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Zástupcovia ZMOS u prezidenta

V stredu 11. januára 2012 prijal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovi zástupcov Združenia
miest a obcí Slovenska. Novoroné stretnutie sa
týkalo bilancie minulého roka, ale aj diskusií o tom,
o nás aká v roku 2012.
Predseda ZMOS Jozef Dvon v úvode svojho
príhovoru k hlave štátu uviedol: „Pre nás je cou
stretáva sa s Vami, diskutova, vymiea si argumenty a názory na to, o nás trápi, lebo komunálna
politika nie je iba prácou. Je poslaním meni veci
k lepšiemu
a prijíma
správne
rozhodnutia
v prospech obanov žijúcich v našich mestách
a obciach.“ Predseda ZMOS vo svojom príhovore
zárove vyzdvihol korektnú a aktívnu spoluprácu
s pánom prezidentom, priom uviedol: “Mimoriadne
oceujem Vaše osobné postoje, ktoré veakrát
podporili naše vnímanie problematiky. Napríklad pri
novelizácii cestného zákona, nedávnej novelizácii
zákona o odpadoch i novelizácii zákona o miestnych
daniach, ale aj v mnohých alších prípadoch.“
Združenie miest a obcí Slovenska pripravilo na
novoroné stretnutie pánovi prezidentovi darek,
ktorý poda slov predsedu ZMOS „nech speatí
úprimné želanie pevného zdravia a zárove je
vyjadrením snahy podporova našu - slovenskú
produkciu.“
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Rokovanie s parlamentými politickými stranami
Predseda ZMOS Jozef Dvon zvolal na 17. a 18. januára 2012 rokovanie
predsedníctva združenia, ktoré sa v priebehu dvoch dní venovalo volebným
programom parlamentných politických strán pred predasnými marcovými
vobami.
„Volebné programy vyjadrujú zámery politických strán, s ktorými prichádzajú do volieb. Nakoko mnohé ich kroky majú súvis so životom v prostredí miest
a obcí a týkajú sa tak kvality života, ako aj miestneho a regionálneho rozvoja,
nemôžu osta bez povšimnutia. Práve naopak. Z tohto dôvodu sme sa stretli
so zástupcami politických strán a diskutovali nielen o ich volebných programoch, ale aj o témach, ktoré považujeme za dôležité z hadiska miestnej
územnej samosprávy,“ uviedol na margo rokovaní Jozef Dvon.
V priebehu dvoch dní sa zástupcovia ZMOS stretli s predstavitemi parlamentných strán: Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Kresanskodemokratické hnutie, MOST – HÍD, Slovenská demokratická a kresanská
únia – Demokratická strana a so zástupcami strany Sloboda a solidarita.

Výsledkom rokovaní je všeobecná akceptácia miestnej územnej samosprávy ako kúového partnera štátu, ale aj dohoda naprie politickým
spektrom, že prípadné zmeny finanných nástrojov vo vzahu k samospráve
budú vopred konzultované s naším združením. alším výsledkom rokovaní je
podpora pre zachovanie Ministerstva životného prostredia SR a spoloné prerokovanie legislatívnych iniciatív týkajúcich sa miest a obcí.
Zástupcovia ZMOS na rokovaní odovzdali politickým stranám Strategický
dokument ZMOS k príprave nového programového obdobia 2014 – 2020,
ktorý považujeme za východisko na efektívne a o najvyššie erpanie
eurofondov v alšom období.
ZMOS bude sledova tvorbu programového vyhlásenia vlády, ktoré je
potrebné vníma ako základný pracovný dokument vlády.
ZMOS zárove apeluje na úas voliov v blížiacich sa vobách, nakoko
záujem udí o voby dokazuje vzah voliov k jednému zo svojich najdôležitejších politických práv.

Predsedníctvo ZMOS aj o legislatíve

Dvojdové rokovanie predsedníctva ZMOS sa venovalo aj informáciám z legislatívneho procesu
a príprave 23. snemu združenia.
Materiál obsahuje návrh zákona, ktorým sa mení a dopa zákon . 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopajú niektoré zákony, výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorým sa
mení a dopa Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky . 3/2004-5.1 zo 14. júla
2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu, návrh zákona o Štátnom fonde
rozvoja bývania, Správu o stave realizácie Koncepcie vyrozumenia a varovania obyvatestva
v Slovenskej republike do roku 2013 a návrh zákona, ktorým sa mení a dopa zákon Slovenskej
národnej rady . 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Materiál tiež obsahuje stanovisko na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopa zákon . 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopajú niektoré
zákony a Informáciu o priebehu schvaovania návrhu zákona, ktorým sa mení a dopa zákon
. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona . 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov – tzv. „malá novela zákona o sociálnych službách“.
Snemu ZMOS budú predchádza regionálne snemy, ktoré by sa mali uskutoni do 15. 4. 2012.
V poradí 23. snem, sa uskutoní 17. 5. 2012 v Bratislave ako jednodový.

Aktuálny program rokovaní
Rady a Predsedníctva ZMOS
Predsedníctvo ZMOS aktualizovalo program svojich
rokovaní na prvý polrok tohto roka.
Termíny zasadnutí:
21. - 22. 2. 2012 Piešany – P ZMOS, R ZMOS
15. - 16. 3. 2012 Štrbské Pleso - spoloné Predsedníctvo so SMO

R,

11. 4. 2012

Brusno – P ZMOS, R ZMOS,

10. 5. 2012

Spišské Tomášovce – P ZMOS,

19. - 20. 6. 2012 Bratislava – P ZMOS, R ZMOS.
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