora Šiah Štefana Gregora. Je prvým 
primátorom mesta Šahy so slovenskou národnosťou. Národnostné problémy našťastie nie sú 
najväčším problémom tamojšej samosprávy. Venovali sme sa najmä spolupráci zastupiteľstva 
s primátorom. 
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Ondrejovce sú obec špecifická nielen tým, že sa tu nachádza krčma s veľavravným názvom „Robota“. 
Príbeh Ondrejoviec je aj z nášho pohľadu špecifický tým, že sa ZOMOS postavil na stranu starostu, 
ktorý je šikanovaný skupinou občanov, lepšie povedané kverulantov. 

 

Malú obec Turá monitoroval člen Správnej rady ZOMOS Zoltán Zsidó už dlhšiu dobu, pretože vývoj  
v tejto obci smeroval ku katastrofe. Bohužiaľ, aj sa tak stalo, keď starosta prehajdákal majetok obce 
a po odsúdení za úmyselný trestný čin začali riadiť obec odhodlaní a aktívni poslanci, bratranci Dalibor 
a Peter Valkovskí. 
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O Zlatých Moravciach panujú v ZOMOSe legendy, že ide o zakliate mesto. O svojom boji s tamojším 
vedením nám na stretnutí porozprávala trojica nezávislých poslancov. 

 

V Hodruši – Hámroch trojicu aktivistiek, resp. obecných poslankýň, ktoré dozerajú starostovi na prsty, 
jednoducho nemajú radi, lebo narúšajú zaužívané stereotypy a pokoj v obci. Mohla by to byť ale 
pravda len v prípade, keby starosta a jeho verní poslanci rešpektovali zákon o obecnom zriadení 
a konali transparentne v prospech obce, teda jej obyvateľov. 
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Španiu Dolinu sme zaradili do programu Zomos Tour napriek tomu, že zo Španej Doliny nemáme 
žiadny podnet avizujúci problémy v samospráve. Samozrejme sme sa na ne pýtali a usmievavá, 
príjemná pani starostka Martina Wilhelmerová nám povedala aj o tých špecifikách, ktoré nás 
zaujímali. 

 

Prechádzať cez Nemeckú a v rámci obeda sa aspoň na chvíľu nestretnúť s ľuďmi, ktorí sú súčasťou 
miestnej obecnej samosprávy a predstavujú novú éru obce potom, čo sme s nimi viac ako dva roky 
intenzívne spolupracovali na zlepšení situácie v riadení obce, sa jednoducho nedalo. 
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V Bešeňovej nás privítala skupina aktivistov, ktorá sa sformovala v posledných rokoch ako reakcia na 
riadenie obce tamojším starostom Baranom. Bešeňová je obec požehnaná tamojším Thermal parkom, 
ktorý na tak relatívne malú dedinku prispieva do obecnej kasy slušnou sumou peňazí, s ktorými sa ale 
dalo hospodáriť oveľa lepšie. 

 

Počas nášho výjazdu Zomos Tour v Dolnom Kubíne sa udialo kontaktné stretnutie s poslancom 
Michalom Smolkom, ktorý zastupoval skupinu poslancov zastupiteľstva, presnejšie poslancov, ktorí by 
chceli veci v meste riešiť inak. 
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V Kláštore pod Znievom v posledných rokoch púta pozornosť jeho starostka Erika Cencúľová. Svojou 
prácou si nová starostka získala väčšinu obecného zastupiteľstva na svoju stranu – dokonca aj 
poslancov, ktorí predtým drukovali jej protikandidátovi. 

 

Našu tohtoročnú Zomos Tour sme zakončili v Hornej Strede. Priviedla nás tam nelichotivá životná 
situácia, do ktorej priviedol starosta obce Martina Lednického a jeho mladú rodinu. Vzhľadom 
k netransparentným postupom starostu tu okamžite vznikol Miestny klub ZOMOS a cieľovou snahou 
bude uspieť vo voľbách. 
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V roku 2017 sme sa aktívne zúčastnili pripomienkovania noviel zákonov o obecnom zriadení 

a o slobodnom prístupe k informáciám. 

K zákonu 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení sme podali 52 zásadných pripomienok, zúčastnili sme  

rozporového konania na MV SR. Výsledok našej snahy je úmerný tlaku ZMOS na tento zákon a jeho 

predstavách. Napriek tomu sa niektoré navrhované zmeny časti novely zákona podarilo aspoň 

zmierniť. 

Aktívne sme sa zúčastňovali aj stretnutiach predstaviteľov orgánov štátnej správy a tretieho sektora 

na príprave novely zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám na pôde MS SR. 

Na požiadanie miestnych poslancov a aktivistov okrem obcí, ktoré sme navštívili počas Zomos Tour, 

sme kontaktovali, zúčastnili sa zasadania obecného zastupiteľstva alebo opakovane navštívili tieto 

obce: 

 

Niz ny  Koma rnik, Hodrus a – Ha mre, Ondrejovce, Horna  Streda, 

Rajec, Abraha m, Lutila, Tura , Keť, S alov, Pribeta, Zemianska Olc a, 

Pribylina, Levoc a , Bardon ovo, Ka lnica, Z elovce, Pres ov, Snina, 

Hlohovec, Za vod, Rohoz ní k, Kola rovo, Krupina, Naha c  

 

 

Me dia : 
www.teraz.sk/slovensko/zomos-na-tvorbe-zakona-o...zriad/258737-clanok.html 

https://www.odpady-portal.sk/.../obcanov-trapia-aj-odpady-nova-publikacia-ukazuje-.. 

https://www.karlovaves.sk/.../rarita-na-slovensku-pracovnici-uradu-v-karlovej-vsi-su-l.. 

https://mynitra.sme.sk/c/20711916/dieru-v-ceste-zasypali-po-stvrt-roku-aj-to-len-provizorne-a-az-po-

urgenciach.html 
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https://www.karlovaves.sk/.../rarita-na-slovensku-pracovnici-uradu-v-karlovej-vsi-su-l
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https://mynitra.sme.sk/c/20711916/dieru-v-ceste-zasypali-po-stvrt-roku-aj-to-len-provizorne-a-az-po-urgenciach.html
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Otvorený list ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi 

 

  

Vážený pán 

Robert Kaliňák 

podpredseda vlády a minister 
vnútra 

  

Vážený pán minister, 

  

dovoľujeme si Vás osloviť v súvislosti s návrhom novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov. Podľa našich informácií ministerstvo vnútra už dlhšiu dobu pripravuje 
takýto návrh v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). 

 

Rešpektujeme postavenie ZMOS ako reprezentatívnej organizácie významnej časti obecných 
a mestských samospráv, chceli by sme Vás však upozorniť, že ZMOS nie je jedinou organizáciou, 
ktorá reprezentuje aktérov územnej samosprávy. Nie všetky obce a mestá sú členmi ZMOS-u. Okrem 
starostov a primátorov, ktorých ZMOS reprezentuje predovšetkým, sa na činnosti samosprávy 
podieľajú aj poslanci zastupiteľstiev, hlavní kontrolóri a aktívni občania pôsobiaci v množstve 
občianskych iniciatív, mimovládnych organizácií a neformálnych združení. 

Vyzývame Vás preto, aby ste ešte pred predložením návrhu novely zákona o obecnom zriadení do 
medzirezortného pripomienkového konania prizvali k jeho príprave aj ďalšie organizácie 
reprezentujúce jednotlivé zložky samosprávy a občianskej spoločnosti a umožnili im vyjadriť sa 
k pripravovanému návrhu a k potrebným zmenám v zákone. 

Zákon o obecnom zriadení je najdôležitejším právnym predpisom upravujúcim pôsobenie miestnej 
samosprávy. Je preto dôležité, aby bol pripravovaný transparentne a za účasti všetkých relevantných 
aktérov. 

 

Poukazujeme na prebiehajúcu prípravu návrhu novely zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám, v rámci ktorej ministerstvo spravodlivosti vytvorilo pracovnú skupinu zloženú zo 
zástupcov štátnej správy, samosprávy i mimovládnych organizácií. Sme presvedčení, že podobne by 
malo postupovať aj ministerstvo vnútra pri príprave novely zákona o obecnom zriadení. 

Návrh novely zákona o obecnom zriadení nie je obsiahnutý v Pláne legislatívnych úloh vlády na rok 
2017. Návrh novely zákona sa nevypracúva na základe vládou schváleného legislatívneho zámeru, 
a preto malo ministerstvo vnútra povinnosť pred spustením tvorby návrhu zákona v dostatočnom 
časovom predstihu zverejniť predbežnú informáciu. Táto povinnosť ministerstvu vypláva z § 9 
zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a z čl. 10 ods. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR. 
Pripomíname, že ministerstvo vnútra si túto povinnosť dosiaľ nesplnilo. 

 

Ako vyplýva z § 2 ods. 1 zákona o tvorbe právnych predpisov, právne predpisy by sa mali pripravovať 
za účasti verejnosti. Zvlášť dôležité je to pri takých právnych predpisoch, ktoré sa významne dotýkajú 
práv a povinností občanov. Zákon o obecnom zriadení nepochybne je takým predpisom. Žiadame Vás 
preto, aby ste prizvali verejnosť k tvorbe novely zákona o obecnom zriadení ešte pred začatím 
medzirezortného pripomienkového konania. 

  

Dňa 9. mája 2017. 

  

Vladimír Špánik, predseda Združenia občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS), poslanec obecného 
zastupiteľstva, Vinodol 

Ondrej Dostál, člen ZOMOS a poslanec mestského zastupiteľstva, Bratislava 

Ctibor Košťál, riaditeľ Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) 

Martin Kollárik, projektový manažér a výskumník SGI 

Peter Gonda, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI) 

Dušan Sloboda, analytik KI 

http://www.vlada.gov.sk/data/files/6771_plu-2017.pdf
http://www.vlada.gov.sk/data/files/6771_plu-2017.pdf
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-400/znenie-20170101#p9
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-400/znenie-20170101#p9
http://www.vlada.gov.sk/data/files/6645_legislativne-pravidla-vlady-slovenskej-republiky-schvalene-uznesenim-vlady-slovenskej-republiky-zo-4-maja-2016-c-164-v-zneni-uznesenia-vlady-slovenskej-republiky-z-28-septembra-2016-c-441.pdf
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Ivan Kuhn, analytik KI a poslanec mestského zastupiteľstva, Rožňava 

Vladimír Dulla, tajomník a člen Správnej rady ZOMOS, poslanec miestneho zastupiteľstva, Mestská časť 
Bratislava - Karlova Ves, 

Richard Drutarovský, člen ZOMOS a poslanec mestského zastupiteľstva, Prešov 

Peter Uhlar, člen Správnej rady ZOMOS a poslanec obecného zastupiteľstva, Zlatá Baňa  

Vladimír Pirošík, člen ZOMOS a poslanec mestského zastupiteľstva Banská Bystrica  

Ida Ivánová, hlavná kontrolórka obce Vlčany 

Timotej Krajmer, poslanec obecného zastupiteľstva, Vinodol 

Adrian Macko, člen ZOMOS a hlavný kontrolór mesta Krupina  

Marianna Babiaková Kapcalová, poslankyňa obecného zastupiteľstva, Biel 

Milan Lichý, poslanec mestského zastupiteľstva, Banská Bystrica 

Kristián Varga, poslanec obecného zastupiteľstva, Vlčany 

Kamil Bodnár, aktivista, Stropkov a Bratislava 

Matúš Bischof, poslanec mestského zastupiteľstva, Rožňava 

Jana Slušňáková, komunálna aktivistka, Bešeňová 

Jaroslav Slušňák, aktivista, Bešeňová 

Ondrej Klekner, poslanec obecného zastupiteľstva, Nalepkovo 

Jana Turanská, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Senec 

Daniel Gelien, starosta obce Slaská 

Maria Kurz, poslankyňa obecného zastupiteľstva, Vlčany 

Jozef Bakša, poslanec mestského zastupiteľstva, Sliač 

Martina Brisudová, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Poltár 

Milena Veresova, členka ZOMOS a poslankyňa mestského zastupiteľstva, Šaľa 

Anna Pustá, aktivistka v samospráve, Krajná Poľana 

Základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) Košice 2013 

Ladislav Rovinský, Spolok na podporu skrášľovania Košíc 

Roland Szabó, poslanec obecného zastupiteľstva, Blhovce 

Martina Tóčiková, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Poltár 

Daniel Kamas, člen ZOMOS a poslanec mestského zastupiteľstva, Poltár 

Jaroslav Polaček, poslanec mestského zastupiteľstva, Košice a miestneho zastupiteľstva, Metská časť Košice – 
Sever 

Marcel Gibóda, poslanec mestského zastupiteľstva, Košice a miestneho zastupiteľstva, Metská časť Košice – 
Sever 

Peter Podhorský, poslanec obecného zastupiteľstva, Vinodol 

Mária Turišinová - Drozdová, aktivistka, Krajná Poľana 

Jana Bulikova, poslankyňa obecného zastupiteľstva, Ostrý Grúň 

Rastislav Tešovič, poslanec miestneho zastupiteľstva, Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves a aktivista 
občianskeho združenia Devínska Inak 

Veronika Veslárová, poslankyňa miestneho zastupiteľstva, Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves a 
aktivistka občianskeho združenia Devínska Inak 

Lenka Hlaváčová, poslankyňa miestneho zastupiteľstva, Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves a 
aktivistka občianskeho združenia Devínska Inak 

Michal Gašparík, poslanec miestneho zastupiteľstva Bratislava - Devínska Nová Ves, aktivista občianskeho 
združenia Devínska Inak 

Miroslav Porochnavý, starosta obce Kochanovce 

Lenka Antalová Plavuchová, poslankyňa miestneho zastupiteľstva, Mestská časť Bratislava - Rača 

Tomáš Polák, aktivista, OZ Červeník 

Miriam Farkalinová, poslankyňa obecného zastupiteľstva, Markušovce 

Peter Fulla, poslanec obecného zastupiteľstva, Markušovce 

Svetlana Václavíková, aktivistka, členka ZOMOS, Poltár 

Károly Simon, poslanec obecného zastupiteľstva, Zemianska Oľča 

Mária Hudáková, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Senec 

Jana Némethová, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Senec 

Ján Maglocký, poslanec mestského zastupiteľstva, Senec 

Peter Sedala, poslanec mestského zastupiteľstva, Senec 

Zuzana Gábrišová Košecová, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Senec 
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Ladislav Žittňan, poslanec mestského zastupiteľstva, Senec 

Marianna Glončáková, občianska aktivistka, Senec 

Branislav Baričák, občiansky aktivista, Senec 

Martina Jančovičová, občianska aktivistka, Senec 

Roman Pál, občiansky aktivista, Senec 

Ján Raclavský, Centrum pre otvorenú politiku 

Magdaléna Vincová, poslankyňa obecného zastupiteľstva, Čierne Pole 

Juraj Smatana, poslanec mestského zastupiteľstva, Považská Bystrica, TSK, Klub Strážov 

Elena Pätoprstá, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Bratislava, Nádej pre Sad Janka Kráľa 

Michal Cimmerman, poslanec mestského zastupiteľstva, Zlaté Moravce 

Elena Šmídová, poslankyňa obecného zastupiteľstva, Naháč 
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Seminár - Transparentná samospráva sa konal 13. júna 2017 v Martine 

 

Témy:  

Keď sa povie transparentná samospráva – lektor, Mgr. Vladimír Pirošík 

Verejná kontrola samosprávy a informačné zdroje – lektor, Mgr. Ivan Rončák, PhD.  

 

S podporou Fondu Pre Transparentne  Slovensko v nada cii Pontis 
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Hospodárenie a jeho výsledky 

Hospodárenie OZ ZOMOS v r. 2017 charakterizuje ďalší a výrazný rast zdrojov financovania, dôsledok 

podpory nadácie Pontis na realizáciu projektu Transparentná samospráva. Oproti r. 2016 sa dosiahli 

vyššie príjmy o 26 223,61 € a tiež realizovali vyššie výdavky o 29 635,31 € s veľmi pozitívnymi 

účinkami na rozsah aktivít. Pretrvával pozitívny vplyv zmien, po ktorých účtovná evidencia sa 

vykonávala vo vlastnej réžii. Pozitívny účinok sa prejavil aj v súvislosti sa spracovaním ročnej závierky 

a daňového priznania.  

Príjmy 

 z členského v sume 1 158,00 € 

 priame dary od členov a sympatizantov v sume 228,00 € 

 dary prostredníctvom www.dobrákrajina.sk 3 959,96 € 

 z príspevku na realizáciu projektu Transparentná samospráva v sume 9 198,00 € 

 z 2 % zaplatených daní v sume 925,83 € 

 krátkodobé pôžičky v sume 13 964,25 €  

 iné v sume 1 587,30 € 

spolu  31 021,34 € 

Výdavky 

 na projekt Transparentná samospráva v sume 11 178,51 €  

 mimo projekt Transparentná samospráva v sume 21 241,35 € 
spolu  32 419,86 € 
 
v tom 

 služby v sume 9 861,70 € 

 mzdy, poistné a odvody v sume 4 275,38 € 

 prevádzková réžia v sume 1 085,27 € 

 vratky krátkodobých pôžičiek v sume 13 964,25 € 

 ostatné v sume 3 233,26 €  

 

Daňové priznanie a účtovná závierka  

OZ ZOMOS v r. 2017 dosiahlo nezdaňované príjmy v sume 31 021,34 € a v súvislosti so svojou 
činnosťou vynaložilo výdavky v sume 32 419,86 €. Hospodárenie OZ ZOMOS skončilo so stratou 
v sume 1 398,52 € aj v dôsledku nevyplatenia vyúčtovania nákladov na projekt Transparentná 
samospráva v roku 2017. Majetok OZ ZOMOS stačil na krytie záväzkov splatných k 31.12.2017.  

OZ ZOMOS v roku 2017 nemalo zdaňované príjmy.   
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Kontakty:  

 

Predseda  

Vladimír Špánik, tel. 0911 772170, e-mail: spanikv@zomos.sk  

Správna rada  

Vladimír Špánik   tel. 0911 772170 e-mail: spanikv@zomos.sk  

Zoltán Zsidó    tel. 0907 233090 e-mail: 22.zzsido@gmail.com  

Marián Benčat   tel. 0908 961430 e-mail: marianbencat@jazernica3.sk  

Jozef Maceka   tel. 0905 727437 e-mail: elmac@elmac.sk  

Károly Simon    tel. 0907 094932  e-mail: kars4@freemail.hu  

Peter Uhlár   tel. 0905 906526 e-mail: uhlar9@gmail.com  

Vladimír Dulla   tel. 0904 875121 e-mail: vladodu@gmail.com 

   

revízor: Dušan Chrastina  tel. 0911 467351 email: chrastina.vrutky@gmail.com  

tajomník: Vladimír Dulla tel. 0904 875121 email: vladodu@gmail.com 

 

Informácie o spoločnosti  

Združenie občanov miest a obcí Slovenska  

Hlavná 249, 951 06 Vinodol 

IČO: 42 202 680  

tel. 0911 772170  

fax 037/6598196  

e-mail: zomos1@zomos.sk  

www.zomos.sk 

 

Spolupracujúce organizácie 

Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika 

SGI – Ins titu t pre dobre spravovanu  spoloc nosť                           

mailto:vladodu@gmail.com
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