Informácia hlavného kontrolóra o členstve obce Bacúch v združeniach právnických osôb
Členstvo obce Bacúch v regionálnych a stavovských organizáciách je dlhodobá záležitosť a siaha
približne až do roku 1993. V rokoch 2011 až 2018 obec nevstúpila do žiadneho združenia.
Na zasadnutiach združení ktorým členom je obec Bacúch sa zúčastňuje spravidla starosta ako
štatutárny zástupca obce. Jednotlivé termíny zasadnutí nie sú v pravidelných intervaloch a sú
zvolávané ich vedením.
ZMOS a jeho súčasti – Regionálne združenie Horehronia a stredného Rudohoria - v rámci aktivít
tohto združenia sú riešené najrôznejšie otázky samosprávnych orgánov, spolupráca s orgánmi štátnej
správy, ministerstiev a vlády SR. ZMOS aktívne vstupuje do pripomienkovania resp. aj tvorby návrhov
v rámci príslušnej legislatívy vo všetkých oblastiach činnosti miestnej samosprávy. Zo zasadnutia
republikového predstavenstva ZMOZ sú následne zasielané prejednávané materiály a po ich
naštudovaní sa schádza na zasadnutí regionálne združenie. Zástupcovia obci sa následne vyjadrujú
k týmto materiálom a prijímajú sa závery ktoré následne smerujú na inštitúcie zastrešujúce jednotlivé
kompetencie. Významne sa ZMOS podieľa na finálnom znení viacerých zákonov, avšak treba aj
konštatovať, že nie všetky pripomienky resp. návrhy boli zo strany zákonodarcu akceptované.
Významnou mierou komunikujú odborné kapacity združenia s centrálnymi orgánmi štátnej moci, ako
aj partnerskými organizáciami v rámci EÚ ako aj tretími krajinami. Výsledkom sú odporúčania resp.
ucelené postupy pri riešení problematiky samospráv.
Členský príspevok do ZMOS: 0,165 € na obyvateľa a rok
Mimoriadny členský príspevok: 1,00 eur na obyvateľa na roky 2017-2019 obcí zapojených do projektu
DCOM na úhradu prevádzkových nákladov spoločnosti DEUS (prevádzkovateľa DCOM)
Členský príspevok do Regionálneho združenia ZMO Horehronia a stredného Rudohoria: 0,10 € na
obyvateľa a rok
ZMOS má mimoriadne kvalitné právnické výstupy, ktoré v dostatočnom predstihu dáva k dispozícii
jednotlivým obciam, ktoré jednoznačne pomáhajú zamestnancom obce zorientovať sa vo veľmi
náročnej legislatíve týkajúcej sa obcí.
Mikroregión Horehron – v rámci tohto združenia je riešená lokálna problematika obcí Horehronia.
Jedná sa hlavne o výstupy smerujúce na ZMOS, orgány štátnej správy, Úradu banskobystrického
samosprávneho kraja. Zjednocujú sa potupy obci v rámci ich kompetencií pri vyjednávaní hlavne
v rámci problematiky údržby a opráv cestných komunikácií, zberu a triedeniu komunálneho odpadu,
sociálnych vecí, stavebného úradu, rozvoja regiónu atď. V poslednom období bol dohodnutý postup
výstavby turistických cyklotrás.
Členský príspevok : 0,066 € na obyvateľa a rok
Mimoriadny členský príspevok v roku 2017: 300 eur na vypracovanie projektu a podanie žiadosti na
kompostéry.
Partnerstvo sociálnej inklúzie – v rámci jeho činnosti boli realizované aktivity ako vzdelávanie
pracovníkov, ale aj organizovanie jedného z ročníkov výstavy „Plody našich záhrad“, ktorá na základe
impulzu JDS a tohto združenia povýšila z úrovne obecnej akcie na akciu regionálneho významu. Činnosť

partnerstva v posledných rokoch značne stagnuje a výstupy smerom k jej členom nie sú dostatočne
viditeľné. V prípade zotrvania tejto organizácie v súčasnom stave stojí za úvahu prehodnotiť členstvo
obce v partnerstve sociálnej inklúzie, resp. aktivovať jej činnosť v spolupráci s jej členmi.
Členský príspevok sa neplatil od roku 2013.
Verejno-súkromné partnerstvo – je zložený z verejného sektoru (obce mikroregiónu), súkromného
sektoru (22 podnikateľských subjektov), z mimovládnych organizácií a fyzických osôb. Pomer
verejného sektora k súkromnému a tretiemu sektoru spĺňa jednu zo základných podmienok
fungovania Miestnej akčnej skupiny MAS. VSP vyvíja svoje aktivity hlavne v rámci vydávania publikácií
a propagačných materiálov obcí združených v partnerstve. Výsledkom je vydanie množstva materiálov
propagujúcich región, jeho zvyky, jedlá, remeslá, kultúrne resp. technické pamätihodnosti, turistické
možnosti atď. Predmetné materiály boli distribuované návštevníkom obce, resp. na prezentačných
výstavách ako napr. Agrokomplex.
Členský príspevok: 0,15 € na obyvateľa a rok
Mimoriadny členský príspevok na rok 2018 vo výške: 1267,50 eur na spolufinancovanie implementácie
stratégie CLLD (stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou). Peniaze sú momentálne použité na
fungovanie miestnej akčnej skupiny VSP Horehron a budú refundované.
Asociácia horských sídiel zohrala významnú úlohu pri nastavovaní parametrov rozdeľovania
finančných prostriedkov z dani z príjmu fyzických osôb z dôvodov zvýšených nákladov na vykurovanie
horských sídiel s vyššou nadmorskej výškou. Podmienkou členstva je minimálne 600 m.n.m a časť
katastra musí byť súčasťou chráneného územia. Činnosť asociácie v posledných rokoch značne
stagnuje a výstupy smerom k jej členom nie sú až tak známe. V prípade zotrvania tejto organizácie
v súčasnom stave stojí za úvahu prehodnotiť členstvo obce v asociácii.
Členský príspevok: 0,0663 € na obyvateľa a rok
V závere si dovolím vyjadriť svoj názor, že združovanie obcí do záujmových združení je potrebné
a vytvára podmienky aj malým obciam presadiť myšlienky resp. návrhy ktoré by v prípade spoločenskej
izolácie zostali len prianím bez inštitucionálnej podpory.
Prípadné zrušenie členstva v akomkoľvek združení je na zvážení obecného zastupiteľstva, nakoľko
členstvo v združeniach je dobrovoľný akt a vstupom do členstva vyjadruje člen súhlas so stanovami
ako i sympatie a záujem podieľať sa na činnostiach v združeniach.
Zdroje: pohovor so starostom obce, účtovné podklady na úhradu členského za rok 2017 a 2018,
webstránky združení.
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