PROGRAMOVÉ ZAMERANIE
činnosti ZMO, región JE Jaslovské Bohunice po XXVIII. Sneme, schválené 28.3.2018

A/ ORGANIZAČNÁ OBLASŤ
1. Aktívne podporovať činnosť Kancelárie združenia ako základnej komunikačnej, 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, sekcie) a prostredníctvom
nich presadzovať záujmy samosprávy regiónu.
4. Zintenzívniť spoluprácu s predstaviteľmi samosprávnych krajov a regionálnymi poslancami
Národnej rady SR.
5. Naďalej aktívne spolupracovať 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
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Trvať na ďalšom posilňovaní financovania miestnej samosprávy, keďže súčasný model
financovania neumožňuje samosprávam primerane plniť funkcie, ktoré im prislúchajú zo zákona.
Každému zásadnému výdavku samospráv spojenému s výkonom ich kompetencií musí
zodpovedať primerané navýšenie ich príjmov.
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.
Naďalej presadzovať takú zmenu legislatívy o voľbách, ktorá zabezpečí, aby Slovensko nebolo
jedným volebným obvodom.
Presadzovať novelu Zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmenách a doplnení niektorých zákonov tak, aby adresa voliča uvedená v občianskom
preukaze musela byť totožná s adresou trvalého pobytu uvedenou v zozname voličov
príslušného okrsku, v ktorom má volič oprávnenie hlasovať. Tiež, aby potvrdenie o trvalom pobyte
vydané OcU/MsU sa za doklad o trvalom pobyte nepovažovalo, nakoľko v praxi dochádza
k zneužívaniu voličského práva. Takýto volič môže súčasne voliť v mieste svojho pôvodného
bydliska na základe OP, ale aj v mieste „nového“ trvalého bydliska na základe Potvrdenia
o trvalom pobyte.
Zásadne odmietnuť návrh novely stavebného zákona, ktorý navrhuje presunutie celého
stavebného konania na štát a u drobných stavieb vytvorenie inštitútu stavebného komisára, ktorý
bude mať na starosti vydávanie stavebných povolení a stavebný dohľad a ďalšie. Tieto zmeny by
znížili kvalitu výkonu týchto kompetencií, zvýšili by náklady na ňu a vytvorili by prokorupčné
prostredie. Podporiť nesúhlasné stanovisko ZMOS.
Monitorovať situáciu ohľadom aplikácie zákona č. 79/2015 o odpadoch a na základe podnetov
z praxe od členských obcí a presadzovať systémové vylepšenia prostredníctvom orgánov ZMOS.
Trvať na zachovaní doterajšej výšky poplatku za uloženie odpadov v zmysle Zákona č. 17/2004
Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov bez časového obmedzenia. Žiadať prostredníctvom rady
ZMOS od Vlády SR schválenie komplexnej koncepcie odpadového hospodárstva s konkrétnymi
a realistickými riešeniami pre celý reťazec odpadového hospodárstva a pre dobudovanie
spracovateľských kapacít vyseparovaných zložiek odpadu, s harmonogramom legislatívnych
zmien a so štúdiou dopadov na obce a mestá.
Žiadať Vládu SR o vytvorenie cestného fondu pre vybudovanie a rekonštrukcie miestnych
komunikácií.
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Dôrazne presadzovať, aby sa procesoch prideľovania dotácií z verejných zdrojov zaviedli
systémové zmeny smerujúce k odstráneniu neprimeranej byrokratickej záťaže; k systematickému
odbornému mapovaniu skutočných potrieb v území; k nárokovateľnosti na základe splnenia
exaktne definovaných objektívnych kritérií; k nasmerovaniu zdrojov do oblastí a k prijímateľom,
kde existuje reálna potreba finančnej podpory. Cieľom je zvýšenie efektívnosti využitia verejných
zdrojov, spravodlivosti v procesoch ich prideľovania a zníženie miery korupcie v celom systéme.
9. Zabezpečiť rovnaký prístup pre všetkých zamestnancov odmeňovaných v zmysle zákona č.
553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a
zosúladiť Nariadenie Vlády SR, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s minimálnou mzdou.
10. Žiadať ZMOS, aby v rokovaniach s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR
presadzovalo flexibilnejšie modely zamestnávania evidovaných uchádzačov o zamestnanie, ktorí
majú o prácu v obci záujem, napr. odstránenie podmienky zaradenia do evidencie uchádzačov
o zamestnanie v dĺžke niekoľkých mesiacov.
11. Požadovať novelu Zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v z.n.p.:
a) doplniť odmenu do zákona dôležitý štandardný prvok motivácie; odmena má v porovnaní
s rozhodovaním o plate starostu odlišnú motivačnú funkciu; vyjadruje ohodnotenie konkrétne
vykonanej práce a jej výsledkov;
b) zaviesť kategorizáciu odstupného starostu/primátora; jednotná výšku odstupného, ktorá vo
vzťahu k rozličnému trvaniu výkonu funkcie vytvára v konečnom dôsledku veľmi nespravodlivé
dôsledky; pre vznik nároku na odstupné stačí, ak starosta vykonáva funkciu dlhšie ako šesť
mesiacov; pritom je odstupné stanovené v jednotnej výške (trojnásobkom priemerného
mesačného platu) rovnako pre starostu, ktorý funkciu vykonával viac funkčných období.
12. Pokračovať prostredníctvom zástupcov ZMO a ZMOS v rokovaniach na príprave legislatívneho
návrhu zákona o sociálnom zabezpečení starostov a primátorov po skončení výkonu funkcie
starostu/primátora za podmienky stanovenie objektívnych a prijateľných kritérií.
13. Prostredníctvom zástupcov Medzirezortnej pracovnej skupiny občianskoprávnej zodpovednosti
za jadrové škody 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.
14. Naďalej iniciovať prijatie Zákona o rádioaktívnych odpadoch a vyhoretom jadrovom palive ako
ekonomického a kompenzačného nástroja regiónu v oblasti ohrozenia.
15. Požadovať Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, aby bolo zabezpečené
odstránenie problémov vo funkčnosti jednotlivých prvkov elektronizácie a informatizácie z dôvodu
negatívneho vplyvu na celkovú funkčnosť e-Governmentu.
16. Komunikovať prostredníctvom ZMOS s cudzineckou políciou požiadavku zasielania zoznamov
prihlásených cudzincov na pobyt v obciach/mestách pribežne, v pravidelných intervaloch (nielen
pred konaním volieb).
17. Požiadať ZMOS o spracovanie návrhu zákona zjednodušenia vysporiadania pozemkov formou
malých pozemkových úprav pre verejnoprospešné stavby, cyklotrasy a i.
8.

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, web stránky
združenia www.zmo.sk i odkazom na web ZMO na stránkach členských obcí
4. Realizovať medzinárodnú spoluprácu a získavanie poznatkov a skúseností z jadrových lokalít
európskych krajín, samosprávy prostredníctvom pracovných výmen skúseností.
Jaslovské Bohunice, 28.03.2018
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