ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ
VRANOVSKÉHO REGIÓNU
Ul. Dr. C. Daxnera 87, Vranov n. T., PSČ 093 16

Zápisnica z rokovania Rady ZMO VR
zo dňa 25. 06. 2019 - zariadenie Oáza, Vranov n. T.
Program rokovania:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)

Otvorenie a privítanie,
Schválenie programu zasadnutia,
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení (Rada ZMO VR, 04. 06. 2019),
Informácie z Rady ZMOS (Bešeňová, 09. 05. 2019, Liptovský Ján 18. 06. 2019),
Priority a oblasti pôsobenia ZMO VR (doplnenie komisií pri Rade ZMO VR),
Vystúpenie a prezentácie pozvaných hostí:

Mgr. Martina Jurčová - poverená riaditeľka HzOS Vranov n. T.),
Návrhy na zastúpenie do sekcií pri Rade ZMOS-u z regiónu Vranov n. T.,
Rôzne:

platenie členských príspevkov za rok 2019,

plánované podujatia na rok 2019,

webová stránka ZMO VR,

KAINAR - ponuka odborná exkurzia pre starostov regiónu Vranov n. T.,
Návrh na uznesenie
Záver (cca 15.00 hod.)

Prítomní členovia Rady ZMO VR podľa prezenčnej listiny: 11 (Balog, Duda M., Flešár, Hreha, Lorinc, Mičko,
Mižáková, Ragan, Vaľko, Vileník, Zubková),
Neprítomní členovia Rady ZMO VR podľa prezenčnej listiny: (Berta, Cmar, Fenčák, Naštová – Hladová, Ondič
- ospravedlnení)
Prítomnosť 11 zo 16 – 69 %
Členovia revíznej komisie prítomné: 2 (Husivargová, Kráľová), neprítomná Pavlišková (ospravedlnená),
Čestný predseda ZMO VR Kulik prítomný
K bodu č. 1 – Otvorenie a privítanie
 Rokovanie otvoril predseda ZMO VR Daniel Lorinc (9:45 hod.) – privítal prítomných hostí, členov Rady
ZMO VR a členov revíznej komisie na 04. zasadnutí Rady ZMO VR po 30. Sneme ZMO VR.
K bodu č. 2 – Schválenie programu zasadnutia
 Predseda ZMO VR prítomných oboznámil s programom rokovania, ktorý členovia Rady ZMO VR
schválili.
K bodu č. 3 – Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľa
 Predseda ZMO VR navrhol návrhovú komisiu – Balog, Vaľko, Vileník, ktorú prítomní členovia Rady ZMO
VR schválili.
 Predseda ZMO VR určil za zapisovateľku členku Rady ZMO VR - Mižáková.
K bodu č. 4 – Kontrola plnenia uznesení (Rada ZMO VR, 04. 06. 2019),
 Predseda ZMO VR prekontroloval plnenie uznesení z 03. zasadnutia Rady ZMO VR. Konštatoval ich
splnenie.
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K bodu č. 5 – Informácie z Rady ZMOS (Bešeňová, 09. 05. 2019, Liptovský Ján 18. 06. 2019),
Bešeňová, 09. 05. 2019
 priority 30. Snemu ZMOS-u,
 rokovací poriadok Rady ZMOS a 30. Snemu ZMOS,
 plnenie rozpočtu ZMOS za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019,
 plán na pokračovanie pozemkových úprav (Ministerka pôdohospodárstva – Matečná),
 návrh pozície ZMOS k stavebnému zákonu,
 predstavenie kandidátov na predsedu ZMOS-u,
Liptovský Ján, 18. 06. 2019
 malo to byť 1. zasadnutie Rady ZMOS-u po 30. (volebnom) Sneme ZMOS-u,
 Rada ZMOS-u je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina primátorov (z celkového
počtu 58 bolo prítomných len 26) a zároveň ak je prítomná nadpolovičná starostov (z celkového
počtu 73 bolo prítomných 55),
 po 30 minútovom čakaní nový predseda ZMOS (Tréger) zasadnutie zrušil a zvolal na nový termín
(01. 07. 2019),
 uskutočnili sa aj oddelené stretnutia komory miest a komory obcí (návrh na predsedu komory obcí
starosta obce Košeca - Mgr. Radomír Brtáň - o návrhu sa nakoniec nehlasovalo),
 predseda ZMOS-u dal najavo svoju nespokojnosť - na stanoviská z rokovania Rady ZMOS-u čakali
napr. ministerstvo školstva (problematika obedy zadarmo, povinná predškolská výchova pre 5-ročné
deti), ministerstvo financií - nezdaniteľná čiastka dane z príjmu,
 ZMOS môže do budúcnosti pôsobiť ako nedôveryhodný partner,
 aktivity niektorých krajských miest (Nitra, Trenčín, Bratislava) smerujú k rozštiepeniu ZMOS-u,
 21. 06. 2019 sa uskutočnil XXX. Snem Únie miest Slovenska – predseda Rybníček (primátor
Trenčína),
K bodu č. 6 - Priority a oblasti pôsobenia ZMO VR (doplnenie komisií pri Rade ZMO VR),
 presunuté na najbližšie zasadnutie Rady ZMO VR (záver augusta 2019)
K bodu č. 7 - Vystúpenie a prezentácie pozvaných hostí
Mgr. Martina Jurčová - poverená riaditeľka Hornozemplínskeho osvetového strediska (HzOS) Vranov n. T.,
 doterajšia spolupráca HzOS s mestami a obcami (MaO) je slabá (znovu oslovia všetky obce VR),
 príprava kalendára (elektronická forma) – informácia o pripravovaných podujatiach v regióne Vranov
n. T. – snaha o zosúladenie termínov (podujatie nahlásiť do 20. predchádzajúceho mesiaca), tradičné
podujatia s pevnými termínom (napr. Šaffova ostroha D. Klčovo, Roztoky v Banskom,
Hornozemplínske slávnosti, Etnofest V. Kazimír) nahlásiť už na začiatku kalendárneho roka,
 ponuka pre MaO zo strany HzOS – ozvučenie (zdarma, ak je HzOS ako spoluorganizátor),
moderovanie, príprava programov,
 ponuka pre jednotlivé folklórne skupiny z regiónu – bezplatná propagácia (RTVS, rádio Regina),
 HzOS vie zabezpečiť aj prenájom pódií za výhodnejšie ceny, skladnejšie pódiá ako to súčasné z D.
Klčova (rekonštrukcia kultúrneho domu) momentálne presunuté do obce Sedliská
 dobrá spolupráca s MAS pod hradom Čičva (Etnofest 2019 – 01. až 02. júna vo V. Kazimíri),
kontakt – mobil: 0907106243, mail: hzos@stonline.sk, web: www.osvetavranov.sk,





Vileník – veľmi dobrá spolupráca obce Čičva s HzOS pri organizovaní Gipsy bašavel,
Hreha – veľa informácii je novinkou (doteraz museli obce za spoluprácu platiť), organizujú tanečné
školy, spevavý dom,
Ragan, Lorinc – organizovať a „osvetovať“ aj iné typy podujatí (nielen folklór – protidrogová tematika,
šport),
Flešár – zorganizovať samostatné stretnutie HzOS a MaO,

K bodu č. 8 - Návrhy na zastúpenie do sekcií pri Rade ZMOS-u z regiónu Vranov n. T.,
 Predseda ZMO VR informoval o momentálnom stave - 3 záujemcovia (Kobielski – sekcia kultúry ...,
Kulik - sekcia verejnej správy ..., Lorinc – medzinárodná sekcia ...)
 Návrh členov Rady ZMO VR – prerokovať na zasadnutí jednotlivých mikroregiónov a návrhy poslať
kancelárii ZMOS-u po zasadnutí Rady ZMOS (01. 07. 2019),
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K bodu č. 09 – Rôzne
Platenie členských príspevkov za rok 2019
 predsedovia mikroregiónov upozornia obce (k 25. 06. 2019 nedoplatok 3 obce – celková suma 130,- €)
na úhradu resp. doplatok členských poplatkov,
Uskutočnené podujatia v roku 2019
 Duda M. – poďakovanie primátorovi Raganovi za poskytnutie štadióna a obeda pre futbalový zápas
starostov Vranov n. T. proti Starej Ľubovni (29. 05. 2019),
 Predseda ZMO VR – poďakovanie za účasť, podané športové výkony v jednotlivých disciplínach,
disciplinovanosť, dobrú náladu a pohodu na 8. ročníku Zemplínskej olympiády 8-mich regionálnych
združení (Jasenov pri Humennom),
 Predseda ZMO VR – poďakovanie za účasť, 2. miesto (12. 06. – futbalový turnaj starostovia Vranov n.
T., Šariš, Spiš, Biela Orava - futbalový areál Hendrichovce),
Plánované podujatia na rok 2019
 August 2019 - futbalový turnaj Biela Orava (Zubrohlava) – schválený príspevok na dopravu 200,- €
z rozpočtu ZMO VR,
 September 2019 – Deň samosprávy regiónu VT – navrhnutý termín 12. 09. 2019, miesto 1. alternatíva
Hencovce, 2. Vranov n. T. – tenisové kurty, 3. N. Hrušov – zodpovedný za prípravu podujatia Flešár resp.
komisia pre šport a družobné vzťahy pri Rade ZMO VR,
 September 2019 - pracovná cesta do Regiónu Bystřicko (Česko) – návrh termínu českej strany 19. až
21. 09. 2019 – požiadavka zo ZMO VR na zmenu termínu 18. až 20. 09. 2019, zobrať aj zástupcov
Miestnych akčných skupín z regiónu Vranov n. T. (Slanské vrchy resp. pod hradom Čičva),
 Október 2019 resp. Apríl 2020 – v spolupráci s agentúrou KAINAR usporiadať odbornú exkurziu
(Slovinsko resp. Rakúsko) pre starostov regiónu Vranov n. T. – na spolufinancovanie využiť príspevok
činnosť mikroregiónov z rozpočtu ZMO VR (2.400,- €) – v prípade nízkeho záujmu zo strany
„vranovských“ starostov osloviť aj ďalšie zemplínske regióny,
Stretnutie s bývalými starostami
 Duda – pri príležitosti 30. výročia samosprávy,
 rôzne názory na takéto podujatie zo strany členov ZMO VR (v niektorých obciach sú vzťahy súčasných
a bývalých starostov napäté),
 Mižáková – najprv prerokovať na zasadnutiach mikroregiónov,
 Predseda ZMO VR – ak má takéto podujatie vyvolávať negatívne emócie, zatiaľ o jeho usporiadaní
neuvažovať, hlasovať až keď bude všeobecná zhoda,
Petícia za zmenu volebného zákona do NR SR
 Kulik – cez predsedu ZMO VR pošle petičné hárky pre petíciu za 8 volebných obvodov (podľa súčasných
krajov) – bližšie informácie na https://www.parlamentregionov.sk/,
 Kulik – návrh v zákone o voľbách do samosprávy, aby ten istý človek nemohol súčasne kandidovať aj za
starostu aj za poslanca zastupiteľstva (napr. 3-4 neúspešní kandidáti na starostu budú zvolení za
poslancov a budú robiť obštrukcie voči zvolenému starostovi za svoj neúspech,
 Kulik – apeloval na členov Rady ZMOS-u (Berta, Lorinc, Ragan) – udržať jednotu ZMOS-u (spomínané
aktivity niektorých krajských miest o vystúpení zo ZMOS-u),
Informácie o dianí vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VsVS) a.s.
 Informoval Ragan – VsVS pracuje dobre (slušné ekonomické výsledky, využíva €urofondy, primeraná
cena vodného a stočného, dobrá spolupráca s mestami a obcami 3 krajov – Prešovský, Košický, BanskoBystrický), po komunálnych voľbách (november 2018) má najväčší akcionár (mesto Košice) záujem
o zmenu v orgánoch VsVS (odvolať doterajších zástupcov mesta Košice a nominovať súčasného
primátora – Polaček resp. viceprimátora – Gibóda do orgánov VsVS), neboli zvolení ani na mimoriadnom
(marec 2019) ani riadnom (jún 2019) Valnom zhromaždení VsVS,
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K bodu č. 10 – Návrh na uznesenie
 návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie, ktoré Rada ZMO VR schválila.
K bodu č. 11 – Záver
Vzhľadom na to, že program zasadnutia bol vyčerpaný, predseda ZMO VR sa poďakoval prítomným za
účasť a následne 04. zasadnutie Rady ZMO VR vo volebnom období (2018-2022) 12:30 hod. ukončil.
Zapísala:
Kvetoslava Mižáková
Vranov n. T., 25. 06. 2019
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Uznesenie Rady ZMO VR č. 04/2019
Berie na vedomie:
 informácie v bodoch 1) až 10),
Schvaľuje:

program rokovania Rady ZMO VR,

návrhovú komisiu Balog, Vaľko, Vileník,

príspevok na dopravu 200,- € - futbalový turnaj Biela Orava (Zubrohlava),
Ukladá:



Daniel Lorinc
predseda ZMO VR

