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Dôvodová správa  

k návrhu na vystúpenie mesta Prievidza zo ZMOS a ZRRHN 

 

Mesto Prievidza je v súčasnosti členom viacerých, celkovo 8 právnických osôb, 

organizácií. Členom niektorých sa stalo aj v dávnejšej minulosti, a to bez schválenia 

jeho členstva mestským zastupiteľstvom. V záujme nápravy tohto stavu, ako aj 

postupov zo záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti a zo spolupráce s ďalšími 

osobami, a teda z dôvodu zosúladenia týchto postupov s platnou legislatívou 

a nespochybniteľnosti vynakladania finančných prostriedkov s tým spojených, vrátane 

platenia členských príspevkov, bol vo februári 2017 spracovaný materiál, ktorým bola 

Mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi podaná informácia o členstve mesta 

v jednotlivých subjektoch s návrhom na prijatie konkrétneho uznesenia schvaľujúceho 

ich platnosť v súlade s príslušnými stanovami. Stalo sa tak prijatím uznesenia MsZ č. 

100/17 zo dňa 27.02.2017, ktorým bolo schválené členstvo mesta Prievidza v: ZMOS, 

ZMO HN, OOCR Región Horná Nitra – Bojnice, Združenie pre rozvoj regiónu horná 

Nitra, Združenie hlavných kontrolórov miesť a obcí SR, Asociácia komunálnych 

ekonómov SR, Združenie náčelníkov a mestských polícií Slovenska.  

 

Združenie miest a obcí je dobrovoľné a záujmové združenie miest a obcí Slovenska. 

Jeho postavenie, ciele, činnosť či orgány sú upravené jeho stanovami. Členstvo 

v združení je dobrovoľné, podľa stanov je člen združenia povinný platiť členský 

príspevok, výšku ktorého určuje snem ako najvyšší orgán združenia. Členstvo 

v združení zaniká dňom doručenia uznesenia zastupiteľstva členského mesta o 

vystúpení zo združenia kancelárii združenia alebo rozhodnutím  rady  združenia  o  

zániku  členstva  pre  neplnenie  povinností  vyplývajúcich  z  členstva.  Členské  

príspevky, uhradené mestom Prievidza, od roku 2016 do roku 2020 spolu predstavujú 

čiastku približne 39 tis. eur, pričom každoročne je to viac ako 7 700 €.  

 

Ďalším dôležitým subjektom, stavovskou organizáciou verejnej správy, činnou tiež ako 

dobrovoľné záujmové združenie, je Únia miest Slovenska. Jednou z najdôležitejších 

úloh z predmetu činnosti ÚMS je presadzovanie miest ako centier regiónov v procese 

decentralizácie a modernizácie verejnej správy a podpora rozvoja ich spolupráce. Jej 

členmi sú najmä veľké a stredne veľké mestá rôznych regiónov Slovenska a jedným 

z najdôležitejších cieľov je lepšia obhajoba práv a záujmov miest vo vzťahu k štátnej 

moci. Z dôvodu stotožnenia sa s uvedeným aj mesto Prievidza sa stalo členom ÚMS 

po schválení tejto skutočnosti uznesením č. 311/19 MsZ na jeho rokovaní v auguste 

2019.  

 

Vychádzajúc zo stanov týchto záujmových združení sa dá konštatovať, že  sú 

základnou formou združovania sa miest a obcí Slovenska na základe ich špecifického 

spoločného záujmu, čím sa vytvárajú predpoklady pre vzájomnú koordináciu postupov 

vo veciach spoločného záujmu, riešenia rovnakých otázok a plnenia rovnakých úloh 

vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení. Je nepochybné, že faktory, resp. 



skutočnosti, ktoré ovplyvňujú alebo podmieňujú vstup alebo zotrvanie v niektorom zo 

združení miestnej samosprávy, sú viaceré.  

 

Ide napríklad o tieto faktory:  

1. koncentrácia a rozloženie obyvateľov daného regiónu do miest a obcí – v našom 

Trenčianskom samosprávnom kraji žije prevažná časť obyvateľov v mestách 

2. rôznosť potrieb, záujmov a riešenia problémov územných celkov – rozdielnosť 

špecifík medzi mestami a obcami            

3. finančná náročnosť a zaťaženie rozpočtu z titulu platenia členských príspevkov 

4. efektivita v súvislosti s členstvom vo väčšom počte združení. 

 

Po ročnom členstve mesta Prievidza súbežne v ZMOS aj UMS, je možné vyhodnotiť 

prínosy členstva mesta v týchto združeniach. Najmä v období pandémie sa ukázal 

obrovský rozdiel medzi problémami, na ktoré musia reagovať mestá a obce. Pri riešení 

následkov koronakrízy sa ukázala spolupráca miest v rámci UMS ako flexibilnejšia aj 

adresnejšia pre potreby mesta Prievidza. Vďaka aktívnej komunikácii a účasti 

zástupcu UMS v Ústrednom krízovom štábe bolo možné konkrétne problémy riešiť 

operatívne, priamo na najvyšších miestach. Neoceniteľná bola táto spolupráca pri 

príprave a realizácii takzvaného plošného testovania občanov na COVID-19. 

Sekretariát UMS prakticky na dennej báze organizoval videokonferencie, na ktorých 

bolo možné vymieňať si informácie s približne 40 ďalšími mestami, zastúpenými 

primátormi a odbornými zamestnancami mestských úradov. Táto forma spolupráce sa 

javí ako veľmi funkčná, a je nasledovaná ďalšími videokonferenciami, na ktorých sa 

operatívne prehodnocujú spoločné stanoviská k návrhom legislatívy, stanovísk 

k navrhovaným opatreniam pri riešení pandemickej situácie či pri procese prípravy 

nového programového obdobia EŠIF na roky 2021 až 2027. 

 

Aj s ohľadom na následky pandémie koronavírusu na príjmy miest, a potrebu 

realizácie úsporných opatrení, po vyhodnotení prínosov členstva v ZMOS a UMS 

navrhujeme mestskému zastupiteľstvu ukončenie členstva mesta Prievidza v Združení 

miest a obcí. Tým dôjde najmä k úspore finančných prostriedkov, ktoré sú uhrádzané 

ako členský príspevok. Mesto Prievidza bude naďalej spolupracovať s okolitými 

mestami a obcami v regióne v Združení miest a obcí hornej Nitry, ktoré funguje ako 

samostatné združenie. Takisto bude ďalej rozvíjať spoluprácu s mestami vo veciach 

spoločného záujmu, riešenia rovnakých otázok a plnenia rovnakých úloh v rámci Únie 

miest Slovenska. 

 

V súvislosti so zavádzaním úsporných opatrení, a potrebou šetrenia výdavkov mesta, 

navrhujeme aj ukončenie členstva v Združení pre rozvoj regiónu horná Nitra (ZRRHN). 

Mesto Prievidza je jediné mesto z regiónu, ktoré je členom tohto združenia. Všetky 

ostatné mestá, aj ostatné samosprávy, sú tu zastúpené len prostredníctvom Združenia 

miest a obcí hornej Nitry. Činnosť Združenia pre rozvoj regiónu horná Nitra je 

v posledných rokoch minimálna, a členstvo v ňom má pre mesto momentálne len veľmi 

malé prínosy. Viaceré oblasti spolupráce, ktoré ZRRHN zastrešovalo v minulosti, sú 

dnes zastrešované inými subjektami. Napríklad oblasť cestovného ruchu a propagácie 

regiónu sa po legislatívnych zmenách realizuje cez oblastnú a krajskú organizáciu 

cestovného ruchu. Takisto aj vo vzťahu k zámerom vlády v oblasti podpory 



regionálneho rozvoja, sa na najbližšie obdobie pripravuje infraštruktúra Rady 

partnerstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, Strategicko-plánovacieho regiónu 

okres Prievidza, Územia udržateľného mestského rozvoja Prievidza – Nováky, a ich 

tématických pracovných skupín, a koordinačných rád, kde opäť nevzniká priestor na 

aktívnejšiu realizáciu pôvodného účelu, na ktorý bolo vytvorené ZRRHN. Aj po 

vystúpení z tohto záujmového združenia bude mať mesto Prievidza možnosť zapájať 

sa do jeho činnosti ako člen Združenia miest a obcí hornej Nitry. 

 

Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo   
I.  berie na vedomie   
           Dôvodovú správu s návrhom na vystúpenie mesta Prievidza zo Združenia   
           miest a obcí Slovenska a zo Združenia pre rozvoj regiónu Horná Nitra ; 
 
II.  schvaľuje vystúpenie mesta Prievidza  
           a) zo Združenia miest a obcí Slovenska, IČO 00584614, so sídlom Bratislava,  
           Bezručova 9, podľa Čl. 11 písm. a) Stanov ZMOS dňom doručenia uznesenia  
           zastupiteľstva kancelárii združenia 
           b) zo Združenia pre rozvoj regiónu Horná Nitra, IČO 31941648, so sídlom  
           Prievidza, Hviezdoslavova 3, podľa Stanov ZRRHN na základe písomného  
           oznámenia.    

  
           

V Prievidzi dňa 02.12.2020 

Vypracovala: právna kancelária mesta Prievidza 

Predkladá: JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie   

  


