
  Aby ste mali jasnú predstavu o tom, kto je
účastníkom otvoreného trhu s elektrinou,
prinášame vám nasledujúci stručný prehľad.
 Výrobca zabezpečuje výrobu elektriny a má
právo obchodovať s ňou, teda ponúkať ju
dodávateľom, obchodníkom alebo priamo
oprávneným zákazníkom.
 Prevádzkovateľ prenosovej sústavy -
Slovenská elektrizačná a prenosová sústa-
va, a.s. (SEPS) plní tri funkcie:
 - ako prepravca elektriny zabezpečuje prenos
elektriny cez prenosovú sústavu, ktorá sa skladá
z navzájom prepojených vedení a zariadení
s napätím 400 a 220 kilovoltov (kV);
 - ako systémový operátor je zodpovedný za
vyrovnanú bilanciu v rámci elektrizačnej sústavy SR;
 - ako zúčtovateľ odchýlok zabezpečuje zúčto-

vanie rozdielu medzi dohodnutým a sku-
točným odberom elektriny.

Prevádzkovatelia distribučných sústav -
regionálne distribučné spoločnosti Východo-
slovenská energetika a.s., Stredoslovenská
energetika, a.s. a Západoslovenská energe-
tika, a.s. - sú napojené na SEPS a zabezpečujú
distribúciu elektriny, t.j. jej prepravu cez
distribučnú sústavu pomocou navzájom
prepojených vedení, elektrických staníc
110 kV a všetkých nižších napätí na vyme-
dzenom území.

Dodávateľ nakupuje elektrinu na do-
mácom, resp. zahraničnom trhu a predáva ju
všetkým zákazníkom (oprávneným i regu-
lovaným).

V prípade, že je dodávateľ súčasťou pod-

VSEnergia
pre samosprávu

niku, ktorý zabezpečuje zároveň aj distribúciu
elektriny, označuje sa takýto podnik ako
vertikálne integrovaný podnik.

Obchodník nakupuje  elektrinu a predáva
ju oprávneným zákazníkom.

Koncový zákazník využíva elektrinu pre
vlastnú spotrebu. Rozlišujeme dva typy:
 -  oprávnený zákazník, ktorý má právo vybrať
si dodávateľa silovej elektriny;
 - regulovaný zákazník (len domácnosti,
zostávajú nimi do 1. 7. 2007) musí nakupovať
elektrinu za regulovanú cenu od dodávateľa
elektriny, ktorý je súčasťou vertikálne integro-
vaného podniku.

Na obchodoch s elektrinou sa priamo
zúčastňujú: výrobca, dodávateľ, obchodník
s elektrinou a koncový zákazník.

Postavenie účastníkov na trhu s elektrinou
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Liberalizácia trhu s elektrinou priniesla
oprávneným zákazníkom, teda všetkým
odberateľom okrem domácností, možnosť
vybrať si svojho dodávateľa elektriny. Počet
spoločností, ktoré ponúkajú dodávku
elektriny, postupne rastie. Ponuku na dodáv-
ku dokážu vypracovať nielen dodávatelia
elektr iny, ale napríklad aj obchodníci
s elektrinou. Aby ste sa mohli správne roz-
hodnúť, kto vás bude zásobovať, je dôležité
poznať zákonom stanovený rozdiel medzi
dodávateľom elektriny a obchodníkom s elek-
trinou.

Právne postavenie obchodníka s elektrinou
sa do istej miery líši od pozície dodávateľa
elektriny. Rozsah činností dodávateľa je širší
- vyžaduje si povolenie zo strany Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Na druhej

strane obchodník je povinný oznámiť na
ÚRSO len začiatok výkonu činnosti. Navyše
nie je povinný preukázať svoju odbornú
spôsobilosť. Je preto omnoho ľahšie byť
obchodníkom s elektrinou ako jej dodá-
vateľom. V súčasnosti pôsobia na slovenskom
trhu traja veľkí dodávatelia elektriny, jedným
z nich je naša spoločnosť - Východoslovenská
energetika a.s. (VSE).

Ako dodávateľ tak i obchodník má právo
nakupovať a predávať elektrinu. Zásadný
rozdiel spočíva však v tom, komu sú oprávnení
ju predávať. Kým obchodníci môžu dodávať
elektrinu len oprávneným odberateľom,
dodávatelia zásobujú aj domácnosti a tak to
zostane až do 1. júla 2007. Až po tomto
termíne budú aj obchodníci môcť zásobovať
domácnosti elektrinou. Treba pripomenúť,

Legislatíva

že pre odberateľa je výhodnejšie uzavrieť
zmluvu s dodávateľom, keďže ten má v po-
rovnaní s obchodníkom širšie spektrum
odberateľov.

Dodávatelia i obchodníci s elektrinou
väčšinou ponúkajú svojim zákazníkom služ-
bu „všetko v jednom“. To znamená, že
prostredníctvom integrovanej zmluvy
zabezpečujú dodávku, prevzatie zodpo-
vednosti za odchýlku, ako aj prenos a distri-
búciu elektriny. Odberateľom to uľahčuje
situáciu, keďže uzavrú iba jednu zmluvu
a druhá strana sa postará o ostatné - zmluvu
o prenose, resp. distribúcii elektriny s prís-
lušným prevádzkovateľom sústavy a zmluvu
o zúčtovaní odchýlok  so Slovenskou elek-
trizačnou a prenosovou sústavou, a.s. (SEPS).
Ak by oprávnený zákazník alebo spoločnosť,
od ktorej on nakupuje elektrinu, nemal
uzatvorené všetky potrebné zmluvy, takýto
odber sa v zmysle legislatívy bude považovať
za neoprávnený, čo môže mať za následok
až prerušenie dodávky elektriny.

Je dôležité si uvedomiť, že na to, aby bol
zákazník úplne spokojný, je potrebné
vynaložiť veľa úsilia. Potvrdzujú to aj
skúsenosti z iných krajín Európskej únie, kde
zo začiatku pomerne vysoký počet obchod-
níkov s elektrinou - mnohokrát malých firiem
bez dostatočného materiálneho a technic-
kého zabezpečenia - postupne klesal a neskôr
sa na trhu udržali iba dlhšie udomácnené
a skúsené spoločnosti.

Pri výbere spoľahlivého partnera si preto
aj vy preverte, či je daný subjekt zare-
gistrovaný u regulátora (ÚRSO). Takisto si
nezabudnite overiť, či splnil všetky predpo-
klady na výkon svojej činnosti, najmä či
uzatvoril všetky zmluvy podľa zákona. Okrem
toho vám odporúčame vziať do úvahy nielen
predpokladaný finančný efekt, ale aj rozsah
služieb, ktoré dodávateľ či obchodník
poskytuje - jeho skúsenosti, kapitálovú silu,
technologickú vyspelosť a stabilitu.

     Ak máte záujem o ďalšie informácie na túto
tému, kontaktujte nás elektronicky na adrese
casopis@vse.sk.

 Ako zástupcovia miestnej samosprávy sa
v niektorých situáciách môžete stretnúť
s nutnosťou bližšie sa oboznámiť s platnými
právnymi predpismi z oblasti energetiky. Preto
vám prinášame zoznam právnych noriem pre
liberalizovaný slovenský energetický trh po
vstupe do Európskej únie. Tieto predpisy
upravujú konkurenčné prostredie na trhu -
definujú účastníkov trhu a tiež stanovujú práva,
povinnosti a zmluvné vzťahy medzi nimi.

Základnými právnymi predpismi sú
• zákon číslo 656/2004 Z.z. o energetike
• novelizovaný zákon číslo 276/2001 Z.z.
  o regulácii v sieťových odvetviach
• vládne nariadenie číslo 124/2005 Z.z.
  o pravidlách pre fungovanie trhu s elektrinou
• výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
  číslo 2/2005 z 30. júna 2005

   Právne predpisy nájdete na našej
internetovej stránke www.vse.sk v časti
Mestá a obce - Legislatíva.
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Dodávateľ elektriny alebo obchodník s elektrinou?

Právne normy
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ABC Energetiky

Silová elektrina - elektrina, ktorá je priamo
k dispozícii na prahu elektrárne.

Dodávka - predaj silovej elektriny odbe-
rateľovi od zvoleného dodávateľa.

Odchýlka - rozdiel medzi objednaným a sku-
točne odobratým množstvom elektriny.

Emisné kvóty oxidu uhličitého - najväčšie
prípustné množstvo znečisťujúcej látky, ktoré
môže emitovať určitá skupina zdrojov v kraji-
ne, okrese alebo jednotlivý zdroj.

Ceny na otvorenom trhu s elektrinou

Do vášho zápisníka

Náklady na elektrickú energiu predstavujú
nezanedbateľnú časť vašich výdavkov. Určite
vás zaujíma, aké ceny budú aktuálne v bu-
dúcom roku.

Treba pripomenúť, že ceny elektriny pod-
liehajú rôznym vplyvom. Slovenský trh
s elektrinou sa po liberalizácii naďalej vyvíja
a postupne sa prispôsobuje európskym
podmienkam. Má úzku väzbu na trh v Českej
republike, pretože do roku 1993 bola v oboch
krajinách budovaná a prevádzkovaná jednot-
ná elektrizačná sústava. Český trh s elektri-
nou sa odvíja od nemeckého trhu, kde
v posledných rokoch došlo k nárastu cien
energie zhruba o 65 %. V najbližšom obdo-
bí (2005/2006) sa v Česku predpokladá
medziročný nárast ceny silovej elektriny
cca. o 10 %. Aj v ďalších rokoch sa dá očaká-
vať zvyšovanie cien.

Na Slovensku sú hlavným výrobcom elek-
triny Slovenské elektrárne, a.s. (SE), ktoré
v značnej miere ovplyvňujú ceny na domá-
com trhu. Pred časom SE zverejnili cenník
elektriny na rok 2006. Medziročný nárast cien
SE predstavuje viac než 10 %. Tento nárast
okrem iného zahŕňa cenu emisných kvót oxi-
du uhličitého a tiež podporu slovenského
baníctva, a tým vynútenú výrobu elektriny zo
zdrojov využívajúcich domáce hnedé uhlie.

Liberalizácia trhu s elektrinou zmenila aj
spôsob uzatvárania zmluvných vzťahov
a fakturácie cien elektriny pre kategóriu
oprávnených zákazníkov.

Predtým než bude elektrina dodaná
konečnému odberateľovi, prejde reťazcom
zloženým z výroby, prenosu a distribúcie.
Konečná cena tak odráža všetky náklady
v tomto reťazci a je zložená z regulovaných
a neregulovaných zložiek.

Neregulovanou zložkou je cena silovej
elektriny vrátane nákladov na odchýlku. Do
ceny silovej elektriny sa premieta zvyšovanie
cien zo strany SE (spomenutý nárast o viac
ako 10 %).

Regulované zložky - k nim patria poplatky
za prístup, prenos, distribúciu (v závislosti od
napäťovej úrovne), náklady systému a systé-
mové služby - podliehajú schváleniu regu-
lačným úradom. Niektoré poplatky sa v roku
2006 zvýšia.

Zmluvné vzťahy na liberalizovanom trhu sú
mnohostranné a vyžadujú si profesionál-
ny prístup pracovníkov z rôznych oblastí.
Východoslovenská energetika a.s. ako do-
dávateľ elektriny a prevádzkovateľ distri-
bučnej sústavy zabezpečuje komplexné služby
na základe jednej integrovanej zmluvy
o združenej dodávke elektriny. Tá zastrešuje
všetky zmluvné vzťahy, ktoré je potrebné
uzatvoriť, a zároveň umožňuje prevziať
zodpovednosť za odchýlku. S tým súvisiace
náklady sú zahrnuté v cene za silovú elektrinu.
Pre vás to znamená, že nemusíte zamestnávať
kvalifikovaný personál, ktorý by sa staral
o právne a administratívne úkony spojené
s uzatvorením nevyhnutných zmlúv. Zároveň
hľadáme nové riešenia a možnosti tvorby
a vylepšenia ponúkaných produktov, ktoré
odrážajú potreby nielen veľkých odberateľov,
ale aj stredných a malých zákazníkov.

Veríme, že vás kvalita a komplexnosť našich
služieb osloví a výsledkom bude dlhodobý
a vzájomne výhodný vzťah medzi vami a našou
spoločnosťou.

      Ak máte záujem o ďalšie informácie na túto
tému, kontaktujte nás elektronicky na adrese
casopis@vse.sk.
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Ako by ste mali postupovať pri budovaní
elektroenergetického zariadenia? Ako
zabezpečiť jeho pripojenie k distribučnej
sústave VSE? Tieto otázky budú pre vás
aktuálne, ak plánujete vo vašej lokalite
novostavbu - výstavbu nájomných bytov,
zriadenie priemyselného parku alebo in-
dividuálnu stavbu.

Predísť prípadným nejasnostiam a zby-
točným problémom vám pomôžu naše nasle-
dovné odporúčania:
•  žiadateľom o pripojenie  môže byť mesto,
obec, resp. iná osoba;
• vyplnenú žiadosť o pripojenie nového
odberného miesta doručíte do VSE na
regionálne oddelenie Obnova a rozvoj sietí
VN a NN. V žiadosti uvediete údaje o hodnote
požadovaného výkonu a požadovanej práci.
Formulár žiadosti obdržíte na základe
telefonickej alebo písomnej požiadavky,
osobne na každom regionálnom zastúpení,
prípadne na kontaktnom mieste zákazníka
(KMZ), e-mailom na adrese info@vse.sk alebo
elektronicky na stránke www.vse.sk.
•  na základe vašej žiadosti stanoví oddelenie
Obnova a rozvoj sietí VN a NN  pripojovacie
podmienky. Tie určia miesto pripojenia,
predpokladané náklady a tiež technické požia-
davky, aby bolo vaše odberné zariadenie pri-
pojené k distribučnej sústave VSE.
• na základe stanovených pripojovacích
podmienok bude z vašej strany potrebné
zabezpečiť:

- vypracovanie projektovej dokumentácie
elektroenergetického zariadenia;

- odsúhlasenie dokumentácie na oddelení
Obnova a rozvoj sietí VN a NN;

- právoplatné stavebné povolenie.
Na všetky tieto činnosti vám odporúčame

využiť služby našej spoločnosti, úsek Enerkos,
odbor Projekty.
• vyššie uvedenú dokumentáciu predložíte:

- v prípade NN prípojky - príslušnému KMZ,
kde uzatvoríte zmluvu o pripojení nového

Ako postupovať pri budovaní
rozvodov elektriny

odberného miesta. Výška pripojovacieho
poplatku sa vypočíta na základe ampérickej
hodnoty ističa, v zmysle schváleného cenníka
pripojovacích poplatkov VSE.

- v prípade VN vedenia, trafostanice a NN
rozvodov - úseku Sieťový obchod, kde sa
s vami uzavrie zmluva o pripojení. Výška
pripojovacieho poplatku bude v tomto prípade
stanovená v zmysle výnosu Úradu pre regu-
láciu sieťových odvetví č. 2/2005.

Pripojovací poplatok predstavuje podiel
na oprávnených nákladoch prevádzkovateľa
distribučnej sústavy vyvolaných pripojením
žiadateľa, zabezpečením požadovaného
príkonu nových elektroenergetických zaria-
dení alebo úpravou existujúcich elektro-
energetických zariadení prevádzkovateľa
distribučnej sústavy. Tento poplatok hradí
žiadateľ.
• po podpise zmluvy o pripojení a úhrade
pripojovacieho poplatku vybuduje VSE
potrebné elektroenergetické zariadenia
prislúchajúce k distribučnej sústave (VN ve-

denie, trafostanicu a NN rozvody) vo svojom
mene a na vlastné náklady;
• elektroenergetické zariadenie, o ktoré ste
požiadali vy a ktoré nie je považované za sú-
časť distribučnej sústavy (elektrická prípojka
a odberné elektrické zariadenie), sa vybuduje
vo vašom mene a na vaše náklady.

Aký je postup pri zmene produktu?
O zmenu produktu musíte požiadať pí-

somne na našej jednotnej adrese alebo
osobne na ktoromkoľvek regionálnom zastú-
pení. V prípade záujmu vám tiež poradíme,
aký produkt je pre vaše odberné miesto
najvhodnejší. Zmenu je možné vykonať raz
za 12 mesiacov.

Zoznam regionálnych zastúpení
Košice Hollého 3
Sp. Nová Ves Elektrárenská 2
Prešov Levočská 3
Michalovce Štefánikova 2
Trebišov Hurbanova 2
Poprad Nám. sv. Egídia 15
Humenné Družstevná 1447/32
Rožňava Šafárikova 2

Vaše otázky posielajte poštou na jednot-
nú adresu alebo elektronicky na adresu
casopis@vse.sk.

Do vášho zápisníka

V každodennom živote vzniknú občas
situácie, ktoré sa dajú nazvať nepredvídanými,
no trocha snahy a ústretovosti ich vždy
pomôže vyriešiť. Pomocnú ruku pri riešení
niektorých z problémov tohto druhu nám
môžete podať práve vy - pracovníci miestnych
samospráv.

Vašu pomoc uvítame napríklad v prípade,
ak boli vo vašom meste alebo obci zriadené
nové ulice, resp. boli premenované názvy ulíc,
alebo ak došlo k  prečíslovaniu domov. Ak
dostaneme tieto informácie od vás, zástupcov
mesta alebo obce, môžeme aktualizovať údaje
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Dôležité kontakty

úsek Sieťový obchod
• Ing. Jaroslav Hrušč - vedúci úseku
  055/610 2151
• Ing. Rita Semanová Bröstlová
  - Zmluvy a manažment zúčtovania
  055/610 2369

oddelenie Obnova a rozvoj
sietí VN a NN
• Ing. Dušan Čierny - región Košice
  055/610 1902
• Ing. Róbert Baláž - región Michalovce
  055/610 3923
• p. Ján Romaňák - región Poprad
  055/610 5213
• Ing. Anton Mikloš - región Prešov
  055/610 4957

Enerkos, odbor Projekty
• Ing. Stanislav Počuch - vedúci odboru
  055/610 1932

Potrebujeme vašu pomoc
o adresách našich zákazníkov - odberateľov
elektriny skôr, ako nás na tieto zmeny
upozornia oni sami.

Takto poskytnutou informáciou od sa-
mosprávy vieme predísť reklamáciám
o doručení faktúr za elektrinu a ďalším ozná-
meniam. Tieto údaje sú praktické aj pri
nahlásení a následnom odstránení poruchy
spojenej s dodávkou elektriny, závady na
meraní a pod.

V niektorých prípadoch potrebujeme, aby
ste nám zaslali potvrdenie o trvalom bydlisku
nášho zákazníka.

Oceňujeme vašu pomoc pri plánovanej čin-
nosti VSE - periodickom odpočte, rekonštrukcii
sietí atď. - kedy našim zákazníkom oznamujete
tieto akcie napríklad miestnym rozhlasom. Ak
nie je meracie zariadenie odberateľa elektriny
prístupné, umožňujete obyvateľom obce na-
hlásiť stav elektromera na obecný úrad. Potom
si náš zamestnanec - odpočtár - jednoducho
prevezme nahlásené stavy.

Spolupráca so samosprávou v nemalej miere
prispieva k zvyšovaniu kvality služieb, ktoré
poskytujeme našim zákazníkom a je pre nás
veľmi dôležitá.

Vaša otázka



Aktuálny zákon 656/2004 o energetike
predpisuje dodávateľom elektriny a obchod-
níkom s elektrinou okrem iného povinnosť,
aby zákazníkov informovali o podiele jednot-
livých druhov primárnych energetických
zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine
v predchádzajúcom roku ako aj o jej dopade
na životné prostredie.  Preto vám od septem-
bra spolu s faktúrou za elektrinu zasielame aj
informáciu, aký  podiel elektriny dodanej
v roku 2004 bol vyrobený z jadra, uhlia, vody,
zemného plynu či iného zdroja energie.

Tento tzv. energetický alebo palivový mix
nájdete aj na našej internetovej stránke
www.vse.sk v časti O nás - Základné infor-
mácie - Ekológia, kde sa dočítate aj o vplyve
výroby elektriny z týchto zdrojov na životné
prostredie.

Ak pri svojej každodennej práci aktívne
využívate internet, navštívte našu webstránku,
ktorá začiatkom tohto roka zmenila svoj vzhľad
a obsah. Na www.vse.sk nájdete množstvo
užitočných informácii z oblasti elektro-
energetiky. Rýchla a jednoduchá orientácia
je možná vďaka prehľadne usporiadanému
menu.

Po kliknutí na políčko
Mestá a obce sa zobrazí
ponuka našej spoločnosti pre
samosprávu. Nájdete tu
cenníky elektriny, distribúcie
elektriny, služieb VSE, doz-
viete sa o našich produk-
toch, oboznámite sa s ob-
chodnými podmienkami.
Informujeme vás o funk-
ciách, časových signáloch
a mape šírenia hromadného
diaľkového ovládania. Zá-
kony a nariadenie vlády,
ktorým sa ustanovujú pra-
vidlá pre fungovanie trhu

Naše služby

Kontaktujte nás
Telefonicky:

Linka VSE 0850 123 333

(za miestny poplatok z pevnej siete)

Písomne - jednotná adresa:

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31

042 91 Košice

Bankové spojenie:

Ľudová banka, a.s., pobočka Košice

č. ú.: 4350099416/3100

E-mail:

info@vse.sk

Fax:

055/6786516

Internetová stránka:

www.vse.sk
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Linka VSE je tu pre vás
Pri využívaní služieb spojených s dodávkou

elektriny dochádza k rôznym situáciám, ktoré
si vyžadujú pružnú komunikáciu s našou
spoločnosťou - potrebujete napríklad kon-
krétne informácie týkajúce sa vášho odber-
ného miesta, chcete zmeniť spôsob platby
alebo nahlásiť poruchu. Pre takéto a všetky
ďalšie prípady je tu pomoc - telefonická
Linka VSE 0850 123 333.

V januári 2005 začala Linka VSE prijímať
telefonáty od zákazníkov z kategórie do-
mácnosti. Pre podnikateľov, samosprávu,
firmy a organizácie pripojené na sieť nízkeho
napätia je k dispozícii od októbra 2005.
Cez pracovné dni s vami komunikujú naši
školení operátori. Poruchovú službu  pos-
kytujeme 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Pre rýchly a spoľahlivý kontakt stačí nahlásiť
vaše zákaznícke číslo. Nájdete ho na dokla-
doch, ktoré dostávate od našej spoločnosti,
napríklad na faktúrach.

Pre zákazníkov spomedzi domácností, ktorí
našej spoločnosti poskytli telefonický kontakt,
sme zaviedli praktickú službu - operátori linky
ich telefonicky upozorňujú na prípadné
nezaplatené účty. Snažíme sa tak predísť zby-
točným komplikáciám, ktoré môžu vzniknúť
v súvislosti s prerušením dodávky elektriny.

Zdroje elektriny

Nový vzhľad našej internetovej stránky

Obr.: Podiel primárnych energetických zdrojov
na elektrine dodanej VSE v roku 2004.

Zemný plyn

Voda

Hnedé
uhlie

Čierne
uhlie

Jadro

16 %

9 %

13 %

57 %

5 %

s elektrinou nájdete v časti Legislatíva.
V decembri pribudne na našej stránke no-

vinka - cenová kalkulačka, ktorá vám po zadaní
základných údajov, napr. o celkovej spotrebe
elektriny, navrhne vhodný produkt (sadzbu
pre domácnosti) a vypočíta ročné náklady pre
daný produkt i výšku preddavkovej platby.
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Zhovárame sa s podpredsedom
Združenia miest a obcí Sloven-
ska (ZMOS) Milanom Muškom

Vyjadrím iba svoj osobný názor, ktorý sa
v tomto prípade nemusí úplne zhodovať
s názormi členov ZMOS.

V prvom rade tento stav považujem za akýsi
samozrejmý dopad systému, ktorý v pod-
mienkach Slovenska dlhodobo vládne a cha-
rakterizuje ho kampaňovitosť. Vymyslí sa téma
a medializuje sa, až sa stáva, samozrejme,
tou najaktuálnejšou. Potom nastane ocha-
bnutie záujmu a úpadok problematiky po
všetkých stránkach, vrátane straty podpory
zo strany kedysi jej hlavného propagátora -
štátu.

V druhom rade je to neustála a pre mňa
nepochopiteľná obava centrálnej moci zo
strategického plánovania. Naozaj neexistuje
jasná štátna doktrína v tejto oblasti. Podporujú
sa regióny, ktoré by si iste poradili aj samy.
Odstraňovanie regionálnych rozdielov sa síce
uznáva, ale len slovne.

V neposlednom rade je to určite aj nedos-
tatok kooperácie a presadzovanie miestnych
záujmov. Obce totiž takmer nič logicky nenúti
k spolupráci, naopak, ekonomické nástroje,
napr. dane, ale aj tvorba ostatných zdrojov
aj po fiškálnej decentralizácii podporujú
tendenciu, aby sa obec v prvom rade starala
sama o seba. Pojem partnerstva budeme
musieť ešte veľmi dlho vysvetľovať, ale pre
jeho širšie uplatnenie v podmienkach
Slovenska budeme potrebovať aj viac presved-
čivých argumentov, ale i právnych nástrojov.

ZMOS do budúcnosti môže tiež zohrávať
úlohu akéhosi koordinátora. Pripravujeme
napríklad spoločný projekt s partnermi zo
„Svazu měst a obcí ČR“, v rámci ktorého sa
vytvorí priestor na prezentáciu potrieb
slovenských miest vo vzťahu k investorom na
jednom z veľtrhov usporiadaných v Brne
v roku 2006. Katalóg investičných príležitostí
slovenských miest bude iste zaujímavým
a žiadaným dokumentom najmä zo strany
zahraničných investorov.

Členom ZMOS je 96 % miest a obcí Slo-
venska. Aké problémy najviac tlačia
samosprávy na Slovensku?

Veľmi jednoducho povedané - samospráva
potrebuje dobrú a jasnú  legislatívu a prime-
rané financovanie všetkých kompetencií na
základe jasných pravidiel, ktoré budú mať
dlhodobý charakter. Táto odpoveď v sebe
zahŕňa v skratke všetko, čo najviac ťaží
samosprávy na Slovensku, pretože ich
predstavitelia už nemajú žiadneho pros-
tredníka, musia sa postaviť denne tvárou
v tvár občanovi a poznať riešenie jeho
problému.

Jednou z aktuálnych tém sú aj eurofondy,
konkrétne návrh Európskej komisie na ich
čerpanie od roku 2007. Problémom  bude
skrátenie obdobia čerpania fondov na
2 roky a koniec preplácania DPH vo výške
19 %. Čo v tejto oblasti plánuje robiť ZMOS
na obranu svojich členov?

Je už takmer rok, čo sme svoje aktivity
rozšírili aj o účinnejšie pôsobenie v rámci
európskych štruktúr, keď sme sa na stretnutí
predsedníctiev ZMOS a SMO ČR v Bruseli
dohodli na znení spoločnej deklarácie i na
spoločnom postupe. Stretli sme sa takmer so
všetkými europoslancami zo Slovenska a Čes-
kej republiky a s komisármi Jánom Figeľom
a Vladimírom Špidlom. Odvtedy  pozývame
na naše rokovania aj europoslancov. Časť
z nich vystúpila s iniciatívou, ktorá by mohla
riešiť otázku DPH, ale aj ďalšie dôležité
problémy, ktoré sa týkajú prípravy nového
programovacieho obdobia 2007 - 2013.
Aktívne spolupracujeme v rámci expertnej
skupiny pri Ministerstve výstavby a regio-
nálneho rozvoja na príprave Národného

strategického referenčného rámca, v ktorom
sú zatiaľ zahrnuté priority v súlade s našimi
predstavami definovanými na XV. sneme
ZMOS. Dôležité bude však rozdelenie zdrojov,
v rámci ktorého požadujeme viac peňazí pre
riešenie otázok životného prostredia a
zriadenie samostatného riadiaceho orgánu
pre túto problematiku na Ministerstve
životného prostredia SR, rovnako ako na
Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií
SR, kde požadujeme zaradiť samostatnú
prioritu Informačná spoločnosť a riešiť aj
otázku rekonštrukcií ciest miestneho a re-
gionálneho významu. Podporujeme osobit-
né riešenie obnovy vidieka, ale aj progra-
mov v rámci obnovy sídiel mestského
typu.

Ďalšou opakujúcou sa témou pri euro-
fondoch je úspešnosť žiadateľov, vrátane
obcí, v súťaži o pridelenie grantov. Prečo
najčastejšie obce neuspejú? Niektorí
starostovia hovoria, že to nie je len
nekvalitou projektov, ale aj politickými
vplyvmi pri ich hodnotení.

Nerád by som hodnotil to, pri čom som
nebol. Za posudzovanie projektov sú
zodpovedné riadiace orgány, ktoré by sa mali
viac a konkrétnejšie zodpovedať za celý
proces. Podľa dostupných zdrojov obce
naopak patria k jedným z najúspešnejších
žiadateľov nielen z hľadiska predkladania
žiadostí, ktoré sa rátajú už na tisíce, ale aj
v procese hodnotenia a samotnej implemen-
tácie. Súhlasím však s tým, že tak ako pri
nekvalite predkladaných projektov je to vec
nedostatočnej pripravenosti žiadateľov, aj
v rámci hodnotiaceho procesu je to často
tým, že zlyháva ľudský faktor.

A napokon treba priznať aj to, že sa stala
chyba v odhadoch potrieb. Napríklad v rámci
opatrenia 3.1 Operačného programu Základná
infraštruktúra požiadavky vyjadrené v kvalit-
ných projektoch obcí zameraných na riešenie
problematiky školstva mnohonásobne prevy-
šujú finančné možnosti tohto opatrenia. To,
že sú projekty zahrnuté do tzv. „zásobníka
projektov“, nás skôr znepokojuje ako uspo-
kojuje, pretože ide o niečo, čo nemá stano-
vené žiadne pravidlá, a preto nedáva ani
žiadne záruky. Nedivme sa potom, že
existujúca netransparentnosť zvádza k rôznym
úvahám, aj k tým, ktoré ste uviedli v otázke.

Mnohé obce a mestá u nás vidia cestu
z finančných problémov vo výstavbe
priemyselných parkov. Niekedy potom
dochádza k situácii, že v regióne je viac
plánovaných parkov ako uchádzačov
z radov investorov. Prečo, podľa vás, obce
viac nekooperujú pri lákaní investorov
a zvíťazia úzko parciálne záujmy?


