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POSLANIE
Hlavným cieľom združenia je najmä chrániť zákonné práva a záujmy miest a obcí,
aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcii, zjednocovať postup obcí pri
vykonávaní im zverených úloh. Navrhovať zákonodarným orgánom, vláde Slovenskej
republiky a ústredným orgánom štátnej správy a samosprávnym orgánom riešenie problémov
vo všetkých oblastiach samosprávy.
Združenie miest a obcí - región Turiec je reprezentantom a hovorcom združených
miest a obcí.
ČLENOVIA ZMOT
Členovia Združenia sú obce a mestá okresov Martin a Turčianske Teplice.
RADA ZMOT
Priamu podporu, spoluprácu, víziu i kontrolu našej činnosti poskytuje štrnásťčlenná
Rada, zvolená na I. Sneme ZMOT vo volebnom období 2014 – 2018 dňa 23.1. 2015, ktorá je
zložená zo zástupcov jednotlivých mirkoregiónov Turca v nasledovnom zložení:
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primátor mesta Turany - predseda Rady
starostka obce Dubové - podpredseda Rady
starosta obce Vrícko - podpredseda Rady
starosta obce Turčianska Štiavnička
starosta obce Sučany
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PREDMET ČINNOSTI
Regionálne združenie buď priamo, alebo prostredníctvom Združenia miest a obcí Slovenska
/ZMOS-u/ plní tieto úlohy:
a) zjednocuje postup obcí pri plnení im zákonom zverených kompetencií a práv na
základe požiadania
b) presadzuje všestranný rozvoj miest a obcí
c) aktívne spolupracuje s orgánmi štátnej správy na príprave zákonov a
legislatívnych noriem, rozpočtových pravidiel a iných nariadení centrálnych
orgánov, týkajúcich sa samosprávnych orgánov obcí a zastupuje záujmy miest a
obcí v ich poradných orgánoch
d) predkladá zákonodarným orgánom, vláde a iným ústredným orgánom štátnej
správy iniciatívne na riešenie prípadných sporných otázok, týkajúcich sa
kompetencií samosprávnych orgánov obcí a ich vzťahov so samosprávnym krajom
a územnými štátnymi orgánmi
e) zastupuje združené obce v medzinárodných organizáciách, poskytuje im
informácie z ich činnosti a sprostredkúva styk miest a obcí s organizáciami v
zahraničí
f) na požiadanie obcí vykonáva koordináciu združených obcí pri zabezpečovaní a
riešení regionálnych problémov
g) zovšeobecňuje skúsenosti z uplatňovania princípov samosprávy obcí a foriem
účasti občanov na správe obcí, získavané doma a v zahraničí
h) organizuje a uskutočňuje stretnutia, odborné semináre, mítingy a pracovné aktívy
zástupcov samosprávnych orgánov obcí k otázkam výmeny skúseností,
uplatňovania kompetencií, ako i riešenia rozvojových zámerov obcí a
zabezpečovania celospoločenských úloh
i) vykonáva poradenskú činnosť v otázkach praktického uplatňovania zákonov,
rozpočtového hospodárenia, územno - plánovacích dokumentov, spracovanie
koncepcií rozvoja sídiel a regiónov, ako i metód a foriem práce samosprávnych
orgánov
j) v rámci zakladateľskej funkcie zriaďuje činnosti na racionálne poskytovanie
organizačných, informačných, právnych, ekonomických a materiálno technických služieb, servis pre potreby združených obcí a miest
k) vydáva legislatívno - odborné publikácie a periodiká, informačné buletíny a
materiály na pomoc samosprávnym orgánom obcí
l) koordinuje činnosť mikroregiónov a poskytuje im metodickú a organizačnú
pomoc
m) za účelom naplnenia cieľov uvedených v odseku 1. , môže združenie nakladať
a zriaďovať obchodné spoločnosti a iné právne subjekty a vstupovať do nich
s majetkovou účasťou.
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ČINNOSŤ V ROKU 2018
.
Počas roka sa predseda a podpredsedovia Združenia zúčastňovali na Predsedníctvach
a Radách Združenia miest a obcí Slovenska. Ďalší členovia Rady sa zúčastňovali Komisií pri
ZMOS. Svoje poznatky a informácie odovzdávali na zasadnutiach Rady a Snemov členom
ZMOT.
Celý servis služieb a informácií je zabezpečovaný prostredníctvom kancelárie ZMOT
v priestoroch ZDRUŽENIA OBCÍ REGIONÁLNEHO VZDELÁVACIEHO CENTRA
MARTIN.
Spoločnú platformu na stretávanie a výmenu skúsenosti vytvára Rada ZMOT
predovšetkým organizovaním spoločných podujatí.
Osobitnú pozornosť si zaslúžia každoročne spoločne organizované pracovné stretnutia
starostov a primátorov. Okrem vzájomnej výmeny skúseností boli predmetom týchto stretnutí
aktuálne témy zamerané na pomoc pri riešení náročných úloh súvisiacich s výkonom
samosprávnych funkcii a koordináciu vzájomnej spolupráce s rôznymi organizáciami
a inštitúciami, predovšetkým s regionálnou samosprávou a štátnou správou. Jednou z aktivít
bolo aj spoločné stretnutie s novozvolenými zástupcami Žilinského samosprávneho kraja.
Okrem toho sa členovia ZMOT pravidelne stretli na snemoch ZMOT.
Spoločensko- športovou akciou je pravidelné organizovanie Športových hier samosprávy
Turca, kde sa stretávajú nielen primátori a starostovia, ale i ostatní volení predstavitelia miest
a obcí a zamestnanci úradov. V roku 2018 boli zorganizované v Turčianske Štiavničke.
Rozhodujúca úloha ZMOT je však predovšetkým v zastupovaní spoločných záujmov
miest a obcí regiónu Turiec. Dokáže sa v tých najdôležitejších otázkach zjednotiť a ukázať
v čom je sila jednotného postupu samosprávy ako základného piliera demokracie v štáte.
FINANCOVANIE
V roku 2018 sme hospodárili s celkovým príjmom 20.251,24€. Pozostával s príjmov
roka 2018 vo výške 17.605,19€ a zostatku hospodárenia z roku 2017 vo výške 2.646,24€.
Členský poplatok predstavoval 72,07% príjmu. Pôvodný návrh rozpočtu na rok 2018 bol
18.601,00€, rozpočet bol upravovaný dvakrát, aby zahrnul aktivity Združenia a bol schválený
ako vyrovnaný. Príjmový rozpočet k 31. 12.2018 bol vo výške 20.257,24€. Jeho plnenie bolo
na 99,97%.
Výdavky v roku 2018 boli v celkovej výške 17.803,08€. Vyššie výdavky v roku ako
príjmy predstavujú mínusový výsledok hospodárenia za rok 2018
-377,74€. Zostatok
finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov je vo výške 2.448,35€. Rozpočet vo
výdavkovej časti bol plnený na 87,97%.
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