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V Šamoríne, dňa 09.12.2021 

  

 

 

Návrh na schválenie vstupu Mesta Šamorín do Združenia miest a obcí 

Slovenska 

 

Predkladá: Csaba Orosz, primátor mesta 

Spravodajca: Ing. Imrich Tóth, predseda  FK  MsZ 

Vypracoval: Odbor ekonomický,  správy majetku mesta a miestnych daní MsÚ 

Prerokovali: Komisia finančná a správy majetku v Šamoríne dňa 01.12.2021 

 

Dôvodová správa: 

Združenie miest a obcí Slovenska (ďalej len ZMOS) je dobrovoľným, záujmovým, na 

politických stranách nezávislým združením miest a obcí Slovenskej republiky. Cieľom 

združenia podľa jeho stanov je najmä:  

a) obhajovať spoločné záujmy a práva členských miest a obcí pri rešpektovaní ich 

autonómneho  postavenia,  v súlade  s  Európskou  chartou  miestnej  samosprávy, 

Ústavou a zákonmi Slovenskej republiky,  

b) predkladať vecne príslušným ústredným orgánom návrhy na riešenie  problémov 

miestnej územnej samosprávy,  

c) zjednocovať postup členských miest a obcí pri vykonávaní im zverených úloh.  

  

ZMOS, združujúce mestá a obce v SR ako právnické osoby, je organizácia:  

 reprezentatívna - jej členom je dlhodobo približne 97 percent všetkých sídiel v SR  

 demokratická - dôsledne budovaná na demokratických princípoch zdola nahor  

 nestranícka - činnosť vyvíja a postoje formuluje bez väzieb na politické subjekty  

 dobrovoľná – každé mesto alebo obec sa rozhoduje o svojom členstve samostatne a 

dobrovoľne  

 nezávislá – jej činnosť financujú členské mestá a obce  

 mimovládna – nie je súčasťou orgánov verejnej správy  

 vecne orientovaná – hľadá riešenia problémov miest a obcí, ktoré ovplyvňujú 

každodenný život občanov  

 

ZMOS ponúka spoluprácu na tvorbe legislatívy, servis pri monitoringu národnej a európskej 

legislatívy. Realizuje monitoring aktuálnych výziev pre miestnu územnú samosprávu z 

verejných a európskych zdrojov. Ponúka orientáciu v zložitom svete samosprávy, ktorý je 

v neustálom pohybe a dynamickom vývoji. Ponúka účasť na odborných seminároch, 

workshopoch a konferenciách. Vytvára platformy na výmenu skúseností. Ponúka priestor na 
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osobnú účasť na vyjednávaní na úrovni rozporových konaní. Posudzuje vplyvy legislatívy 

a spoločne navrhujeme alternatívy. ZMOS ponúka svojim členom bezplatný prístup 

k atraktívnym a pomerne širokým službám verejnoprávnej Tlačovej agentúry Slovenskej 

republiky.  

Združenie miest a obcí Slovenska bolo v tomto roku autorom troch schválených noviel 

zákonov. Poslancom NR SR, prípadne konkrétnemu ministerstvu doručilo vlastné vypracované 

legislatívne a paragrafové znenie. V prípade ďalších schválených legislatívnych zmien 

participovalo na úrovni pripomienkového konania.  

ZMOS od decembra minulého roka vypracovalo cez národné projekty s expertnými tímami 10 

analytických a dopadových štúdií obsahujúcich návrhy na realizáciu opatrení, ktoré účinne 

prispievajú k realizácii politík v rôznych oblastiach.  

ZMOS pravidelne, bezplatne, organizuje podujatia pre volených aj odborných predstaviteľov 

samospráv. Minulý rok sa týchto podujatí zúčastnilo viac ako 1 000 hostí z prostredia členských 

samospráv.  

ZMOS realizuje poradenskú a metodickú činnosť, napríklad komentáre a usmernenia 

k legislatíve a oblastiam, na ktoré je mimoriadny dopyt z prostredia členskej základne.  

ZMOS je jediná organizácia, ktorá na pravidelnej báze realizuje reprezentatívne prieskumy 

mapujúce názory a postoje štatutárnych predstaviteľov miestnej územnej samosprávy na témy 

týkajúce sa rôznych oblastí samosprávy.  

ZMOS je jediná organizácia na Slovensku, ktorá systematicky prezentuje príklady dobrej praxe, 

úspešné a udržateľné riešenia z komunálu, aké je možné efektívne zúročiť v ďalších 

samosprávach.   

Výška členského príspevku je na rok 2011 stanovená v sume 0,14 eura na obyvateľa. Počnúc 

rokom 2012 sa členský príspevok každoročne upravuje percentuálne o kumulovanú hodnotu 

medziročnej inflácie podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky. Maximálna výška 

členského príspevku je 8300 eur za člena združenia (cca. na mesto Šamorín 2.308,06 €/rok) 

Návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 09.12.2021 po prerokovaní 

predloženého návrhu 

A/ Schvaľuje 

vstup Mesta Šamorín do Združenia miest a obcí Slovenska s účinnosťou od 1.1.2022 

 


