
Združenie miest a obcí Slovenska 

          



Združenie miest a obcí Slovenska  

• organizácia obcí a miest ako právnických osôb 

• jeho členom je na dobrovoľnom princípe približne 
95 percent sídiel v SR 

• v číselnom vyjadrení ide o viac než 2 700 
členských miest a obcí   

• bolo založené na ustanovujúcej konferencii, ktorá 
sa za účasti zástupcov 176 obcí a miest zišla 21. 
marca 1990 v Žiline 

• sídlom je Bratislava 

 



Charakter organizácie 

 
• reprezentatívna 

• demokratická, budovaná dôsledne od miestnej 
smerom k vyšších úrovniam  

• mimovládna 

• nie je súčasťou štátnej správy SR 

• nezávislá a nadstranícka  

• nie je spojené s nijakou ideológiou, ani nijakým 
politickým subjektom 

• angažujúca sa na riešení vecných problémov miest 
a obcí  



Hlavné ciele ZMOS 

 
• obhajovať práva a oprávnené záujmy miest a obcí 

SR ako právnických osôb, pri rešpektovaní ich 
autonómneho postavenia  

• aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych 
funkcií  

• zjednocovať postup miest a obcí pri vykonávaní im 
zverených kompetencií   

• navrhovať vecne príslušným orgánom riešenie 
problémov miestnej samosprávy v súlade s Ústavou 
a zákonmi SR a s prihliadnutím na Európsku chartu 
miestnej samosprávy  



Najvýznamnejší partneri vecného 

dialógu ZMOS v SR 

 Prezident SR 

• dvojstranné oficiálne rokovania s predstaviteľmi 
organizácie 

• žiadosť o vrátenie zákonov do NR SR (skôr 
výnimočne) 

• každoročná účasť prezidenta SR na snemoch 
ZMOS 

• slávnostné novoročné prijatie Rady ZMOS u 
prezidenta SR 

• prijatie členov Rady ZMOS na záver volebného 
obdobia orgánov samosprávy obcí 

 



Národná rada SR  

 • zásada: komunikovať so všetkými rovnocenne, t.j. 
vždy aj vládna, aj opozičná časť 

• samostatné rokovania s predsedom a podpredsedami 
NR SR 

• prerokúvanie a príprava pozmeňujúcich návrhov a 
poslaneckých návrhov zákonov 

• rokovania s výbormi NR SR a klubmi poslancov 

• samostatné rokovanie s gesčným výborom (Výbor NR 
SR pre verejnú správu) 

• samostatné rokovanie s významnými predstaviteľmi 
všetkých politických subjektov v NR SR (napr. FD) 

• zasielanie písomných stanovísk k legislatívnym 
normám 

 



Vláda SR a jednotlivé ústredné orgány 

štátnej správy  

• samostatné rokovania vlády SR a predsedníctva 
ZMOS 

• tradícia sa začala v roku 1995; posledné 
z  takýchto rokovaní bolo v roku  2014 

• ZMOS je povinne pripomienkujúce miesto 
v rámci legislatívneho procesu a má člena v LRV 

• príprava a pripomienkovanie vládnych návrhov 
právnych predpisov a ďalších dokumentov, 
dotýkajúcich sa práva zákonmi chránených 
záujmov miest a obcí (v roku 2015 sme 
pripomienkovali cca 450 návrhov leg. noriem) 

 



Vláda SR a jednotlivé ústredné orgány 

štátnej správy  

• ZMOS v spolupráci s AKE SR už v roku 2001 
predložilo návrh zákona o miestnych daniach 
v leg. znení 

• pri navrhovaní zastúpenia miestnej samosprávy 
SR v orgánoch medzinárodných organizácií, 
ktorých členom je SR  

• pri navrhovaní zastúpenia miestnej samosprávy v 
orgánoch vlády a ústredných orgánov štátnej 
správy (máme zastúpenie v cca 70 rôznych 
orgánoch a monitorovacích výboroch)  



Politické subjekty, predovšetkým 

parlamentné  

 

• pri presadzovaní práv a oprávnených 

záujmov obcí a miest v SR 

• samostatné rokovania 

• informovanie o stanoviskách, požiadavkách 

a argumentoch ZMOS 

 

 



Asociácia zamestnávateľských 

zväzov a združení SR  

• pri navrhovaní zastúpenia miestnej 

samosprávy SR v orgánoch 

verejnoprávnych inštitúcií, v ktorých majú 

zamestnávateľské organizácie svojich 

predstaviteľov 

 



Konfederácia odborových zväzov 

SR  

• organizácia zamestnancov, s ktorou ZMOS 

ako organizácia zamestnávateľov má právo 

uzatvárať kolektívnu zmluvu vyššieho 

stupňa v mene všetkých združených miest a 

obcí a nimi zriadených rozpočtových a 

príspevkových organizácií  



• Profesné organizácie v rámci územnej 

samosprávy ( APMÚ, ANMP, ZHK, 

AKE, ZMS ... ) 

  

• Medzinárodné a zahraničné organizácie 

    CEMR, Spojené mestá (IULA), EÚ – 

Výbor regiónov, Kongres 



Spolupráca s vládou SR a  

NR SR  

• budovaná na faktoch: 

• samospráva obcí a miest je nezameniteľným 
prvkom verejnej správy 

• bez nej si nemožno predstaviť demokratický 
rozvoj krajiny 

• účasť na spravovaní verejných vecí je 
jedným zo základných politických práv 
občanov 



• mestá a obce, pretože sú samosprávne, nie sú 
zastrešené nijakým štátnym orgánom, ale pri ich 
vysokom počte v SR je nevyhnutný jeden 
reprezentant 

• korektnosť vzťahov so všetkými partnermi; 
vecnosť, ťažisko na argumentoch, nie osobné 
spory, nie znevažovanie iných orgánov alebo ich 
predstaviteľov, alebo iných prvkov demokratickej 
moci 

• v prevažnej miere teda nie je viazaná na 
legislatívnu úpravu dialógu; iba výnimočne sa 
niektorý zákon opiera o povinnosť konzultovať 
s reprezentatívnou organizáciou obcí a miest  

 



• riziko: v krajnom prípade sa môže stať, že výkonná 
alebo zákonodarná moc tento dialóg jednoducho 
odmietne (absencia právnych garancií dialógu pre 
mestá a obce, pritom na ne dopadá veľká časť ich 
rozhodnutí) 

• spolupráca a komunikácia sa vždy opiera o 
rozhodnutia orgánov ZMOS (čiže nie je postavená na 
osobných názoroch) 

• dve úrovne vzťahov: 

• „vysoká“ – napr. predseda vlády, minister, štátny 
tajomník – predseda, podpredsedovia ZMOS 

• pracovná – spolupráca s odborníkmi ministerstiev – 
sekcie Rady ZMOS, zástupcovia Kancelárie ZMOS 

 



Problémy vzájomnej spolupráce 

 
• nedocenenie argumentov ZMOS, aj keď sa neskôr 

ukáže ich platnosť v plnom rozsahu 

• neustále pnutie medzi dvoma rozličnými 

princípmi, centralizácie a decentralizácie 

• nízka úroveň konsenzuálneho myslenia na 

Slovensku, tendencia využiť v krízových 

situáciách silové prístupy 

• napriek všetkému nedocenenie dôležitosti 

fenoménu komunálnej politiky 

• ekonomické problémy štátu  



Kancelária ZMOS  

• je výkonnou zložkou ZMOS 

• tvorí ju odborný aparát v počte 19 

pracovníkov 

• zabezpečuje odborné, organizačné, 

administratívne, hospodárske a technické 

úlohy súvisiace s činnosťou združenia 

 



Kontakt  

• Združenie miest a obcí Slovenska  

 Bezručova 9 

 8112 09 Bratislava 

• tel.   02/52 96 59 42,  52 96 42 43 

• fax   02/52 92 59 49,  52 96 42 56 

• e-mail muska@zmos.sk 

• www.zmos.sk 




