PROGRAMOVÉ ZAMERANIE
činnosti ZMO, región JE Jaslovské Bohunice po XXII. sneme

A/ ORGANIZAČNÁ OBLASŤ
1. Zabezpečovať potrebnú úroveň činností a aktivity orgánov združenia: zasadnutia Rady
organizovať minimálne 1 krát štvrťročne.
2. Dôsledne zastupovať združenie v celoslovenských orgánoch ZMOS (snem, predsedníctvo,
rada, sekcie a ďalšie).
3. Aktívne podporovať spoluprácu s orgánmi vyšších územných celkov prostredníctvom
poslancov VÚC a delegovaných zástupcov. Zúčastňovať sa na práci spoluvytvorených
inštitúcií (Centrálny krízový fond, Energetický klaster západné Slovensko a pod.).
4. Udržiavať vysoký stupeň komunikácie s regionálnymi poslancami NR SR a rozširovať
vzájomnú informovanosť.
5. Podporovať činnosť Občianskej informačnej komisie Bohunice a vzájomné partnerské
vzťahy s prevádzkovateľmi jadrovej energetiky v regióne.
6. Pri plnení úloh v oblasti originálnych a prenesených kompetencií spolupracovať s orgánmi
štátnej a verejnej správy a odbornými inštitúciami.
7. Naďalej rozvíjať činnosť Kancelárie združenia ako základnej komunikačnej, organizačnej
a vzdelávacej zložky združenia.

B/ LEGISLATÍVNA OBLASŤ
1.

Presadzovať prijatie novely zákona č. 582/2004 Z .z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku s cieľom aby:
 bola odstránená podmienka minimálne 5% daňových subjektov v samostatne
zdaňovanej časti územia;
 bolo zdaňovanie stavieb zosúladené so stavebným zákonom tak, aby dani
z nehnuteľností podliehali všetky stavby, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie;
 v časti 9. Daň za jadrové zariadenie bolo doriešené zdaňovanie všetkých druhov
jadrových zariadení, stavieb, aby správcom dane sa stali i obce, ktorých aj časť
územia sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením.
2. Iniciovať prijatie samostatného zákona o zodpovednosti za jadrovú škodu a tým
zabezpečiť primerané záruky v prípade jadrovej udalosti.
3. Presadzovať prijatie zákona o jadrových odpadoch ako ekonomického a kompenzačného
nástroja v danom území.
4. V zákone č. 91/2010 Z .z. o rozvoji cestovného ruchu prijať ďalšie nástroje na podporu
domáceho turizmu napr. rekreačné poukážky, daňové bonusy a pod.
5. Naďalej presadzovať zmenu volebného systému volieb do Národnej rady SR, aby
Slovensko nebolo jeden volebný obvod.
6. Iniciovať novelu Zákon č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, aby nebolo jediným
kritériom najnižšia cena, ale komplexnejšie posudzovanie ponúk pri výbere dodávateľov
prác, služieb (klásť dôraz na kvalitu prác, záruky, nielen najnižšiu cenu).
7. Iniciovať zmenu Zákona o majetku obcí a zrušiť daň z predaja majetku.
8. Zmeniť Zákon č. 584/2005 o rozpočtových pravidlách, tak aby bolo možné použiť
rezervný fond, resp. jeho časť na bežné výdavky (nielen na kapitálové výdavky).
9. Doriešiť problematiku vecného a transparentného financovania centier voľného času, nie
na úkor znižovania príjmov všetkých obcí.
10. Presadzovať prijatie Zákona o športe, ktorý by podporoval rozvoj amatérskeho športu.
11. Presadzovať navýšenie finančných prostriedkov na aktívnu politiku a rozvoj trhu práce.

12. Iniciovať novelu zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov v znení neskorších predpisov a normy, ktoré súvisia s jeho aplikáciou (Z. č.
552/1994 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v z.n.p. a Z. č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z.n.p.) a to v častiach: zrovnoprávnenie starostov s riaditeľmi obcou
zriadených alebo založených právnických osôb (starostovia sú v nevýhode: počet dní
dovolenky, stravovanie); duplicita nároku na plat starostu v deň konania ustanovujúceho
OcZ; zastupovanie starostky počas materskej dovolenky; doplnenie parametrov, na ktoré
má zastupiteľstvo prihliadať pri rozhodovaní o plate starostu; zjednodušenie a
sprehľadnenie pravidla výpočtu priemerného zárobku a ďalšie formálne nedostatky v
zákone.
13. Žiadať odstránenie duplicitnej kontroly v obciach (opakovaná kontrola jednej agendy
viacerými inštitúciami).
14. V rámci čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ upraviť financovanie tak, aby boli
predovšetkým malé obce vyňaté zo systému refundácií platieb a financovanie bolo napr.
formou zálohových platieb.
15. Iniciovať novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám najmä v časti zverejňovania
faktúr, objednávok tak, aby bol určený limit tak ako to platilo do 1.1.2012 (t.j.
nezverejňovať všetky faktúry a objednávky z dôvodu nedostatočnej kapacity
zamestnancov obcí a v prípade malých obcí i technického vybavenia).
16. Podporiť aktivity ZMOS v oblasti úpravy Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
17. Posilnenie kompetencií obcí v Zákone č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
s možnosťou vydania i negatívneho stanoviska k chovu exotických zvierat, nakoľko podľa
súčasnej legislatívy nemá chovateľ ani len povinnosť informovať obec o chove exotických
zvierat.
C/ OSTATNÉ AKTIVITY
1. Vytvárať podmienky a organizovať vzdelávanie predstaviteľov a zamestnancov samosprávy
prostredníctvom vlastného Regionálneho vzdelávacieho centra.
2. Organizovať tradičné podujatia v oblasti kultúry a športu s cieľom stmeliť členskú základňu
a vzorne reprezentovať združenie a starostovský stav (Richtársky ples, stolnotenisový
turnaj, samosprávny deň, futbalové zápasy starostov, pracovné stretnutie starostov a
zamestnancov samosprávy a ďalšie).
3. Realizovať medzinárodnú spoluprácu a získavanie poznatkov a skúseností z jadrových
lokalít európskych krajín
4. Naďalej riešiť pohľadávky obcí a miest v oblasti dane za jadrové zariadenie za roky 2007 –
2009.
5. Informovať obyvateľov obcí a miest o úlohách a práci miestnej samosprávy a ZMO,
regiónu JE Jaslovské Bohunice prostredníctvom regionálnych médií a miestnych možností
(Obecné noviny, televízie a ďalšie). Zabezpečiť preklik na webových stránkach členských
obcí na www.zmo.sk
6. Sledovať vývoj v oblasti pravidiel a poskytovania dotačnej politiky štátu a eurofondov v
prospech miestnej samosprávy s cieľom pozitívne ovplyvniť nové programovacie obdobie.
7. Vo vlastných sídlach podporovať dobrovoľné aktivity miestnych spolkov a združení,
osobitný dôraz klásť na ochranu a kvalitu životného prostredia a čistoty nášho územia.
8. Pripomenúť občanom obcí a regiónu, že 1.1.2013 oslávi Slovenská republika 20 rokov od
vzniku samostatnosti a to rôznymi typmi podujatí v obciach, školách a tým zvýšiť národné
povedomie.

V Maduniciach, 12. 4. 2012

Schválené XXII. snemom ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

