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Stanovisko komisie kultúry : 
Na rokovaní dňa 22.5.2012 Komisia kultúry a CR pri Mestskom zastupiteľstve 
v Trenčíne odporučila vystúpiť z organizácie Združenie ZPOZ Človek človeku. 
 
 
V Trenčíne dňa 5.6.2012 



Dôvodová správa 

 
 

Zbor pre občianske záležitosti pri MsZ Trenčín je členom celoslovenskej organizácie „Združenie 
ZPOZ Človek človeku“. Členské v tejto organizácii je naviazané na počet obyvateľov obce a je 
stanovené na 0,02 € / obyvateľa. V prípade Trenčína je ročné členské 1140 €.  

Pre zlú finančnú situáciu mesto za rok 2011 členský poplatok nezaplatilo. Aby sa usporiadala 
táto situácia, je potrebné rozhodnúť sa, či je členstvo pre nás reálnym prínosom (v takom 
prípade je potrebné doplatiť členské a naďalej s touto položkou rátať v rozpočte), alebo 
v združení ukončiť členstvo. 

 

Mesto Trenčín v roku 2010 (v ostatnom roku, kedy zaplatilo členský príspevok) získalo 
prostredníctvom členstva v tejto organizácii: 

 možnosť pre členov ZPOZ zúčastniť sa súťaží a prehliadok programov ZPOZ (v roku 
2010 sa ZPOZ Trenčín zúčastnil jednej prehliadky programov)  

 možnosť pre tvorcov pamätných kníh ZPOZ zúčastniť sa odborných seminárov 
(nevyužili sme) 

 možnosť zúčastniť sa na tvorbe metodík tvorby obradov 

 zasielanie informačno-metodického bulletinu „Človek človeku“ (4 čísla ročne, 16 strán) 

 možnosť voliť a byť zvolený do riadiacich orgánov združenia 

 
Ako uvádza vo svojej „Správe o činnosti“ Trenčianska krajská rada Združenia ZPOZ Človek 
človeku v roku 2009 mala v trenčianskom kraji 145 členov, pričom členský príspevok je cca 
8400 €. Vzhľadom na počet členov, priemerný členský príspevok na obec (resp. ZPOZ) je cca 
58 €. 
Pre tento nepomer medzi priemerným a našim členským príspevkom  a nízku „návratnosť“ 
našich prostriedkov v prospech ZPOZ Trenčín, navrhujem ukončiť členstvo Zboru pre občianske 
záležitosti pri MsZ Trenčín v tejto organizácii. 
 
 


