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Združenie miest a obcí Slovenska - ZMOS

• záujmová a dobrovoľná organizácia miest a obcí ako právnických osôb, 
založená v roku 1990

• najväčšia mimovládna organizácia v SR – členom je dlhodobo približne 95 
percent všetkých sídiel v SR (približne 2770 miest, obcí a mestských častí)

• demokratická, zdola budovaná a nadstranícka organizácia

• činnosť financovaná z členských príspevkov



Ciele ZMOS

• obhajovať a presadzovať spoločné záujmy a práva združených miest a obcí na 
základe princípov Európskej charty miestnej samosprávy, v súlade s Ústavou a 
zákonmi Slovenskej republiky

• ovplyvňovať rozvoj aktivít miestnej samosprávy a vytvárať podmienky pre riešenie 
otázok spoločných pre členov združenia

• navrhovať a predkladať vecne príslušným orgánom riešenie problémov 
samosprávy miest a obcí pri rešpektovaní autonómneho postavenia členských 
miest a obcí

• zjednocovať postup členských miest a obcí pri vykonávaní im zverených 
kompetencií



Hlavné oblasti činnosti ZMOS

• riešenie systémových otázok miestnej územnej samosprávy

• vyjednávanie s výkonnou a zákonodarnou mocou

• účasť v legislatívnom procese

• poradenstvo a konzultácie pre členské mestá a obce

• práca s masmédiami, vydávenie publikácií, zber dát a informácií

• kontakty so zahraničím – CEMR, Kongres Rady Európy, Výbor regiónov EÚ, 
zahraničné združenia samospráv

• odborné a vzdelávacie podujatia, projektová činnosť



Pôsobnosť samospráv v oblasti životného prostredia

• nakladanie s komunálnym odpadom

• zabezpečovanie pitnej vody 

• kanalizácia a čistenie komunálnych odpadových vôd

• ochrana pred povodňami – koordinácia aktivít na úrovni obce

• ochrana prírody a krajiny 

• udržiavanie čistoty

• správa a údržba verejnej zelene



Aktivity samospráv v oblasti životného prostredia 

• využívanie odpadov – v roku 2009 bolo energeticky zhodnotených cca 6,8% 
komunálnych odpadov

• Dohovor primátorov a starostov – k iniciatíve zameranej na znižovanie 
emisií CO2 sa pripojilo 8 slovenských samospráv (mestá Bratislava, Nitra, 
Moldava nad Bodvou a Turčianske Teplice)



Bioplynové stanice

Veľké Bierovce Horovce



Veterné elektrárne

Cerová



Malé vodné elektrárne

Krompachy Nosice

Nováky



ZMOS a životné prostredie

• legislatívny proces – pôsobenie na prijímanie takých právnych predpisov, 
aby pri ich aplikácii v praxi nevznikali nežiaduce okolnosti

• presadzovanie podnetov získavaných od členských miest a obcí

• spolupráca s inštitúciami a širokou škálou externých odborníkov



Aktivity iniciované ZMOS v oblasti ochrany životného 
prostredia

1. Návrh zásad integrovaného manažmentu vodných zdrojov na území obcí a 
ich povodí
• komplexné posudzovanie dopadov odoberania a navracia vody z a do ekosystémov 

človekom vrátane fyzického využívania a ochrany vodných zdrojov

2. Program revitalizácie krajiny
• vytváranie vodozádržných prvkov a systémov znižujúcich erózne procesy a 

spomaľujúcich povrchový odtok z prívalových dažďov



Ďakujem za pozornosť!
Ing. Milan Muška
výkonný podpredseda
muska@zmos.sk
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