XXXI. snem ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
Veľké Kostoľany, 3.9.2021

PROGRAMOVÉ ZAMERANIE
činnosti ZMO, región JE Jaslovské Bohunice po XXXI. sneme
dňa 03.09.2021 vo Veľkých Kostoľanoch

A/ ORGANIZAČNÁ OBLASŤ
1. Aktívne podporovať činnosť Kancelárie združenia ako základnej komunikačnej a organizačnej
zložky združenia a tiež vlastného Regionálneho vzdelávacieho centra.
2. Zabezpečovať činnosť Rady združenia ako najvyššieho výkonného orgánu združenia.
3. Aktívne zastupovať združenie v orgánoch ZMOS (predsedníctvo, Rada, odborné sekcie)
a prostredníctvom nich presadzovať záujmy samosprávy regiónu.
4. Intenzívne spolupracovať s predstaviteľmi samosprávnych krajov a regionálnymi poslancami
Národnej rady SR.
5. Pokračovať v aktívnej spolupráci s prevádzkovateľmi jadrovej energetiky v regióne
prostredníctvom orgánov združenia, členskej základne i Občianskej informačnej komisie
Bohunice.
6. Pri plnení úloh v oblasti originálnych a prenesených kompetencií spolupracovať s orgánmi
štátnej a verejnej správy, odbornými inštitúciami.
B/ LEGISLATÍVNA OBLASŤ
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Naďalej trvať na posilňovaní financovania miestnej samosprávy, nakoľko súčasný model
financovania neumožňuje samosprávam primerane plniť funkcie, ktoré im prislúchajú zo
zákona. Presadzovať, aby návratné zdroje poskytnuté obciam a mestám štátom v dôsledku
výpadku podielových daní počas pandémie COVID 19 boli preklasifikované na nenávratnú
výpomoc.
Dôrazne presadzovať, aby sa v procesoch prideľovania dotácií z verejných zdrojov zavádzali
systémové zmeny smerujúce k odstráneniu neprimeranej byrokratickej záťaže,
k navyšovaniu finančných alokácií v grantových schémach pre miestne samosprávy a
k nasmerovaniu zdrojov do oblastí a k prijímateľom, kde existuje reálna potreba finančnej
podpory.
Zásadne odmietnuť také zmeny v stavebnej legislatíve, ktorými by rozhodovacia právomoc
v jednotlivých stupňoch konaní bola odobratá subjektom miestnej samosprávy a prenesená
na štátne alebo súkromné subjekty. Naopak v tejto oblasti podporovať zjednodušenie
procesov a zrýchlenie konaní.
Žiadať dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a
územného plánovania, školstva, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ochrany
ovzdušia, vodného hospodárstva a ochrany prírody a krajiny.
V otázke podpory nájomného bývania presadzovať finančné zatraktívnenie existujúceho
systému úverovej a dotačnej podpory prostredníctvom ŠFRB a Ministerstva dopravy
a výstavby namiesto vytvárania nových podporných schém.
Naďalej presadzovať takú zmenu legislatívy o voľbách, ktorá zabezpečí, aby Slovensko vo
voľbách do NR SR bolo rozdelené na minimálne 8 volebných obvodov.
Podporovať integrovaný prístup k rozvoju územia a k dotačnej politike prostredníctvom
funkčných rád partnerstva ako aj zásadné zjednodušenie čerpania finančných prostriedkov
obcami a mestami z plánu obnovy a z programového obdobia 2021 – 2027.
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Zasadzovať sa, aby Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR umožnili urýchlené dočerpanie
prostriedkov alokovaných pre miestne akčné skupiny v programovom období 2014 – 2020,
a aby bol mechanizmus MAS ako funkčný a dlhoročný rámec integrovaného rozvoja regiónov
zachovaný aj v programovom období 2021 – 2027 a finančne posilnený.
Presadzovať systémové vylepšenia legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva miest
a obcí a dôraznejšiu podporu obcí a miest pri plnení ich úloh v tejto oblasti prostredníctvom
dotačnej politiky.
Požadovať urgentné navýšenie prostriedkov na komplexné pozemkové úpravy ako aj
flexibilnejší prístup Slovenského pozemkového fondu k požiadavkám samospráv týkajúcich
sa uzatvárania zmlúv na pozemky potrebné pre investičné aktivity miest a obcí.
V oblasti školstva požadovať:
a) znovuzavedenie financovania opráv školských objektov poskytovaním financií na tzv.
havarijné situácie;
b) intenzívnejšie poskytovanie dotácií na budovanie novej školskej infraštruktúry
základných škôl a materských škôl.
Prostredníctvom zástupcov Medzirezortnej pracovnej skupiny občianskoprávnej
zodpovednosti za jadrové škody naďalej požadovať, aby Slovenská republika pristúpila
k Protokolu 1997, ktorým sa mení a dopĺňa Viedenský dohovor o občianskoprávnej
zodpovednosti za jadrové škody spôsobené jadrovou udalosťou z roku 1963.
Naďalej iniciovať prijatie Zákona o rádioaktívnych odpadoch a vyhoretom jadrovom palive
ako ekonomického a kompenzačného nástroja regiónu v oblasti ohrozenia.
Aktívne presadzovať napĺňanie cieľov Memoranda o spolupráci podpísaného medzi ZMO,
región JE Jaslovské Bohunice a spoločnosťou JAVYS a.s.

C/ OSTATNÉ AKTIVITY
1. Pokračovať vo vytváraní podmienok na organizovanie vzdelávania volených predstaviteľov a
zamestnancov samosprávy prostredníctvom vlastného Regionálneho vzdelávacieho centra.
2. Organizovať tradičné podujatia v oblasti kultúry, športu a výmeny skúseností.
3. Informovať obyvateľov obcí a miest o úlohách a práci miestnej samosprávy a ZMO, regiónu
JE Jaslovské Bohunice prostredníctvom regionálnych médií, miestnych možností a web
stránky združenia www.zmo.sk.
4. Realizovať medzinárodnú spoluprácu a získavanie poznatkov a skúseností z jadrových lokalít
európskych krajín, samosprávy prostredníctvom pracovných výmen skúseností.

Veľké Kostoľany, 3.9.2021

2

