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Trenčín, 1.apríl 2016 
Najväčšie regionálne združenie miest a obcí na Slovensku oslavuje 25. narodeniny 
 

Štvrťstoročie úspešného fungovania si dnes v Kultúrnom dome v Nemšovej pripomenula 

viac ako stovka členov Regionálneho združenia miest a obcí stredného Považia 

(RZMOSP). „Celá história RZMOSP sa začala písať pred 25 rokmi. Je to naozaj úctyhodná 

doba, počas ktorej toto združenie funguje a zastrešuje 170 miest a obcí. Teší ma že 

najväčšie regionálne združenie miest a obcí v rámci celého Slovenska sa nachádza práve 

na pôde Trenčianskeho kraja,“ uviedol počas dnešného Valného zhromaždenia RZMOSP 

trenčiansky župan Jaroslav Baška. K výročiu vzniku združeniu zaželal, aby sa jeho členom 

minimálne ďalších 25 rokov darilo spoločne presadzovať svoje ciele. Zároveň ocenil vysokú 

úroveň vzájomnej spolupráce a tiež partnerstva so samosprávnym krajom.  

Rok spoznávania 

Rok 2015 bol pre mnohé združenia miest a obcí rokom vzájomného spoznávania sa, keďže 

po komunálnych voľbách sa v niektorých prípadoch výrazne zmenila ich členská základňa. 

V prípade RZMOSP došlo k výmene až 57 starostov a primátorov. „Dobre fungujúca 

organizácia by mala prinášať inšpirujúce návrhy z miest a obcí nášho regiónu, ktoré by sme 

mali presadzovať na úrovni ZMOS. Myslím si, že každého z nás v obciach trápia približne 

podobné problémy a výzvy – chceme spraviť viac pre svoju obec, chceme skvalitniť služby 

či zlepšiť životné prostredie. Preto verím v budúcnosť RZMOSP,“ poukázal na 

spolupatričnosť starostov a primátorov členských miest a obcí predseda RZMOSP Jozef 

Trstenský. Vo svojom úvodnom príhovore poďakoval všetkým, ktorí pri zrode združenia 

stáli.  
 

Poďakovanie za štvrťstoročie spolupráce 

Samotnému rokovaniu Valného zhromaždenia RZMOSP predchádzala slávnostná časť 

stretnutia, v priebehu ktorej sa prítomným členom a hosťom odovzdávali pri príležitosti 25. 

výročia vzniku združenia symbolické ďakovné listy ako prejav úcty. Za dlhoročnú 

spoluprácu si v mene TSK ďakovný list z rúk predsedu RZMOSP prevzal župan Jaroslav 

Baška, zástupcovia ZMOS a Považskobystrického regionálneho združenia miest 

a obcí. Ocenení boli tiež pôvodní zakladajúci členovia a všetci doterajší predsedovia 

RZMOSP. Ďalšie poďakovanie si zaslúžili primátori členských miest a tiež 42 starostov obcí, 

ktorí sú vo svojej funkciu minimálne 4 volebné obdobia. Zhromaždenie pokračovalo 

pracovnou časťou rokovania, zameranej okrem iného na programové zameranie a rozpočet 

združenia na rok 2016. 

Rozpráva história 

RZMOSP je najväčším združením v rámci Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). 

Jeho členmi sú starostovia a primátori 170 miest a obcí na strednom Považí. Pod hlavičkou 

združenia majú možnosť spoločne napĺňať verejnoprospešné ciele silnejším hlasom 



skupiny, ktorý lepšie počuť ako hlas jednotlivca. ZMOS sa ako rešpektovaná organizácia 

podpisuje pod presadzovanie oprávnených záujmov územnej samosprávy do legislatívnych 

predpisov viacerými formami a z viacerých strán. 

 

RZMOSP bolo založené 11. februára 1991. Jeho prvým predsedom bol Štefan Rehák, 

exprimátor mesta Trenčín. Ako druhý združeniu predsedal Jozef Žiška, bývalý primátor 

mesta Trenčín, ktorého následne vystriedal František Ježík, exstarosta obce Trenčianska 

Turná, po ktorom do funkcie nastúpil súčasný predseda RZMOSP Jozef Trstenský, 

primátor Nového Mesta nad Váhom.  

Na území TSK sa okrem RZMOSP nachádzajú ďalšie štyri regionálne združenia, a to 

Združenie miest a obcí hornej Nitry, Považskobystrické regionálne združenie miest a obcí, 

Združenie miest a obcí myjavského regiónu a Regionálne združenie  miest a obcí 

stredného Ponitria.  
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