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Trenčín 9. marec 2015 
Prvé stretnutie zástupcov miest a obcí po novembrových komunálnych voľbách 
 
Takmer 120 starostiek, starostov a primátorov členských obcí a miest Regionálneho 

združenia miest a obcí stredného Považia (RZMOSP) sa v piatok 6. marca 2015 stretlo 

v Spoločenskom dome v Trenčianskych Stankovciach na rokovaní Valného zhromaždenia 

RZMOSP. Valného zhromaždenia sa zúčastnili zástupcovia z okresov Bánovce nad 

Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Trenčín, Ilava, Považská Bystrica a Púchov. 

Opätovne, ale aj novozvolení funkcionári miest a obcí sa po novembrových 

komunálnych voľbách stretli prvýkrát.  

 

Prítomní zástupcovia členských obcí a miest boli v priebehu rokovania oboznámení so 

správou o činnosti združenia za uplynulý rok a tiež so správou o jeho hospodárení. 

V súvislosti s rokom 2015 sa hovorilo najmä o programovom zameraní RZMOSP a návrhu 

jeho rozpočtu. Významné miesto v programe zaujala voľba orgánov RZMOSP. 

„Novozvolená Rada RZMOSP rozhodla, že aj ďalšie 4 roky budem stáť na čele RZMOSP 

Verím, že aj naďalej budeme maximálne zastávať oprávnené záujmy miest a obcí vo vzťahu 

k vláde Slovenskej republiky, Národnej rade SR a ostatným štátnym organizáciám,“ 

informoval opätovne zvolený predseda RZMOSP Jozef Trstenský, ktorý je aj primátorom 

Nového mesta nad Váhom. Rada RZMOSP má celkovo 19 členov, z toho je 9 primátorov a 

10 starostov obcí. Za predsedníčku kontrolnej komisie bola zvolená starostka obce 

Nedašovce Elena Magdolénová. 

 

Ponuku kandidovať do Rady RZMOSP prijal aj starosta obce Častkovce; Mgr. Dušan 

Bublavý. „Som rád, že môžem spojiť prácu v Národnej rade SR so Združením miest a obcí 

Slovenska (ZMOS), aby bol tok informácií priamy a my sme mohli v Národnej rade SR 

schvaľovať zákony, ktoré sú pre naše obce a mestá prospešné,“ povedal. Rada RZMOSP 

chce byť aktívnejšia v legislatívnom procese a zo samospráv spraviť nositeľov nových 

návrhov na zmeny zákonov. Cieľom je vytvoriť priestor na pripomienkovanie zákonov, ktoré 

sú prijímané v NRSR a priamo ovplyvňujú život obyvateľov v samospráve.  

RZMOSP bolo založené 11. februára 1991 v Trenčíne. Jeho členskú základňu v súčasnosti 

tvorí 43 obcí a miest  z okresu Bánovce nad Bebravou, 21 z okresu Ilava, 10 z okresu 

Myjava, 33 z okresu Nové Mesto nad Váhom, 7 z okresu Považská Bystrica, 20 miest a obcí 

z okresu Púchov a 37 z okresu Trenčín. Celkovo ide o 171 obcí a miest. Pre svojich členov 

prostredníctvom Regionálneho vzdelávacieho centra RZMOSP organizuje vzdelávacie 

aktivity a tiež spolupracuje s ostatnými slovenskými i zahraničnými regionálnymi 

vzdelávacími centrami. 
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