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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTQVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 22.O62017 číslo 12017

K bodu: Správa o činnosti združení, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš účast‘

za rok 2016

Mestské zastupitel‘stvo

I. Bene na vedomie:

predloženú správu o činnosti združen[, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš

účast‘

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor

Dátum podpisu uznesenia: 2017
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Dóvodová správa

Na základe programu rokovania mestského zastupiteľstva predkladáme správu o Činnosti združení,

v ktorých má mesto účast za rok 2076.

Materiál bol prerokovanýv mestskej rade dňa 15.06.2017.

Spracovatelia:

PhDr. Ľubomír Rašj, PhD. — Spolok priateľov MUDr. P. Straussa

Ing. Rudolf Urbanovič — Liptovská regionálna rozvojová agentúra

Milan Galanda — Únia miest Slovenska

Ing. Gabriel Lengyel — Slovenská parkovacia asociácia

Ing. Lucia Cukerová - Euroregión Tatry

Mgr. Daniela Fiačanová — Spolok M. Rázusa

Ing. Peter Pethö - Združenie miest a obcí Liptova

Michal Sýkora - Združenie miest a obcí Slovenska

Ing. Darina Bartková — 00CR Región Liptov

Ing. Darina Bartková — Klaster Liptov

Akad. Mal. Pavel Petráš, ArtD. — Park umenia

Ing. Marta Jančoková — Občianske združenie „Živé námestie“

Štefan Packa — Občianske združenie Liptovské Droby‘

SPOLOK PRIATEĽOV MUDR. PAVLA STRAUSSA

Sídlo: Nám. osloboditeľov 31, 031 01 Liptovský Mikuláš

Členské za rok 2016: 35,- EUR

Pösobnost‘: celoslovenská

Občianske združenie Spolok priateľov MUDr. Pavla Straussa sa hlási k odkazu významného spisovateľa,

chirurga a katolíckeho mysliteľa z Liptovského Mikuláša. Toto združenie si dáva za cieľ propagovat‘ stále

aktuálne dedičstvo duchovnej, umeleckej osobnosti, preniknutej demokratickým, humanistickým a etickým

posolstvom a zápasom o presadenie poznanej pravdy. Vzniklo 27. septembra 2003 a pracuje v zložení: čestný

predseda Mons. Štefan Sečka — spišský biskup, MUDr. Martin Jančuška, prof. Július Rybák, PhDr. Ľubomír

Raši, PhD., Ing. Jozef Šišila, CSc. Občianske združenie Spolok priateľov MUDr. Pavla Straussa je právnickou

osobou, ktorá vznikla registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Právne pomery združenia sa

nadia zákonom 83/1 990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Združenie bob založené na

dobu neurčitú. Prioritným cietom združenia je zĺskanie finančných prostriedkov na propagáciu života a diela

MUDr. Pavla Straussa, ako humanistického katolíckeho mysliteľa a spisovateľa:
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a.) vydavateľskou činnostou

b.) obchodnou činnostou

c.) reklamnou činnostou

d.) organizovaním kultúrnych podujatí

Spolok v toku 2015 sa venoval zbieraniu materiálu o diele P. Straussa a výsledok prezentoval vo vydaní Listov

PS Č. 25 a Listov PS Č. 28 v náklade 1000 ks, v rozsahu 32 strán + príloha. Periodikum bob distribuované do

knižníc, medzi Členskú základňu a do lnformaČného centra mesta.

Dobrovoľnú členskú základňu spolku tvoria ľudia z oblasti celého Slovenska, v rozpätĺ členov študentov až po

Členov v zrelom veku. Medzi významných kolektívnych Členov patrí mesto Liptovský Mikuláš. Medzi hlavné

(a jediné) finanČné zdroje potrebné na vydavateľskú činnost‘ patria nezištné finančné dary sponzorov,

pomocou ktorých sa nám darí úspešne rozvíjat‘ ciele nášho spolku.

Za mesto je vo výbore spolku zastúpený PhDr. Ľubomír Raši, PhD. a Ing. Jozef Šišila, Csc.

Spracoval: PhDr. Ľubomír Raši, PhD.

LIPTOVSKÁ REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA

Sídlo: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Členské za rok 2016: O EUR

Pósobnost‘: región Liptov, okresy Liptovský Mikuláš, Ružomberok

Liptovská regionálna rozvojová agentúra so sĺdlom Štúrova 1 989/41 v Liptovskom Mikuláši boba založená

Zmluvou o založení záujmového združenia právnických osöb zo dňa 7.5.2007 a registrovaná boba 18.5.2007

zápisom do Registra združení právnických osöb na Krajskom úrade v Žiline. Členmi združenia sú mesto

Liptovský Mikuláš, Liptovium nezisková organizácia a Klaster Liptov - združenie na podporu cestovného

ruchu.

Predmetom Činnosti združenia je vypracovávanie a realizácia rozvojových projektov na podporu vytvárania

podmienok pre inveStovanie v regióne z vonkajších a vnútorných zdrojov, poskytovanie konzultaČných a

poradenských služieb v oblasti štrukturálnych fondov, budovanie vztahov s verejnost‘ou organizovaním

seminárov, prezentácií regionálnych projektov a iniciativ, organizovanie spolupráce so zahraničnými

partnermi, organizovanie pracovných stretnutí a školení pre záujemcov o štrukturálne fondy EÚ, organizovanie

odbornej školiacej Činnosti v oblasti regionálneho rozvoja, účast‘ na tvorbe strategických rozvojových

dokumentov a plánov ŽSK, budovanie partnerstiev na miestnej a regionálnej úrovni. V roku 2016 agentúra

nerealizovala žiadne aktivity.

Spracoval: Ing. Rudolf UrbanoviČ

ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Sídlo: Bratislava, Biela 6, 811 01 Bratislava
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Členské za rok 2016: 4.096,95,- Eur

Pösobnost‘: celoslovenská

Obsah:

• Odborný a informačný servis

• Medzinárodné aktivity

• Priority ÚMS v tomto volebnom období

• Zasadania orgánov ÚMS a hospodáreníe

I. Odborný a informačný servis

Odborná pomoc a informačný servis

• Nad‘alej priebežne rozširujeme a posilňujeme informačný servis, vzájomnú komunikáciu i odbornú

pomoc členským i spolupracujúcím mestám a ďalším partnerom, ktorí sa súčasne aktívne zapájajú do

týchto procesov. V rámci systémovej spolupráce — KVPC-KOM poskytuje podklady pre účast‘

v Iegislatívnom procese a odborné poradenstvo tak pre Úniu miest, ako aj pre naše členské

i spolupracujúce mestá. Úzko spolupracujeme s celým radom odborných inštitúcií a organizácií, resp.

jednotlivcov — expertov ÚMS.

• Pokračuje a rozširuje sa spolupráca s mediálnymi partnermi: Parlamentný kuriér, Euroregióny,

Krásy Slovenska, Hospodárske noviny, Trend, Spravodaj Územnej samosprávy, ISK Magazín I

Euroreport Plus I TZB Haustechnik I Komunálna energetika I ABARTPRESS I EurActiv I Slovak

Spectator I Komunálne financie a s celým radom miestnych a regionálnych médií...

Program rozvoja informatizácie a internetizácie členských míest

• Ďalej rozvíjame spoluprácu ÚMS a ITAPA (Informačně technológie a verejná správa) v rámci ktorej sme

propagovali Medzinárodný kongres ITAPA v prostredí našej členskej slete. Kongres ITAPA sa

uskutočnil 14.-15.11.2016 v hoteli Crowne Plaza Bratislava, so zameraním na výzvy a programy

internetizácie a informatizácie verejnej správy pre obdobie 2014-2020.

• Počas XXVII. Snemu ÚMS bola vyhlásená sút‘až „ZlatýErb.sk 20i6“. Slávnostné vyhlásenie výsledkov

sa uskutočnilo 15.11.2016v rámci Medzinárodného kongresu ITAPA 2016. Tlačovú správu o podujatí,

ako aj listinu ocenených v jednotlivých kategóriách sme zverejníli na našom webe. Držiteľom

najvyššieho ocenenia sút‘aže GrandPrix sa stalo mesto Martin.

• Únia miest sa od toku 2004 podieľa na ptíprave medzinárodnej konferencie ISSSN4DIS v Hradci

Králové. Držitel‘ GrandPrix ZlatýErb.sk je zároveň nominovaný na cenu EuroCrest, ktorá sa

udel‘uje počas medzinárodnej konferencie ISSSN4DIS v Hradci Králové. Tohtoročná konfetencia

ISSS I V4DIS sa konala v dňoch 3. — 5. apríla 2016. Delegáciu Únie miest Slovenska viedol Miroslav

Drobný, prezident OZ eSlovensko a expert ÚMS. V rámci rokovania tzv. jarnej TAPY sa uskutočnilo

stretnutie s predstavitetmi organizácie Český zavináč, menovite s predsedom Tomášom Renčínom

a sekretárom organizácie Marekom Zubrom, s ktorými sa dohodli podmienky ďalšej spolupráce.

• V dňoch 5.- 6.5.2016 sa vo Vysokých Tatrách uskutočnila 23. konferencia ZISS, počas ktorej odzneli

prednášky a príspevky nadvázujúce na rozvoj kvalitného, efektívneho a transparentného IKT v
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sam ospráve na Slovensku (http://ziss .sk/tlacova-sprava-z-konferencie-ziss-5-6-maj-20 1 6-vysoke-

DLL).

Vo vzájomnej spolupráci ÚMS a eGovSystems pripravujeme začiatkom budúceho roka seminár Jj

poslanec“. Nad seminárom prevzal záštitu Peter Pellegríni, podpredseda vlády SR pre investície

a informatizáciu a Digitálny líder SR.

Účast‘ na Iegíslatívnom procese — príprava, rezorty, vláda SR, NR SR, prezident SR

ÚMS je riadny účastník Medzirezortného pripomienkového konania a aktívne sa zúčastňuje na

pripomienkovaní návrhov zákonov, ktoré sa týkajú územnej samosprávy. V prípade potreby navrhujeme

vlastné iniciatívne návrhy na zmeny právneho poriadku.

V rámci legislatívneho procesu sa uplatňuje systém spolupráce s KVPC-KOM, odbornými

skupinami so zapojením členov prezídia a expertov podľa prerozdelenia zodpovednosti.

• Do legislatívneho procesu sa zapájajú aj jednotlivé profesijné záujmové združenia: Asociácia

prednostov úradov miestnej samosprávy v SR (APÚMS), Asociácia komunálnych ekonómov v SR (AKE

SR), Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska (ZHKMO), Združenie náčelníkov obecných

a mestských polícií Slovenska (ZNOMPS), Klub primátorov miest SR (KPM SR), Združenie informatikov

samospráv Slovenska (ZISS), Záujmové združenie miest a obcí pre trvalo udržateľnú energetickú

efektívnost‘ (CITENERGO) a i. Podľa potreby spolupracujeme s ďalŠími odbornými organizáciami

a inštitúciami: lnštitút pre verejné otázky (IVO), Stála konferencia občíanskeho inštítútu (SKOl), lnštitút

pre sociálne a ekonomické reformy fINEKO), Centrum pre hospodársky rozvoj (CPHR), lnštitút pre

dobre spravovanú spoločnost‘ (SGI — Slovak Governance Institute), Slovenská akadémia vied (SAV),

Academia lstropolitana NOVA (Al NOVA), Spoločnost‘ pre trvalo udržateľný život (STUŽ), Karpatský

rozvojový inštitút (KRI), Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS), Univerzita Komenského Bratislava

(UK BA), Ekonomická univerzita Bratislava (EU BA), Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej

správy (VŠEMvs), Slovenská technická univerzita (STU), aj Asociácia vzdelávania samosprávy (AVS),

Slovenský zväz stavebných inžinierov (SZSI), Regionálne rozvojové agentúry (RRA), Spolok architektov

Slovenska (SASARCH), Ateliér záhradnej a ktajinskej architektúry (KRAJ-ARCH) premenované z AZKA

a partnermi Priatelia zeme (CEPA), Centrum pre trvalo udržatetné alternativy (CEPTA), Zváz

stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS), Slovenská asociácia malých podnikov (SAMP) a. i..

• Pozitívnym javom je stále širšie zapájanie sa odborného potenciálu členských a spolupracujúcích

miest.

• Aktívne pósobíme v poradných orgánoch vlády, medzirezortných a pracovných komisiách.

• Uskutočnil sa celý rad rokovaní generálneho sekretára Milana Galandu s poslancami parlamentu

a funkcionármi vlády, ako aj s predstaviteľmi jednotlivých rezortov, z ktorých možno menovat‘ najmä:

— rokovanie na Ministerstve financiíSR— prerokovanie návrhu podkladov k rozpočtu na roky 2017

až 2019 za mestá a obce v rámci pripravovaného návrhu programu stability (21 .4.2016)

— pracovně stretnutie na MV SR, Sekcia verejnej správy — predmetom bob prerokovanie návrhu

výdavkov na úhradu nákladov preneseného výkonu Štátnej správy obciam na toky 2017 až 2019

6



(6.5.207 6) a rokovanie so Štátnou tajomníčkou p. Sakovou ohľadom stavu verejnej správy v SR

(22.09.2016).

— pracovné stretnutie s ministrom MŽP SR k téme „Zelená tripartita“ — prerokovanie možnej

spolupráce a hľadanie rieŠení pre samosprávu (10.5.2016)

— rokovanie predsedu Výboru NR SR pre financie a rozpočet — poplatok za stavebný odpad

(10.5.2016)

— zasadnutie Pracovnej skupiny pre programovanie v sektore dopravy (27.07.2017) - schválený

návrh Strategického plánu rozvoja dopravy do roku 2030. Generálny sekretár ÚMS JUDr. Milan

Galanda bol vymenovaný za ríadneho člena PS

— na MF SR sa uskutočnilo rokovanie k návrhu rozpočtu na rok 2017, zúčastnil sa ho generálny

sekretár Únie miest Slovenska JUDr. Milan Galanda a riaditeľ Finančnej sekcie Magistrátu

Hl. m. SR BA p. Ing. Kasander (27.07.2017)

— XX Snem Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR v Starej Lesnej (20.09.2016).

— pracovné stretnutie v NR SR s poslancami Petrom Antalom a Gáborom Gálom (14.10.2016) —

predmetom rokovania bola aktuálna novelizácia zákona o miestnom poplatku za rozvoj.

Aktuálna Iegislatíva

• MPSVR SR zriadilo pracovnú skupinu pre prípravu legislatívy v oblasti sociálnych služieb —

zastupuje nás pani Mária Filipová. Zároveň sa aktívne podietame na príprave integrovaných

zdravotníckych centier.

• MS SR zriadilo pracovnú skupinu k prĺprave návrhu zákona, ktorým sa menĺ a dopÍňa zákon č.

21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zastupuje nás pán Miroslav Kollár,

viceprezident ÚMS a primátor mesta Hlohovec. Prvé stretnutie na MS SR sa uskutočnilo 21.11.207 6.

• MŽP SR zriadilo pracovnú skupinu k návrhu zákona o poplatkoch za uloženie odpadov. Zastupuje

nás pán Miloš Veverka, expert ÚMS. Ostatné rokovanie PS sa uskutočnilo 21.10.2016.

• V súlade 50 závermi z rokovania delegácie prezídia ÚMS s predsedom NR SR Petrom Pellegrinim, za

účasti podpredsedu vlády a ministra financií Petra Kažimíra, sme dohodli a iniciovali prostredníctvom

prezidenta ÚMS primátora Bratislavy p. Nesrovnala predloženie poslaneckého návrhu zákona

o miestnom poplatku za rozvoj. Zákon bol publikovaný v Zbierke zákonov pod č. 447120i5. Do NR

SR bol predložený návrh novely zákona o miestnom poplatku za rozvoj (predkladateľmi sú poslanci

za stranu Most-Híd: Gábor Gál, Peter Antal, Peter Vörös), ktorý vylepšuje platný stav. Za ÚMS je

k návrhu tiež vypracované stanovisko eXpertným tímom KVPC (Viktor Nižňanský a tím).

Strategické, koncepčné a programové materiály a dokumenty

• Aktívne sme sa podieľali na aktualizácii Národnej stratégie regionálneho rozvoja, na príprave

„Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike“,

pripomienkovali sme „Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020“

a aktívne pósobíme v „Medzirezortnej pracovnej skupme pre cyklístickú dopravu a cykloturistiku“

(za ÚMS A. Kollárová).
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• Aktívne sme sa podieľali na príprave Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2020 a na príprave

Národnej správy o rozvoji osídlenia a bývania v SR pre konferenciu OSN Habitat lil — Problémy

a výzvy pre novú mestskú agendu — TURM-UMR.

• Aktívne sme participovali na príprave a formovaní Stratégie rozvoja kultúry SR na roky 2014 — 2020

a následne na Akčnom pláne na roky 2015 — 2017 k Stratégu rozvoja kultúry SR na roky 2014 —

2020.

• Aktívne spolupracujeme pri napfňaní cieľov a opatrení Národného programu aktívneho starnutia na

roky 2014-2020 a do novej pracovnej skupiny MPSVR SR pre tento program sme za ÚMS nominovali

pána Miloša Nemečka, člena Rady vlády a experta pre túto oblast.

Prebiehaiúce a pripravované aktivity s partnermi

• V rámci medzinárodného projektu Request2Action, ktorý na Slovensku realizuje Slovenská inovačná

a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci s Úniou miesta Slovenska, sa 25.5.207 6 v Bratislave

uskutočnil seminár „Ako mat‘ relevantné dáta pri obnove budov územných samospráv“. Seminár

bol určený zástupcom územných samospráv a odbornej verejnosti, ktorí pomáhajú miestnej

a regionálnej samospráve s prípravou opatrení zametaných na zníženie spotreby energie vo verejných

budovách.

• Vdňoch 74.— 16.6.2016 sa vo výstavisku Expo center Trenčín uskutočnil 21. ročník medzinárodnel

výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, odpadového

hospodárstva a rozvoja miest a obcí AQUA, na ktorý bolí pozvaní zástupcovia členských miest.

• V dňoch 30. júna až 2. júla 2016 sa za partnerskej podpory ÚMS a hl. m. SR Bratislavy uskutočnila

v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave konfetencia o regionálnej spolupráci v rámci územnej

samosprávy „The lmpact of Regionalisation, lntermunícipal Cooperation, and Metropolitanisation

on Local, Regional and National Governments in Europe“.

• Tento tok týždenník TREND opät‘ zorganizoval tradičnú konferenciu Komunálny manažment, ktorá sa

pod názvom „Celé mesto musí byt‘ „smart“ uskutočnila aj za účasti ÚMS 5. októbra 2016

v Bratislave.

• Dňa 06. októbra 2016 sa ÚMS zúčastnila pracovného rokovania s predsedníčkou Štatistického úradu

SR. Témou bob Sčítanie obyvatetov, bytov a domov v roku 2021. Rokovania sa zúčastnili Miroslav

Kollár, viceprezident ÚMS; Milan Galanda, generálny sekretár ÚMS a Kann Lexman z Magistrátu Hl. m.

SR BA. Do pracovnej skupiny, ktorá pripravuje budúce integrované sčítanie, ÚMS nominovala experta

prof. Vladimíra Iru zo SAV.

• Dňa 75.11.2076 sa v Primaciálnom paláci v Bratislave uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov miest

k problematike regionálneho školstva s cieľom zbilancovat názory na súčasný stav systému riadenia

a financovania školstva, rozdelenie kompetencií v nadváznosti na prípravu Národného programu

rozvoja výchovy a vzdelávania. Stretnutie organizovali ÚMS v spolupráci s Magistrátom hl. m.

Bratislava a KVPC.
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• V dňoch 22. - 24. novembra 2016 sa vo Vysokých Tatrách uskutočnila 12. konferencia Slovenskej

parkovacej asociácie s názvom •‚Parkovanie v mestách“, nad ktorou prevzal záštitu pán Ivo

Nesrovnal, prezident ÚMS a primátor hl. m. SR Bratislavy. Konferencie sa zúčastnil generálny sekretár

Milan Galanda, ktorý mal prezentáciu zameranú na „povinnosti mesta pri zabezpečovaní dopravy a to

statickej na svojom území.

• ÚMS v spolupráci s Prvou stavebnou sporitel‘ňou realizuje grantový program na podporu

revitalizácie verejných priestranstiev a vnútroblokov v obytných zónach s ciel‘om prispiet‘

k zveľaďovaniu prostredia miest a obcí práve v častiach, ktoré boli doteraz najviac zanedbávané.

Aktuálne sme uzavreli 2. kolo podávania žiadostí o poskytnutie grantu. Výsledky 2. kola budú

zverejnene po zasadnutí grantovej komisie.

Energetická efektívnost‘ a opatrenia na zmenu klímy

• Národná platforma Dohovoru primátorov a starostov (NP DP), ktorá bola zriadená v rámci projektu

NET — CoM, pokračuje vo svojej činnosti v spolupráci so signatármi Dohovoru a za podpory asociácie

Energy Cities.

V Na X. zasadnutí NP, ktoré sa uskutočnilo 10.11.2015v Bratislave v spolupráci s Energy Cities,

boli schválené odporúčania zamerané na pokračovanie uplatnenia cieľov Dohovoru, ako aj výzva

k mestám zapájat sa do Integrovaného Dohovoru primátorov o klíme a energetike vzhľadom

na previazanost‘ cieľov Dohovoru 3x20 do roku 2020 a opatrení na zmenu klímy a v súlade So

„Stratégiou NP DP do roku 2020-2030“ a najnovšie so Stratégiou EÚ — Energetická únia.

V Xl. zasadnutie Národnej platformy Dohovoru (NP DP) primátorov sa uskutočnilo 19.10.2016

v Bratislave v spolupráci s Kanceláriou Dohovoru primátorov v Bruseli. S úvodným

príhovorom vystúpil Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR, ktorý vyzdvihol

význam Dohovoru ako cestu k úspešnej energetickej tranzícii európskych miest. Boli predstavené

príklady z praxe slovenských a českých miest zamerané na energetickú renováciu verejných

budov a verejného osvetlenia, udržatetnú mestskú mobilitu, integrovaný prístup k ochrane klímy.

Diskusných panelov sa zúčastnili zástupcovia MŽP SR, MDVRR SR a SIEA, slovenské a české

mesta — signatári Dohovoru.

• Vdňoch 30.11-2.12.2016 sa uskutočnil X. ročník medzinárodnej konferencie Central European

Energy Conference (CEEC-2016), zástupcovia ÚMS participovali na programe Dinner Session —

Smart Cities.

• ÚMS spolu s ZZMO CITENERGO participovali na projekte Green ProcA — Zelené verejné

obstarávanie. Aktivity projektu sa sústreďovali na realizácii informačných a vzdelávacích seminárov

SAŽP/ MŽP SR a bezplatnom poradenstve pre mestá a obce v spolupráci s Energetickým centrom

Bratislava -ECB. V rámci Xl. NP DP boli prezentované aj možnosti uplatnenia zeleného verejného

obstarávania na úrovni miest a obcí.
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• V rámci slovenského národného kola sút‘aže GPP Award 2016 (Green Public Procurement in Action

— Zelené verejné obstarávanie), odovzdal 27.5.2076 minister životného prostredia László Sólymos

ceny za projekty v oblasti ZVO pre naše členské mestá Prešov, Trnava pre spolupracujúce mesto Šaľa.

• Dňa 27.10.216 sa Natália Šovkoplias, projektová manažérka ÚMS, zúčastnila konferencie „Úloha

občíanskej spoločnosti v Európskej energetíckej únii“, ktorú organizoval Európsky ekonomický

a sociálny výbor (Group lil — Vatious lnterests) s prezentáciou „Národná platforma Dohovoru primátorov

a starostov — priestor pre viacúrovňový dialóg pri napfňaní cietov EÚ v oblasti energií a klímV.

II. Medzinárodná spolupráca

Medzinárodné projekty a aktivity

Aktívne sa podieľame na medzinárodných projektoch, príprave a organizácii medzinárodných aktivít

a podujatí.

Partnerstvo na medzinárodnom projekte LADDER — pod vedením Asociácie ALDA a pod záštitou

primátora hlavného mesta Bratislavy (program EuropeAid). Projekt sa zameriava na podporu

spolupráce miestnej a regionálnej samosprávy a organizácií občianskej spoločnosti smerujúcej k zvýšeniu

povedomia verejnosti o politikách EÚ v oblasti DEAR (Development Education and Awareness Raising),

ako aj aktívnej účasti samospráv na projektoch TUR a TURM. Projekt sa realizuje v rokoch 201 5-2017.

Vtoku 2016 boli realizované nasledovné aktivity:

V 17-18.4.2016 sa uskutočnilo v Bratislave Nátodné stretnutie eXpertnej skupiny LADDER Focus

Group na tému Problematika globálneho vzdelávania a samosprávy. Cieľom stretnutia bob

identifikovat‘ možnosti a nájst prieniky, ako zvýraznit‘ problematiku globálneho vzdelávania pre

miestnu samosprávu cez jej kompetencie — školstvo, rozhodovanie o životnom prostredí

a manažment ptírodných zdrojov.

V V dňoch 20.—21.09.2016 sa vo Zvolene pod záštitou primátorky mesta p. Balkovičovej uskutočnil

seminár pod názvom „Od qlobálneho ku lokálnemu ta naopak)“. Seminára sa zúčastnili

zástupcovia miestnych samospráv, odborných komisií a pracovných skupín, externí eXperti, ktorí

sa zúčastňujú prípravy strategických plánov, zástupcovia mimovládnych organizácií

a akademických pracovísk.

V Dňa 18.10.2016 sa v priestoroch Hotela Devín v Bratislave uskutočnila Národná konferencia

projektu LADDER, zameraná na spoluprácu vo vzdelávacích rozvojových projektoch medzi

samosprávou, mimovládnymi organizáciami a akademickou obcou. Súčasné trendy v oblasti

rozvojového vzdelávania v európskom kontexte a na Slovensku priblížili účastníkom pán Jaroslav

Chlebo, riaditet odboru rozvojovej a humanitárnej pomoci, MZVaEZ SR a pani Ivana Raslavská,

programová riaditeľka Nadácie Pontis. V diskusných paneloch boli predstavené nové rozvojové

ciele (Sustainable Devebopment Goals /SDGs) a sietová spolupráca miest a občianskych

organizácii v oblasti udržateľného rozvoja, energetickej účinností a adaptačných a mitigačných

opatrení na zmenu klímy. Diskusie sa zameriavali aj na úspešné modely partnerstiev, ktoré möžu

byt‘ kľúčové pre udržateľný rozvoj miestnych spobočenstiev.

• V dňoch 2.-3.71 .2016 sa v Bratislave uskutočnibo významné podujatie v rámci rozvoja Stratégie EU pre

Podunajsku oblast‘ — 3rd Danube Participation Days In the EU Danube Strategy. Podujatie bob
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organizované partnerom konzorcia LADDER — nadáciou Foster Europe z Rakúska v spolupráci s

Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Natália Šovkopljas, projektová

manažérka UMS viedla medzinárodný seminár na tému „DEAR-Turning local ideas into global

solutions‘.

• Dňa 7.12. a 9.12.2016 sa v Bratislave uskutoční seminár Od globálneho ku Iokálnemu v spolupráci

s občianskym združenĺm Krajanský inŠtitút a KALAB a ďalŠími partnermi — Centrum pre výskum etnicity

a kultúry (CVEK) a Studia Academica Slovaca (SAS)

Spolupráca s partnerskými asociáciami a európskymi inštitúciami

• Únia miest Slovenska, ako člen IRE (Inštítútu európskych miest a regiónov), vysiela eXpertov na ich

medzinárodné konferencie a workshopy.

V Dňa 15.4.2016 prebehlo v Sarajeve Medzinárodné fórum expertov IRE, zamerané na

problematiku prípravy miestnych a regionálnych samospráv Bosny a Hercegoviny na

implementáciu európskych politík v predvstupovom procese integrácie do EÚ. Svoje skúsenosti

prezentovali experti z Rakúska, Chorvátska, Rumunska a Slovenska. Skúsenosti slovenských

samospráv v predvstupovom procese prezentovala Daniela Drobná, PhD., expert ÚMS.

• V apríli tohto roku bob podpísané Memorandum o spolupráci s Asociáciou energeticky efektívnych

miest Ukrajiny (AEEMU). Memorandum je zamerané na odovzdanie skúseností slovenských

samospráv a prípravu spoločných projektov v oblasti energetickej efektívnosti miest.

V 21.4.2016 sav priestoroch Primaciálneho paláca uskutočnilo stretnutie So zástupcami ukrajinskej

Asociácie Energeticky efektívnych miest Ukrajiny (AEEMU) a predstaviteľmi samosprávy,

zastupujúcimi rózne regióny Ukrajiny. Stretnutie bob organizované v spolupráci so Slovenskou

spoločnost‘ou pre zahraniČnú politiku (SFPA) a zameriavalo sa na problematiku energetickej

efektivnosti a prípravu projektov na miestnej a regionálnej úrovni na príklade hl. m. SR Bratislava.

• Dňa 30. júna 2016 sa v priestoroch Primaciálneho paláca uskutočnilo pod záštitou Iva Nesrovnala,

primátora hl. m. SR Bratislavy a prezidenta ÚMS, stretnutie s predstavitel‘mi delegácie Národnej

asocíácie míestnej samosprávy Gruzínska — NALAG. Stretnutie, ktoré sa konalo v rámci projektu

SlovakAid/NISPAcee/NALAG „Efektívne riadenie projektov vodného hospodárstva v Gruzínsku.

• V dňoch 8.-9.7.2016 sa v Bratislave uskutočnil 7. Európsky summit regiónov a miest, ako oficiálne

podujatie v rámci slovenského predsednĺctva Rady EÚ. Účastníci summitu diskutovali najmä o tom, ako

spojit zdroje, nápady a tudí s cieľom vytvorit‘ digitálne hospodárstvo, energetickú infraštruktúru a

regionálne a cezhraničné rozvojové stratégie. Úniu miest Slovenska na tomto významnom podujatí

zastupovali Generálny sekretár Milan Galanda a projektová manažérka Natália Šovkoplias.

Zastúpenie ÚMS v CoR a CLRAE:

• Vo Výbore regiónov EÚ ÚMS zastupujú v pozícii riadny člen Ivo Nesrovnal, primátor hl. m. SR

Bratislavy a v pozícii náhradníka Andrea Turčanová, primátorka m. Prešov a Ján Ferenčák primátor

m. Kežmarok. Spoloční kandidáti ÚMS a ZMOS sú riadny člen Vladimír Bajan, starosta m.č. Bratislava

Petržalka a náhradník Ján Blcháč, primátor m. Liptovský Mikuláš.
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• Uskutočnila sa nominácia a následné schválenie nových členov a náhradníkov za Slovenskú republiku

do Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy (CLRAE). Únia miest Slovenska

nominovala ako riadneho člena p. Alexandra Ferenčíka, primátora mesta Kremnica a ako náhradníka

p. Alexandru Pivkovú, primátorku mesta Lučenec.

III. Priority ÚMS v tomto volebnom období

Priority Únie miest Slovenska na obdobie 2016-201 8 boli schválené prezídiom ÚMS 18.3.201 6:

• Pokračovanie decentralizácie štátu s cieľom posilnit‘ význam miest, ako mestských regiónov.

• Presadzovanie realizácie komunálnej reformy ako základného predpokladu pokračovania

decentralizácie a zmeny územ nosprávneho usporiadania.

• Presadzovanie politickej, spoločenskej suverenity a sebestačnosti miest zvyŠovaním finančnej

nezávislosti miest.

• Presadzovanie zvýšenia významu a pozície Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky.

• Uplatňovanie efektívnej a otvorenej samosprávy v členských mestách ÚMS.

• Zabezpečovanie energetickej nezávislosti a bezpečnosti miest v súlade so Stratégiou a Akčným plánom

NP DP a Stratégiou EU pre odolnú energetickú úniu.

• Presadzovanie ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva.

• Presadzovanie ochrany životného prostredia v mestách a mestských regiónoch.

• Aktivna účast‘ na formovaní legislatívneho rámca.

IV. Zasadnutia orgánov ÚMS

V tomto roku sa uskutočnili:

• Výbor prezídia (26.2.2076 — formou per - rollam)

• Mimoriadne zasadnutie Prezídia (1 8.3.201 6, Bratislava)

• Rozšírený Výbor prezídia (29.4.2016, Bratislava)

• Riadne zasadnutie Prezídia (73.5.2076 — neuskutočnilo sa z dóvodu, že rozŠírený Výbor prezídia

29.4.201 6, vzhtadom na zloženie účastníkov i prerokúvané materiály, naplnil úlohu riadneho prezídia).

• Predsnemové zasadnutie prezídia (3.6.2016, Bratislava)

• XXVII. Snem ÚMS (3.6.201 6, Bratislava)

• Riadne zasadnutie Prezídia (30.9.201 6, Zvolen)

• Výbor prezídia (14.10.201 6, Bratislava)

• Riadne zasadnutie Prezídia (25.11.2016, Lučenec)

• Výbor prezídia (1 6.72.201 6, Bratislava)

Spracoval: Milan Galanda
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SLOVENSKÁ PARKOVACIA ASOCIÁCIA

Sídlo: Košická 2, 010 65 Žilina

Členské za rok 2016: O

Pósobnost‘: celoslovenská

Slovenská parkovacia asociácia (ďalej SPA) je záujmové združenie právnických osöb založené 10. 02. 2005

s cietom združovania a spolupráce medzi organizáciamí zabezpeČujúcimi prevádzkovanie parkovísk, orgánmi

míest, investormi, realizátormi stavieb a ďalšími záujemcamí o parkovanie a garážovanie

Predmet čínnosti SPA:

1. Združovanie a spolupráca medzi organizácíami zabezpečujúcimi prevádzkovanie parkovísk, orgánmi

miest, investormi, realizátormi stavieb a ďalŠími záujemcami o parkovanie a garážovanie.

2. Vzájomná podpora:

a) pri právnych, odborných a obchodných otázkach

b) spoločných, koncepčných a organizačných počinoch

c) pri zastupovaní a prezentácii navonok

3. Vytváranie podmienok pre účinnú spoluprácu medzi orgánmi miest a obcĺ, odbornými združeniami

a organizáciami, investormi, dodávatetmi a prevádzkovateľmi parkovísk a parkovacích objektov.

4. Podpora rozvoja parkovacích systémov a ich zariadení riešením parkovacej politiky, výmenou

skúseností formou odborných stretnutí, organizovaním a účast‘ou na kongresoch, ako aj kontaktmi so

zahraničnými partnermi.

5. Asociácia je oprávnená vykonávat‘ činnosti, opatrenia a obchodné aktivity, ktoré móžu pomóct pri

dosahovaní jej cieľov (eXpertízy, odporúčania, Štúdie a pod.).

6. Asociácia nesleduje nijaké politické ciele. Jej aktivity nie sú zamerané na zisk.

7. Byt‘ členom Európskej parkovacej asociácie (EPA), resp. aj inej celosvetovej organizácie.

8. Byt‘ členom v odborných organizáciách alebo združeniach doma i v zahraničí.

Mesto Liptovský Mikuláš je riadnym členom asociácie od 4. marca 2008 a pravidelne sa zúčastňuje pod ujatí

organizovaných SPA, spolupracuje s ďalšími riadnymi členmi asociácie a podieľa sa na príprave smerníc

a mých autorských materiálov SPA. Členský príspevok mesta je 330 €/rok a ako člen má mesto okrem prístupu

na každoročne organizované kongresy prístup aj k poradenstvu vo veci právnych, odborných, obchodných

a koncepčných otázkach týkajúcich sa mestskej parkovacej politiky.

Činnost mesta v združení SPA za rok 2016:

V roku 2016 sa konala trojdňová 12. konferencia SPA s témou „Parkovanie a mestská mobilita. Za mesto sa

zúčastnil vedúci odboru životného prostredia a dopravy Ing. Gabriel Lengyel, ktorý sa zúčastnil celej

konferencie. Hlavnými témami konferencie bola mestská mobilita a jej súvis s riešením parkovania v mestách.

Závery z konferencie boli:

• MDVaRR bob požiadané o zabezpečenie vypracovania a schválenia dokumentu „Národná

stratégia riešenia parkovania (rozhodujúcej časti dopravnej obsluhy) ako doplnok ku
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„Metodíke pre tvorbu Plánov udržateľnej mestskej mobility spracovanej MDV a RR SR v

r.201 5.

• ZMOS, ÚMS bob požiadané o spoluprácu pri vypracovanf a schválení odporúčaného

dokumentu MDV a RR SR a o koordinovanie činnosti miest pri riešení a zabezpečovaní

parkovania a dopravnej obsluhy.

• SPA bude pokračovat v sprístupňovaní poznatkov a riešení problémov parkovania a

dopravnej obsluhy. Taktiež bude spolupracovat‘ s odbornými ínštitúciami riešiacimi obdobné

problémy a navrhnút‘ MV SR potrebné úpravy v legislatíve.

Spracoval: Ing. Gabriel Lengyel

ZDRUŽENIE EUROREGIÓN TATRY

Sídlo: Hradné námestie 30, Kežmarok 060 01

Členské za rok 2016: 3151 ‚50,- EUR

Pösobnost: Slovensko, Poľsko

V Združení Euroregión Tatry so sídlom v Kežmarku má mesto Liptovský Mikuláš zastúpenie v Rade Združenia

Euroregión Tatry EUT. Združenie v roku 2016 pokračovalo v príprave a realizácii strategického projektu

Euroregiónu Tatry‘ pod názvom Historicko — kultúrno — prírodná cesta okolo Tatier, ktorá je plánovaná až do

roku 2078. Vedúcím partnerom projektuje EurópSke zoskupenie územnej spolupráce (ďalej len „EZÚS‘) TATRY

s r. o. Okrem uvedeného projektu boli pripravované projekty v rámci výziev prostredníctvom Zväzku Euroregión

„TatrV‘ v partnerstve s Prešovským samosprávnym krajom a Žilinským samosprávnym krajom v rámci Programu

cezhraničnej spolupráce lnterreg V — A Poľsko — Slovensko 2014—2020.

24. 11. 2016 partneri projektu v rámci uskutočnenej konferencie pod názvom Partnerstvo v spolupráci -

Samosprávny rozmer medzinárodnej spolupráce na poľsko-sbovenskom pohraničí podpísali partnerskú

zmluvu medzi poľskými a slovenskými partnermi projektu a vedúcim partnerom EZÚS TATRY s r. o. Otvoru

sa tým Vlajkový projekt týkajúci sa realizácie II. etapy cesty okolo Tatier v rámci Programu Interreg V - A

Potsko - Slovensko 2014 - 2020. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na tento projekt bola podpísaná

27. 02. 2017. Mesto Liptovský Mikuláš v rámci tohto projektu získa nenávratný finančný príspevok vo výške

283.825,27,- EUR (ERDF + ŠR SR) na realizáciu 2. etapy cyklochodníka v dfžke 1,37 km. Začiatok trasy sa

nachádza východne od areálu ČOV LVS Liptovský Mikuláš a koniec na západnom okraji cesty 1/78 ul.

Palúčanská, na hranici okružnej križovatky s cestou 11/584 južne od hotela Jánošík v mieste existujúceho

prechodu pre cyklistov a chodcov.

Mesto Liptovský Mikuláš, ako člen Združenia Euroregión Tatry, bob zapojené aj do týchto projektov:

- Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry (podporený z rozpočtovej kapitoly

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Sbovenskej republiky). Mesto
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Liptovský Mikuláš v rámci uvedeného projektu získalo dotáciu na spracovanie projektovej dokumentácie

(PD) cyklochodníka od sútoku rieky Váh s potokom Smrečianka v OkoliČnom po mostný objekt ponad

Váh do obce Závažná Poruba vrátane PD cyklopešej lávky ponad SmreČianku. PD vo forme

dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie pre realizáciu stavby

bola mestu odovzdaná v septembri 2016,

- Prírodné a kuitúrne hodnoty PL — SKpohraničia (podporený z rozpočtovej kapitoly Programu lnterreg

V-A PL — SK 2014 — 2020). Špecifickým cieľom projektu je zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia

kultúrneho a prírodného Uedičstva návštevníkmi a obyvatetmi. Mesto Liptovský Mikuláš spolu s ďalšimi

24 mestami a obcami v Euroregióne Tatry dostane priestor na svoju propagáciu tzn. v Ročenke

Euroregiónu Tatry, Pohraničie porsko — slovenské, ktorá bude v rámci projektu vydaná v roku 2017.

Aktivitou projektu budú aj cyklistické preteky organizované na cyklochodníku „Cesta okolo Tatier‘

v Poľsku a na Slovensku (Orava, Liptov, Spiš).

Spracovala: Ing. Lucia Cukerová

OBČIANSKE ZDRUŽENIE SPOLOK MARTINA RÁZUSA

Sídlo: Múzeum J. Kráľa, Námestie osloboditeľov 31, 031 01 Liptovský Mikuláš

Členské za rok 2016: 35,- Eur

Pósobnost: celoslovenská

Občianske združenie Spolok Martina Rázusa (SMR) vzniklo v roku 2002 na ustanovujúcom valnom

zhromaždení (VZ). Už v poradí 14. VZ sa uskutočnilo 12. 3. 2016. Členmi spolku sú právnické a fyzické osoby.

Mesto Liptovský Mikuláš je členom spolku ako právnická osoba. Udržiavací Členský poplatok pre mesto je

35€.

V medziobdobí po VZ Činnost‘ spolku riadi predsedníctvo.

Aktivity spolku v roku 2016:

12. 03. 2016—XIV. Valné zhromaždeníe Spolku Martina Rázusa

03. 06. 2016— 22. ročník Rázusovie Vrbica — prehliadka literárnej tvorby a recitačného

umenia detí a mládeže Liptova

Vyhlasovateľ— Liptovské kultúrne stredisko v L. Mikuláši

Organizátori — Liptovské kultúrne stredisko, Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, mesto Liptovský

Mikuláš, Spolok Martina Rázusa

Spoluorganizátori — Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Mikuláš, Súkromná ZUŠ L. Hrádok, MO

Matice slovenskej, Múzeum Janka Kráľa v L. Mikuláši.

Zúčastnilo sa — prednes 53 recitátorov, v literárnej tvorbe 36 nádejných literátov.
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Qcenenie — Každý sút‘ažiaci literárnej sút‘aže dostal pamätný list, vít‘azi knižné ceny. Najlepšia literárna práce

je ocenená Cenou Martina Rázusa.

Každému účastníkovi recitačnej sút‘aže je udelený pamätný list a to za: vynikajúci, pozoruhodný a za dobrý

výkon. Za najlepšiu interpretáciu umeleckého textu je udelená cena Márie Rázusovej-Martákovej.

Účastníci literárnej sút‘aže položia kyticu kvetov k pomníku Martina Rázusa a zástupcovia recitátorov idú

položit‘ kyticu kvetov na hrob Mátle Rázusovej-Martákovej.

Za spolok sa tejto akcie zúčastnila podpredsedníčka spolku Daniela Fiačanová.

06. 08. 2016 — Cykloturistický maratón Po stopách Martina Rázusa (L. Mikuláš — Brezno — B. Bystrica —

L. Mikuláš /15. ročník) pripomienka 79. výročia smrti Martina Rázusa.

Hlavnými organizátormi sú SMR, mesto Liptovský Mikuláš a Športový klub Leader Fox Bike Liptovský Mikuláš.

Štart je pri Rázusovom dome vo Vrbici — Brezno — Banská Bystrica — Liptovský Mikuláš. Kvetinové vence sú

položené na miestach Rázusovho rodiska, pósobenia, hrobového odpočinku a pri pomníku M. Rázusa

v Liptovskom Mikuláši.

V rámci trasy sú dve sút‘ažné disciplíny v dvoch vekových kategóriách: Kráľova Lehota — Čertovica, Liptovský

Michal — Benice. Najlepší traja v oboch disciplínach a kategóriách dostávajú symbolickú finančnú odmenu.

Štartovné pre účastníkov bob 6 €.

Zaregistrovaných holo 70 účastníkov (r. 2012 55, r. 2013 60, r. 2014 73, r. 2015 95). Na Čertovici sa k

účastn[kom pripojili cyklisti z Klubu Martina Rázusa Matoško z Brezna, ktorí pokračovali do Banskej Bystrice.

Zabezpečenie — SMR zabezpečuje propagáciu, kontakt a účast‘ zástupcov miest a cirkevných zborov

Liptovský Mikuláš, Brezno a Banská Bystrica, občerstvenie, obed, diplomy a finančnú odmenu pre sút‘ažné

etapy. Mesto Liptovský Mikuláš prostredníctvom Mestskej polície zabezpečuje sprievodné vozidlo s osádkou

kvöli bezpečnosti. Športový klub Laeader Fox Bike Liptovský Mikuláš zabezpečuje propagáciu,

koordináciu a vyhodnotenie. Stará sa o dokumentačný materiál z maratónu. Zároveň je sponzorom

materiálnych odmien pri vyhodnotení.

Výdavky na uskutočnenie akcie boli z dotácie mesta Liptovský Mikuláš (600€), ostatné uhradil spobok. Viac

informácií — www.razus.sk

V Brezne pri príprave spolupracujeme s magistrátom mesta, MO MS, Klubom MR Maroško a cirkevným

zborom; v Banskej Bystrici s magistrátom mesta a cirkevným zborom.

23.- 25. 09. 2016— Sláva štachetným IV Vojenskí duchovnĺlKapitáni povstania

1848-1849 vedecko-popularizačné pod ujatie

Vedecká konferencia (23.09.2016 piatok a 24.09.2016 sobota) Mestský úrad Liptovský Mikuláš

Divadelná hra v 3 dejstvách. Jozef Podhradský: Holuby a Šúlek. Úprava Peter Vrbík.

Dom kultúry Liptovský Mikuláš

Koncert Vojenskej hudby Banská Bystrica. Dirigent kpt. Mgr. art Ján Goliaš. DK L. Mikuláš.

Hudobno-literárne pásmo — Apokalypsa a znovuzrodenie, evanjelický tolerančný kostol L. Mikuláš (recitátor

J. Sarvaš, organový virtuóz Martin Bako).
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Spomienkové Služby Božie, evanjelický tolerančný kostol. Slávnostný kazateľ: generálny duchovný

Ekumenickej pastoračnej služby OS SR a OZ SR pik. Mgr. Marian Bodoiló. Kompietný program služieb Božích

je zverejnený v Miscellanea. Prítomná bola aj Čestná stráž Ozbrojených síl Siovenskej republiky.

Organizátori — Spolok Martina Rázusa, mesto Liptovský Mikuláš, Historický ústav SAV Bratislava, CZ ECAV

Liptovský Mikuláš, Ats ante portas. Partneri a mediálni partneri sú prezentovaní na všetkých materiáloch

z podujatia (zborník, pozvánky, letáky, plagáty).

K termínu konferencie bol vydaný zborník Sláva Šľachetným IV a Miscellanea.

Príspevok mesta Liptovský Mikuláš na konferenciu bol vo výške 1 000 €.

23.71. 2076— Martin Rázus — džentlmen siovenskej politiky, panelová diskusia z cyklu

osobnosti siovenskej politiky (Ústav politických vied SAV, UK v Bratislave).

27.11. 2016— Pút‘, hta, dlhá... Dejiny ev. a. v. cirkevného zboru v Moravskom Lieskovom.

Vydanie knihy obsahujúcej pósobenie Martina Rázusa. Za SMR sa tejto akcie

zúčastnil Ján Skovajsa.

Ďalšie aktivity

1) Pomník M. Rázusa v Bratislave — pravidelná starostlivost‘ o viastný majetok

2) Knižnica Martina Rázusa

Postupne sa zriaďuje Knižnica Martina Rázusa. Knihy darovali: Ján Juráš, z pozostaiosti Michala Gáfrika,

Historický ústav SAV v Bratislave a menšie dary, ktoré budú riadne označené v inventárnej knihe. Bola

zabezpečená d‘aiŠia knihovňa, ktorá je umiestnená v zborovej miestnosti CZ v Liptovskom Mikuláši. Knihy sú

označené Iogom (eXlibris) Knižnice Martina Rázusa a prebieha sptacovanie evidencie knih.

3) Kalendár na rok 2017 s ilustráciami akademického maiiara Milana Stana a aktivitami spolku.

4) Vianočná pošta — infotmácie, kalendár. Kalendár dostali vŠetci čienovia spolku a rozdávali sme ho na

niektorých miestach aj pre verejnost‘ (predajňa Tranoscia, Informačné centrum v Liptovskom Mikuláši, Mestský

úrad v Liptovskom Mikuláši, GBÚ, cirkevné zbory, najmá LOS).

5) Spoluptáca SMR na vydaní knihy Krčmársky král‘ v Tranosciu a. s.

Zástupca mesta v orgánoch spolku:

Čienom predsedníctva spolku od r. 2015 je člen spolku a zároveň primátor Ing. Ján Blcháč, PhD.

Spracovaia: Mgr. Daniela Fiačanová

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ LIPTOVA

Sídlo: Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41

Členské za rok 2016: 3.151,- EUR

Pósobnost‘: okres Liptovský Mikuláš
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Predkladám správu o činnosti miestnej samosprávy — ZMOL, ktorá združuje 56 členov: 2 mestá, 54 obcí,

74 tisíc obyvatel‘ov. Poskytuje metodickú pomoc v procese prechodu kompetencií na samosprávu, vytvára

podmienky pre spoluprácu s VÚC, presadzuje spoločné záujmy regiónu. Rada ZMOLu sa v roku 2016 stretla

štyríkrát a trikrát bob zvolané valné zhromaždenie ZMOLu.

Významnou úlohou bola naša účast‘ na sneme ZMOS konaného dňa 7 8.05. — 79.05.201 6.

Na zasadnutiach ZMOL sme nešili problematiky za účasti hostí:

1. Spišská katolícka charita, spoločnost‘ Webygroup, register GPS.sk, GEODETICCA Košice,

Vydavateľstvo CBS, spobočnost‘ DEUS.

2. Významnými hostami na zasadnutiach ZMOL boli: podpredseda ZMOS Jozef Turčany, Milan Muška,

JUDr. Jozef Sotolář

- venovali sa hlavne východiskám pri pn[prave rozpočtu konsolidáciou verejných financií k novele zákona

o právnom postavení a platových pomeroch starostov a pnimátorov.

Dóležitou úlohou bola informácia o zákone o e-Governmente a spoločných školských úradov. JUDr. Sotolář

na rokovaní ZMOL informoval o novele zákona o obecnom zriadení — postavenie starostu obce, zástupcu,

trestnoprávnej zodpovednosti poslancov, odbornost‘ hlavného kontrolóra a pod.

3. V mesiaci máj 2016 sa uskutočnila pracovná cesta do Švajčiarska a Francúzka.

4. Predseda ZMOL sa pravidelne zúčastňoval zasadnutia rady ZMOS a všetky potrebné výstupy

z rokovaní boli následne e-maibom preposielané starostom a pnimátorom ZMOL.

5. ZMOS pravidelne informoval o aktuálnych úlohách všetkých členov prostredn[ctvom Komunálneho

spravodajcu, ktorý bol distribuovaný cez e-mailovú poštu.

6. Na zasadnutiach ZMOL boli pozývaní aj zástupcovia štátnej správy:

riaditeľ ÚPSVaR Liptovský Mikuláš, prednostka Okresného úradu Liptovský Mikuláš a pod.

7. Zástupcovia ZMOLu sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí jednotlivých odborných sekcií na ZMOSe.

Úlohy, ktoré nás čakajú v najbližšom období:

• podietat‘ sa na novelizácií zákona o sbobodnom prístupe k informáciám,

• pripomienkovanie zákona o obecnom zniadení a zákona o právnom postavení a platových pomeroch

starostov a primátorov.

V roku 2016 sme sa snažili všetky dóležité informácie poskytnút‘ prostredníctvom našich stretnutí ZMOL, ako

aj zasielaním prostredníctvom tajomníka ZMOL.

Spracoval: Ing. Peter Pethö

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA

Sídlo: Bratislava, Bezručova 9

Členské za rok 2016: 5199.98,- EUR

Pösobnost‘: celoslovenská
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Obsah:

Miestna územná samospráva a činnost‘ Združenia miest a obcí Slovenska za rok 2016 v oblastíach:

ekonomika, regionálne Školstvo, eurofondy a finančné mechanizmy, životné prostredie, sociálne ved, verejná

správa, Kancelária ZMOS.

I. Ekonomika

Vývoj podielu samosprávy na výnose daňového priznania fyzickej osoby (d‘alej len. DPFO)

Od 1. januára 2016 nadobudla účinnost‘ novela zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane

z príjmov územnej samosprávy. Podiel samosprávy na výnose DPFO sa zvyšuje z 68, 5% na 70%. Zvyšných

30% výnosu patrí vyšším územným celkom. Do rozpočtov miest a obcí bol v roku 2016 poukázaný výnos

DPFO v objeme I 671 618 tis. eur. V porovnaní s rokom 2015 sa výnos DPFO pre mestá a obce zvýšil o 203

806 tis. eur, čo predstavuje nárast o 13,88%. Rozpočtovaný výnos DPFO do miest a obcí predstavuje na rok

2017 sumu 1 764 524 tis. eur.

(v tis. €)

R2013 R2014 R2015 R2016 R2017

Výnos DPFO 7 226 436 7 300 385 1 467 812 I 671 618 1 764 524

Indexrastuv% 6,03 12,84 13,88 5,55

Financovanie projektu dátové centrum obcí a míest (d‘alej len DCOM)

V Štátnom rozpočte na rok 2017 a následne v rozpočte verejnej správy na roky 2017 —2019 boli vyčlenené

finančné prostriedky na realizáciu projektu DCOM.

Zákon o miestnom poplatku za rozvoj

ZMOS v spolupráci s MF SR spracoval manuál postupu pri zavádzaní miestneho poplatku za rozvoj.

Miestne dane a poplatky

Na podnet ZMOS bola zriadená pracovná skupina na MF SR k zákonu č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Prvé zasadnutie sa uskutočnilo na

MF SR dňa 27.1.2077.

Manuál k finančným výkazom miest a obcí

ZMOS svojimi pripomienkami v spolupráci s AKE zasiahol do usporiadania finančných výkazov v prospech

miest a obcí pre roky 2016 a 2017.

Zákon č. 58312004 Z. z. o rozpočtových pravídlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení

niektorých zákonov

ZMOS v rámci MPK presadil odloženie účinnosti niektorých ustanovení zákona, najmá podmienok pre

sprísnenie hodnotenia úverovej zataženosti spštným odkúpením pohľadávok bankami na 1. 7. 2019 a zmenu

klasifikácie rozpočtových príjmov z podnikania a zrušenie mimorozpočtových príjmov od 1. 1. 2078, čím

vytvoril časový priestor pre mestá a obce na prispösobenia sa novým podmienkam hospodárenia.

Zákon č. 145Ii995 Z. z. o správnych poplatkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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Na podnet ZMOS bola zriadená pracovná skupína na MF SR k zákonu č. 145/1995 Z. Z. O správnych

poplatkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prvé zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo 6. 2.

2016.

II. Škoistvo

ZMOS presadil nezníženie normatĺvu na žiaka

ZMOS sa zapojilo do pripomienkovania nariadenia vlády, ktoré okrem mého sledovalo zniženie normatívu na

žiaka, ktorýdo 15.9. zameškal 60aviac neospravedlnených hodín nal%základného normativu.V roku 2016

bol maXimálny základný normatív na žiaka základnej školy určený vo výške 15595€, teda 1% by bob

I 5,5595€.

ZMOS sa ako jediný subjekt v rámci medzirezortného pripomienkového konania zastal základných škól a k

navrhovanému ustanoveniu vzniesol zásadnú nesúhlasnú pripomienku.

Presadili sme zrušeníe požiadavky na vratky v školstve

Posledný týždeň pred vianočnými sviatkami dostali mestá a obce, ktoré sú zriaďovateľmi základných škól, e

mailové usmernenie z okresných úradov v sídle kraja, že na základe metodického usmernenie z Ministerstva

vnútra SR a Ministerstva financií SR majú preplatky vrátené školám zo zdravotných poistovnĺ odviest‘ do

štátneho rozpočtu (niektorým základným školám to robilo objem financií až 6 000 eur). Kancelária ZMOS

okamžite zist‘ovala situáciu a vstúpila do rokovania s Ministerstvom financií SR, ktoré v piatok 23. decembra

2076 na základe argumentov ZMOS rozhodlo, že predmetné vratky sa do štátneho rozpočtu nemusia odviest‘.

Začali sa rokovania s ministersWom zdravotníctva o úprave podmienok pri stavebných úpravách a znižovaní

poČtov detí v školských zariadeniach cez zdravotnícku legislatívu.

III. Eurofondy

Pokračovanie Nórskeho finančného mechanizmu je dobrá správa

V apríli 2016 bola podpísaná dohoda medzi vládou Sbovenskej republiky a Nórskym kráľovstvom O

pokračovaní Nórskeho finančného mechanizmu na ďalších sedem rokov. ZMOS bude naďalej sledovat‘

vyhlasovanie výziev a operatívne o nich informovat‘ samosprávy.

ZMOS v oblasti čerpania eurofondov absolvoval nespočetné stretnutia v danej oblasti a neustále predkladal

ďalšie návrhy na zlepšenie situácie. Výsledok politických rokovaní dopadol úspešne a došlo k zhode všetkých

relevantných zúčastnených.

Základné výstupy dosiah nutej dohody

Snaha o vyrovnanie nerovných podmienok medzi riadiacim orgánom a konečným prijimatetom

Nový zákon o EŠIF je predpokladom na to, aby sa zmiernili nerovné podmíenky medzi riadiacim orgánom a

konečným prijímateľom. Jedná sa o najzásadnejšiu zmenu, keď sa mení pohtad na postavenie prijímaterov.

Jednak je možné sa bránit‘ pri udelení korekcie a obrátit‘ sa na tzv. Radu UVO, kedy sa V danej veci otvorí

konanie, ale taktiež bude v zmluve o NFP explicitne zavedený zákaz retroaktivity. Rovnako bude v zmluve

zavedený zákaz šikanózneho jednania kontrolórov voči prijimateľom, keď často vyžadovali dokumenty nad

taký výrazný rámec, že prijimateľ ani nemohol predpokladat, že by mal obdobné dokumenty predkladat‘.

ĎaIšou výraznou úľavou je nevymáhanie udelených korekcií do 200 Eur.

Posilnenie kontrol Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len UVO)
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Nový zákon o VD zavádza tzv. ex ante a ex post kontrolu. V prípade nadlímitných zákaziek bude táto kontrola

povinná. Jej zmyslom je kontrola procesov verejného obstarávania. Rozhodnutie UVO by malo byt‘

rozhodujúce. Zabezpečí sa odbornost‘, ktorú riadiace orgány neboli schopné z objektívnych príčin zabezpečit,

a tým pádom by následne nemalo dochádzat‘ k takému rozsahu udelených korekcií. Rovnako sa na žiadost‘

ZMOS do zákona doplní účel zavedenia slovného spojenia „mohol vediet‘, ktoré je rozporuplné a v prípade

jeho neodbornej aplíkácie pösobí pre prijimateľov značnú Škodu.

Zavedenie dvojkolovosti

Jeden z kľúčových posunov je určite aplikácia 2-kolových procesov. Vo všetkých relevantných dopytovo

orientovaných operačných programoch by sa mali projekty vyberat 2-kolovým spósobom, keď prvé kolo tvorí

projektový zámer s projektom a rozpočtom, ale ostatně potrebné dokumenty budú predkladané až v rámci

žiadosti o NFP. Dóležité je zabezpečit‘, aby bol výber naozaj efektívny a aby bob zabezpečené v čo najvyŠŠej

miere, že kto dostane negatívnu správu, má veľmi malú Šancu na úspech v druhom kole.

Odbyrokratizovanie procesov

Už dnes nám bob potvrdené, že do 30.5. 2077 dójde k prepojeniu systému ITMS2OJ4+ s viacerými štátnymi

databázami, čím značne odpadne byrokratická zat‘až konečných prijímateľov. Hovoríme o výpise z registra

trestov, potvrdenia poistovní, dokumentov k verejnému obstarávaniu a pod.

Zjednodušenie financovania

Tak ako tlačí európska komisia svoje členské Štěty, podaribo sa do zákona o EŠIF zapracovat‘ ustanovenie,

ktoré ZMOS vníma veľmi pozitívne, a to zavedenie zjednoduŠovania financovania všade, kde je to možné.

Táto zmena pri reálnej aplikácii bude znamenat‘ aj snahu o pauŠálne výdavky.

Zabezpečenie odbornej informovanosti pre konečných prijímatel‘ov

Na základe finančných zdrojov technickej pomoci vznikli v každom krajskom meste poradenské centrá pre

EŠIF. Nakoľko sa jedná o pibotný projekt, je vhodné požiadat‘ o prípadnú úvodnú zhovievavost, pretože

problematika eurofondov je nesmierne vyčerpávajúca a je prirodzené, že zamestnanci niektorých centier budú

potrebovat‘ určitý čas na zorientovanie sa v problematike. Je to však prvý krok dostat‘ sa k zásadným

relevantným informáciám ohľadom možností čerpania.

Zákon o registri partnerov verejného sektora

Národná rada Sbovenskej republiky prijala zákon o registri partnerov verejného sektora. Zákon je Účinný od 1.

februára 2017 (čast zákona je účinná až od 1. augusta 2017). Tento zákon zavádza povinnost‘ subjektom,

ktorí sú dodávateľmi verejného sektora, dostávajú príspevky z verejných zdrojov, európskych zdrojov, bola na

nich postúpená pohl‘adávka abebo sú subdodávatetmi partnerov vereného sektora povinne sa registrovat v

tzv. Registri partnerov verejného sektora. Týchto partnerov do registra je možné zapísat‘ cez oprávnenú osobu,

ktorými sú advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor abebo daňový poradca. Tieto osoby

verifikujú informácie poskytnuté od partnera verejného sektora a pripravujú návrh na zápis týchto subjektov

do registra. Aby sa subjekt stal partnerom VS, musí dodržat‘ nasledovné finančné limity: plnenie 100 000 eur,

ak ide o jednorazové plnenie abebo 250 000 eur v kabendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie.

Výzva na materské školy

Dlhodobo očakávaná výzva na materské Školy v sebe obsahovala viaceré inovatívne prvky. Boba vyhbásená

2-kolovým spösobom, a teda najskör boba vyhlásená výzva na projektové zámery a následne výzva na žiadost‘
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o NFP. V priebehu vyhlásenej výzvy došlo k jej predfženiu a v tom dósledku bob možné projektové zámery

predložit‘ až do 19. 1. 2017.

Ďalším inovativnym prvkom bola eXistencia 16 sprostredkovatetských orgánov — krajské mestá a vyššie

územné celky (BBSK nahradilo Ministerstvo pódohospodárstva a rozvoja vidieka). Tieto výzvy boli

vyhlasované s cieľom naplnit‘ nastavené ciele schválených strategických dokumentov sprostredkovatetských

orgánov a teda nemali typický charakter dopytových výziev, ako to bob v rámci ROP 2007-2013.

Riadiaci orgán eviduje cez 300 prijatých projektových zámerov. Výzva na predkladaníe žiadostí o NFP

je už vyhlásená a má otvorený charakter. Koneční prijímatelia dostanú hodnotiacu správu pozítívnu

alebo negatívnu a möžu sa uchádzat‘ o zdroje aj v druhom kole výzvy. Oprávnenýmí do druhého kola

sú aj žiadatelia s negatívnou hodnotiacou správou, avšak na základe časti kritérií totožných z prvého

kola je šanca na získanie dotácie výrazne nižšia.

IV. Životné prostredie

Zákon č. 7912015 o odpadoch — zber a vyhodnocovanie podnetov z aplikačnej praXe, podieľanie sa na

prípravách aplikačnej novely zákona;

- ZMOS je v zákone o odpadoch aktívnym účastníkom v legislatívnom procese,

- odmietavé stanovisko k zvyšovaniu poplatkov za skládkovanie a k presunu príjmov z poplatkov za uloženie

odpadu na skládky do Environmentálneho fondu je jednou zo zásadných těm na rokovaniach v pracovných

skupinách

V nadväznosti na stanoviská dotknutých miest a obcí v rámci procesu aktualizácie Koncepcie využitia

hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenskej republiky do roku 2030 presadenie zníženia počtu

profilov podmienečne vhodných na výstavbu malých vodných elektrární.

Presadenie procesu aktívnej komunikácie zo strany Ministerstva životného prostredia SR a Sbovenskej

agentúry životného prostredia SR s dotknutými mestami a obcami v rámci procesu návrhu tzv. C etapy

rozširovania národného zoznamu území európskeho významu.

Presadenie opatovného vyčlenenia finančných prostriedkov na účely podpory formou dotácie pre oblast‘ C.

Rozvoj odpadového hospodárstva, činnost‘ C4, t. j. na pokračovanie projektu sanácie miest s nezákonne

umiestneným odpadom, prostredníctvom dotácii z Environmentálneho fondu.

V. Sociálne veci

Koordinácia potravinovej pomoci, predišli sme problémom z minulosti

Kancelária ZMOS absolvovala viaceré rokovania s riadiacim orgánom, ale aj s partnerskými organizáciami,

ktoré boll zazmluvnené na vydávanie balíkov potravinovej pomoci. Na týchto rokovaniach bob jednoznačne

dohodnuté, že samosprávy nemusia poskytovat‘ súčinnost s partnerskými organizáciamí, je to ich dobrovoľné

rozhodnutie a taktiež, že nezodpovedajú za prípadné pochybenia pri vydávaní balíkov, na čom ZMOS veľmi

dörazne trval. O tomto sme členov ZMOS informovali aj prostredníctvom listu. Rovnako pri oblastiach, kde

hrozili nepokoje pri vydávaní balíkov, asistovali zložky policajného zboru.

V roku 2017 sa pripravuje ďalŠí výdaj balíkov, avšak zoznam konečných prijímateľov sa mčže líšit. Rn snahe

o hodnotenie prvého kola výdaja ZMOS móže konštatovat‘, že neeviduje žiadne zásadné pripomienky abebo

st‘ažnosti.
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Sociálne služby—od 1. 1.2017 je účinná novela zákona Č. 448/2008 Z. z. osociálnych službách.

Novodefinovanie a vymedzenie sociálnej služby v oblasti poskytovania starostlivosti o diet‘a do troch rokov

veku (známe verejnosti ako detské jasle). Novela určila jasné kritériá na ich zariadenia a prevádzku.

Z pohľadu MPSVR SR šlo aj o reakciu na požiadavku na zvýšenie počtu miest pre deti. Do roku 2020 by mali

byt‘ vyčlenené z eurofondov na výstavbu nových alebo rekonštrukciu starších zariadení prostriedky cez 28

miliónov eur. (cca 90 jaslí, z toho osem v Bratislavskom kraji a 82 v ostatných regiónoch, predpokladá sa ‚ že

vznikne 1 800 nových miest pre deti).

Situáciu v tejto oblasti z pohľadu samospráv bude potrebné monitorovat‘ — čo do dopadu novely, ale aj čo sa

týka možností čerpania eurofondov a ich využívania samosprávou. Očakáva sa velká novelizácia tohto zákona

Sociálnoprávna ochrana detí v časti opatrenia povinnej tvorby úspor zo stany obcí pre deti umiestnené na

základe rozhodnutia súdu v zariadeniach (detské domovy) — ministerstvo otvára v pláne legislatívnych úloh na

rok 2017 aj zákon č.30512005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Na pracovnej úrovni

ZMOS opakovane rokuje o požiadavke zrušenia tejto povinnosti, požiadavka nie je akceptovaná. V tejto

situácii sa plánujme zamerat‘ na čast‘ vzdelávania a informovania samosprávy pri realizovaní takých opatrení

sociálnoprávnej ochrany, ktoré by znížili riziko vyňatia detí z rodín a nariadeniu ústavnej starostlivosti v

detských domovoch (eliminácia rizika tvorby úspor pre deti umiestnené v detskom domove). Malo by íst‘ O

opatrenia priamej pomoci rodinám, ale aj zadokumentovanie nielen týchto prípadov, ale aj foriem pomoci

samotnej.

Vl. Verejná správa

Víac peňazí, menej byrokracie, pomoc pre zabezpečenie volieb

ZMOS sa aktívne zasadzovalo za zmeny v oblasti volebného práva prostredníctvom prijatia zákona o

podmienkach výkonu volebného práva, pričom základom bob zmenit‘ charakteristiku pósobenia člena

volebnej komisie na iný úkon vo všeobecnom záujme, no predovšetkým očistit‘ odmeny, respektíve príjmy za

funkciu predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie ako i komisie pre referendum, ako aj pre sčítacieho

komisára od dane z príjmu. Výrazným spósobom sa tiež znížibo administratívne zataženie súvisiace s

účtovníctvom, odvodmi, ich evidenciou, nahlasovaním/odhlasovaním z poist‘ovní, realizáciou žiadostí o

vrátenie daní pre starobných dóchodcov a podobne.

ZMOS iniciuje novelu Zákona č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení

ZMOS iniciuje novelu zákona o obecnom zriadení, ktorá bude reagovat‘ na úpravy tých častí zákona, na ktoré

svojimi pripomienkami z aplikačnej praxe reagovalo najviac samospráv svojimi pripomienkami.

VII. Kancelária ZMOS

ZMQS podpísalo memorandum so spoločnost‘ou Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o

Podpisom memoranda sa otvoril nový priestor na spoluprácu 50 spobočnostou Dr. Josef Raabe Slovensko,

sto. Spoločným menovateľom spolupráce bude podpora, zvyšovania povedomia a informovanost‘

zriaďovateľov škól a školských zariadení z oblasti Školstva.

ZMQS zriadil Kanceláriu prvého kontaktu

Kancelária prvého kontaktu je prevádzkovaná počas pracovných dní formou telefonickej ústredne, cez ktorú

je zabezpečovaná telefonická operatíva s jednotlivými zamestnancami. Kancelária prvého kontaktu tiež plní
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ďalšie úlohy technického charakteru. V prípade telefonických kontaktov na prísluŠných zamestnancov v

súčasnosti už nie je potrebné ich vyhľadávat‘ na web stránke, ale stačí využit telefónne číslo 02/4870 0719.

ZMOS pravidelne vydáva elektronický informačný bulletin Komunálny spravodajca a Časopis Komunálny

spravodajca, informuje prostredníctvom dvojtýždenníka Obecné noviny, do územia zasiela informácie O

výzvach v rámci eurofondov.

Prehľad školiacích pod ujatí v rámci ElA

Projekt “Environmentálne vzdelávanie samospráv s cieľom podpory štátnej environmentálnej politiky na úrovní

miestnej územnej samosprávy“ je podporený z prostriedkov Environmentálneho fondu.

Pre potreby vzdelávania boli spracované metodické manuály ElA a vytvorený školiaci modul platnej legislatívy

s porovnaním starého a nového zákona o odpadoch s otázkami a testovaním znalostí, integráciou na portál

www.odpad.sk

Realizované kampane so zámerom podporit informovanost‘ občanov o zhodnocovaní komunálneho odpadu

sa uskutočnili vo vybraných mestách Slovenskej republiky: Krompachy /26.7.!, Šaľa /28.7.!, Medzilaborce

/16.8.!, Svidník/l 8.8.!, Ružomberok/l 9.8.!, Revúca /23.8.!.

Šnúra vzdelávacích aktivít ElA — sedem trojdňových interaktívnych školení zametaných na aplikáciu zákona

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie prebiehalo v miestach v rámci SR.

Šnúra vzdelávacích aktivit ODPADY — jednodňové stretnutia So zástupcami samosprávy s cietom

oboznámenia s platnou legislativou so zameranim na plnenie si zákonných povinností s možnostou využivania

dostupných informačných technológií.

Spracoval: Michal Sýkora

REGION LIPTOV — oblastná organizácia cestovného ruchu

Sídlo: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Členské za rok 2016: 179.000,- Eur

Pčsobnost: región Liptov

Financované aktivity z ČR: 133.500,- Eur

Financované aktivity z dotácie: 87.100,- Eur

Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV (00CR RL) už piaty rok realizuje aktivity na

zvýšenie atraktívnosti a konkurencieschopnosti regiónu, zlepšenie organizácie destinačného manažmentu a

podporu predaja regiónu Liptov.

Oblastná organizácia hospodárila v roku 2016 s členskými príspevkami vo výške 969 752 eur a dotáciou vo

výške 773 31 8,96 eur. Výnosy z podnikateľskej činnosti boli 17 538,56 eur, celkové výnosy predstavovali

1 798 891 ‚45 eur. Celkové náklady oblastnej organizácie REGION LIPTOV k 31.12.2016 predstavovali sumu

7 909 220,5 1 eur.

Hospodársky výsledok k 31.12.2016 predstavuje úČtovnú stratu vo výške — 110 329,06 eur. Strata vznikla v

dósledku TV kampane v JOJ-ke, ktorá bola zálohovo uhradená v roku 2075 a zaúčtovaná vo výške 764 608,8
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eur do nákladov roka 2016.

Realizované aktivity 00CR REGION LIPTOV v roku 20i6

Liptov si udržiava v počte návštevníkov a prenocovaní druhú pozíciu medzi horskými destináciami na

Slovensku.

Realizácia aktivít oblastnej organizácie a spolupráca členov jednoznačne prispieva k zvyšovaniu

návštevnosti, rastu vybranej dane a k naplneniu cietov, ktoré si dala 00CR REGION LIPTOV.

K najúspešnejším aktivitám minulého roka patrí: Svetový pohár v alpskom lyžovaní v Jasnej, ktorý navštívílo

30 tis. návštevníkov, projekt bezplatnej prepravy turistov počas zimnej turistickej sezóny SKI8AQUA BUS,

ktorý využilo 87 tis. turistov lyžiarov a ďalších 30 tis. návštevníkov podujatia Svetový pohár v alpskom

lyžovaní, letná kampaň Všetko je na Liptove, Liptov Region Card, ktorú získalo takmer 60 tis. návštevníkov

regiónu, projekt Poklady na Liptove do ktorého sa zapojilo 3000 detí a Drakopark do ktorého sa zapojilo

2 500 detí, podujatia na zviditetnenie regiánu a oživenie centier miest ako LIPTOVFEST, Dračie noci,

Mikulášske leto, Svátojánske noci, Drevené kráľovstvo a ŠVÁBKAFEST, ktoré boll podporené

celoslovenskou kampaňou. Rastu návštevnosti prispela aj realizácia viacerých infraštruktúrnych projektov:

Známa-neznáma Čutkovská dolina, náučný chodník pre peších a cyklistov Cyklokorytnička a cykloinfo point

na Háji-Nicovó pri Liptovskom Mikuláši.

Pokračujeme v propagácii značky Liptov na domácom trhu a zahraničných trhoch prostredníctvom

marketingových kampani. Na podporu letného turizmu sme realizovali kampaň s novým komunikačným

konceptom Všetko je na Liptove, ktorá komunikuje Liptov ako tradičný a moderný región zároveň a

komunikuje širokú ponuku atrakcií na Liptove. Vďaka kampani sme dosiahli 140 tisíc kliknuti na stránku

www.visitlitov.sk, 288 tisíc zobrazení stránky, z toho 70 % bob nových návštevníkov. Po prvý raz sme

realizovali televíznu kampaň v hlavnom vysielacom čase na TV 301. Kampaň sme podporili silnou PR

kampaňou s 30 tlačovými správami, vďaka ktorým sme mali viac ako 222 výstupov v printoch, na weboch

a rádiách a až 38 výstupov v celoplošných televíziách W Markíza, W IOJ, STV. On-line kampane sme

realizovali aj na prilákanie turistov z Českej republiky a z krajin s pravidelným leteckým spojením Veľká

Británia, Pobaltie a Ukrajinský trh.

Prostredníctvom pravidelného mediálneho servisu a projektu Liptov News sme zvýšili povedomie o regióne,

aktivitách a novinkách. Veľký dóraz kladieme na komunikáciu na sociálnych siet‘ach. Uverejňovaním reportáží

Liptov News a prostredníctvom on-line kampaní sa snažíme reagovat‘ na trendy v komunikácii a zlepšovat‘

propagáciu podujati, aby sme prilákali čo najviac turistov na Liptov.

Pokračovali sme v realizácii poznávacích produktov pre návštevníkov: zábavná hra pre rodiny s det‘mi

Poklady na Liptove, zábavná hra Drakopark, bezplatné sprievodcovské služby Prvenstvá Mikulášskeho

turizmu, Tvorivé dielne vo Vlkolínci. Tieto aktivity motivovali návštevníkov a turistov k poznávat Liptov, jeho

atrakcie a krásy a zatraktívňujú pobyt návštevníkov na Liptove. Do aktivít sa zapojilo 31 400 návštevníkov.

Rn budovaní Cykloregiónu sme sa v roku 2016 sústredili na zmapovanie stavu cyklotrás, infraštruktúry

a identifikovanie priorít pri premene Liptova na cykloregión. Vyznačili sme nové cyklotrasy v dĺžke 32 km

v lokalite stredného Liptova a obnovili cyklotrasu v okolí L. Hrádku a vybudovali cykloinfopoint na Háji
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Nicovó a spolupracovali pri realizácíi náučného chodníka a cyklotrasy Cyklokorytnička. Pripravili sme

projekty na legalizáciu 7 nových navrhovaných cyklotrás v regiáne Liptov. Aktualizovali sme základnú

cyklistickú mapu Liptova, kde sme vyznačili nové cyklotrasy a pridali popis najobľúbenejŠích trás (okruhov)

v regióne Liptov pre MTB, trekové ale aj cestné bicykle. Zorganizovali sme cyklopodujatia na podporu

produktu cyklo; S det‘mi na kolesách, Bakovačka, Ružomberské schody, Otvorenie Cyklokorytničky.

Na podporu produktu turístika sme realizovali údržbu turistických chodníkov v Demänovskej doline

a uviedli do života náučný chodník Známa-neznáma Čutkovská dolina. Na zlepšenie prezentácie

turistiky sme pripravili dve prezentačně videá z Prosieckej a Kvačianskej doliny a Čutkovskej doliny, ktoré

boli prezentované na www.hiking.sk a na facebookovom profile regiónu Liptov.

Pokračujeme v tradícii spoločného otvorenia letnej a zimnej turistickej sezóny. V minulom roku sa uskutočnilo

otvorenie letnej turistickej sezóny v Liptovskom Jáne a zimnej turistickej sezóny na Chopku. V rámci projektu

sme realizovali podujatia na oživenie a zatraktívnenie mikroregiónov aby sa stali stálou ponukou CR v regióne

ako aj pod ujatia v TOP strediskách cestovného ruchu na zvyšovanie návštevnosti regiónu. Medzi podujatia

patria Kraslicou na Chopok, Dračie noci na Chopku, LiptovFest, Tropical Party, Summer beach party,

Drevené krátovstvo, Svätojánske noci. Podujatia boli podporené on-line a billboardovými kampaňami

s cieľom prilákat‘ na Liptov čo najviac turistov.

Pokračovali sme v úspešnom projekte SKl Sr AQUA BUS-u, ktorý prepojil vŠetky najväčšie turistické centrá

Liptova. Premával na linkách Tatralandia-Jasná, Liptovský Ján —Jasná, Lúčky-Jasná, Lúčky-Malinó Brdo. SKl

Sr AQUA BUS previezol počas zimnej sezóny 117 tisíc lyžiarov. Projekt zabezpečil komfortnú dopravu

klientov do lyžiarskych centier, čo prispelo k zlepšeniu obsadenosti ubytovacích zariadení v lokalitách

vzdialenejŠích od lyžiarskych stredísk. Projekt bol pozitívne hodnotený zo strany turistov a ubytovateľov.

Pokračovali sme v projekte Liptov Region Card. Zľavovú kartu LRC poskytujeme každému klientovi zdarma,

ak ubytovatet odvedie daň za ubytovanie mestskému/obecnému úradu. Využívali sme regionálny register

ubytovaní, vďaka ktorému má samaspráva prehľad o počte ubytovaní u jednotlivých ubytovateľov. Vd‘aka

projektu Liptov Region Card sa nám darí systematicky znižovat‘ počet nelegálnych ubytovateľov a

zvyšovat‘ výšku vybranej dane z ubytovania (nárast vybranej dane o 80 792,65 eur, čo predstavuje 7,66 %

v roku 2076v porovnaní s rokom 2015).

Aktivity realizované z dotácie výrazne prispeli k naplneniu ciel‘ov oblastnej organizácie, tastu

návštevnosti a počtu prenocovaní o viac ako 12 %.

Najväčšie aktivity mesta Liptovský Mikuláš financované z prostriedkov 00CR REGION LIPTOV:

Členské príspevky:

Kultúra, Mosty Gesharim, Adventné koncerty 10 000 eur

Propagácia mesta 10 000 eur

Čistenie, kosenie mesta 12000 eur

Reklamně predmety 12 500 eur

Informačně centrum informačně služby 23 800 eur

Informačně centrum marketing 72 200 eur

Dom Kultúry 22 000 eur

Technické zabezpečenie podujatia mesta(stage, zvuk, svetlo) 28 000 eur
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Fun zóna World Cup Jasná

Múzeum Janka Kráľa

Spolu

5 262 eur

4 300 eur

140 082 eur

Aktivity z dotácie:

PropagaČné materiály IC LM

Sprievodcovské služby

Mikulášske leto (tribúny a program)

Fun zóna World Cup Jasná

Cyklotrasy projekt a značenie (Háj Nicov6 a Žiarska dolina)

Kampaň na podujatia

Švábkafest

Konferenci s workshopom

lnfocesty

Spolu:

14 500 eur

7 000 eur

28 000 eur

3 000 eur

3 000 eur

3 800 eur

76 000 eur

2 500 eur

2 300 eur

80 100 eur

Zo spoločných prostriedkov 00CR REGION LIPTOV bol vybudovaný cykloinfo point na Háji Nicovó v hodnote

6 000 eur.

Spracovala: Ing. Darina Bartková

Aktivity realizované z dotácie výrazne prispeli k naplneniu cieľov oblastnej organizácie, rastu návŠtevnosti

a počtu prenocovaní o viac ako 12 %.
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KLASTER LIPTOV

Sídlo: Štúrova 1989141, 031 42 Liptovský Mikuláš

Členské príspevky 2016: 7847,41,- EUR

Pósobnost‘: región Liptov

Klaster LIPTOV — združenie cestovného ruchu má za sebou sedem rokov úspešnej eXistencie. Organizácia

sa spolupodieľa na organizácii destinačného manažmentu v regióne Liptov a úzko spolupracuje s 00CR

REGION LIPTOV. Klaster LIPTOV v toku 2016 zabezpečoval služby súvisiace s prevádzkovaním produktu

Liptov Region Card. Klaster je servisnou organizáciou oblastnej organizácie REGION LIPTOV, ktorá

zabezpečuje administratívne, obchodné a marketingové služby na základe zmluvy. Klaster LIPTOV už

nerealizuje žiadne projekty financované z EU. Klaster zabezpečoval nasledovné služby pre 00CR REGION

LIPTOV:

1. Marketingové služby

— informačný servis prostredníctvom stránky www.visitliptov.sk, zlepšili sme prehľadnost‘ stránky

a jednotlivých podstránok, obsahovú hodnotu informácií na stránke, upravili sme prostredie stránky pre

nahrávanie videí Liptov News a vytvorili sme prístup pre novinárov. Vďaka týmto aktivitám a kampaniam sa

zlepšil počet relácií stránky o 74 %‚ zobrazenia stránky a 20 % a priemerné trvanie relácie o 20 %.

— komunikáciu na sociálnych síet‘ach, pravidelné informovanie 730 príspevkov o novinkách, podujatiach

v regióne a videoprezentácií. Zaujímavé príspevky sme podporovali facebookovými kampaňami, aby sa

tieto príspevky zobrazovali väčšiemu počtu priatetov. Vďaka aktivitám sme zvýšili počet priateľov

facebookového profilu o 69 % na 13 500 návštevníkov. Najsledovanejšie Liptov News videá: Drevené

kráľovstvo 144 tis. videní, Všetkoje na Liptove 32tis. videní, Poklady na Liptove 22tis. videní.

— zaslali sme 6 newsletterov (novinky leta, novinky zimy a ponuka regiónu Liptov v mimosezónach,

podujatia v regióne) potenciálnym klientom na 60 000 mailových adries v slovenskej a poľskej jazykovej

mutácii.

2. Centrálny rezervačný systém — zabezpečovali sme správu centrálneho rezervačného systému

regiónu Liptov, kde je registrovaných skoro 200 ubytovacích zariadení, ktoré ponúkajú ubytovanie cez

centrálny rezervačný systém. Návštevník si móže ihneď rezervovat‘ ubytovanie a tiež uskutočnit‘ úhradu

za ubytovanie cez platobnú bránu, alebo zaslat‘ dopytový formulár priamo ubytovaciemu zariadeniu.

3. Projekt Liptov Region Card - v roku 2016 sme pokračovali v poskytovaní služieb pre oblastnú

organizáciu REGION LIPTOV v projekte Liptov Region Card (ďalej LRC). V rámci aktivity sme zabezpečili:

prípravu produktu Liptov Region Card, nastavenie softvéru Liptov Region Card 4x ročne, prevádzkovanie

centrálneho registra prenocovaní, HOT — line linka, obchodné služby Liptov Region Card.

4. Edičná činnost‘

Klaster LIPTOV spolupracoval a podiel‘al sa na tvorbe propagačných materiálov pre 00CR REGION

LIPTOV a KOCR — Žilinský turistický kraj:
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a. Sprievodca objavovaním Liptova — eto 2016 (verzie SKIUKIPL)

b. Sprievodca objavovaním Liptova — zima 2016/17 (verzie SK-PL I UK-RU)

c. lnformačný leták k projektu Skl 8 AQUA BUS

d. Brožúra k projektu Poklady na Liptove

www.navstivmesusedov.sk, www.vísit-tatry.com, www.uciacesaregiony.com

Stránky boli vytvorené v rámci projektu Spoločne do prihraničia financovaného z Fondu cezhraničnej

spolupráce SR — ČR a projektu Tatry spoločne financované z fondu cezhraničnej spolupráce PL — SR.

5. Stretnutia s ubytovateľmi:

- informačné stretnutie s ubytovatermi pred letnou sezónou

- informačné stretnutie s ubytovateľmi pred zimnou sezónou

Výsledky hospodárenia za rok 2016

Klaster LIPTOV ukončil realizáciu projektov financovaných z príspevku EU. Klaster poskytoval služby pre

Oblastnú organizáciu REGION LIPTOV. Hospodáril v roku 2016s výnosmi 142 309,88 eur. Výnosy v hlavnej

činnosti boli vo výŠke 97470,82 eur, z toho členské príspevky vo výŠke 6 558,18, ostatné výnosy

z podnikatetskej činnosti boli vo výŠke 44 83906 eur. Výnosy boli hlavne zo služieb poskytovaných pre 00CR

REGION LIPTOV.

Náklady na činnost‘ bolí 126 574,14 eur. Náklady na hlavnú činnost‘ bolí vo výŠke 77 912,75 eur, náklady na

podnikateľskú činnost‘ boli vo výŠke 48 661,36 eur.

Hospodársky výsledok Klastra LIPTOV za sledované obdobie je zisk 15 735,74 eur po zdanení. Klaster

LIPTOV splatil poslednú póžičku od TMR, a.s. vo výŠke 91168,9 eur, vrátane úrokov.

Dosiahnuté výsledky potvrdzujú, že synergia organizácií Klaster Liptov a 00CR REGION LIPTOV bala

správnym krokom. Do budúcna chceme v tejto spolupráci pokračovat‘, aby sa Liptov stal Iídrom na trhu

horského turizmu v strednej Európe.

Spracovala: Ing. Darina Bartková

PARK UMENIA

Sídlo: Štúrova 1989 I 41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Členské za rok 2016: O EUR

Pösobnost‘: región Liptov

Zakladateľmi neziskovej organizácie s názvom PARK UMENIA, n. o. sú právnická osoba mesto

Liptovský Mikuláš a fyzická osoba akad. maliar Pavel Petráš ArtD. Mestské zastupiteľstvo mesta

Liptovský Mikuláš sa na svojom zasadnutí dňa 25. 10. 2007 uznesením Č. 120/ 2007 uznieslo na založení

označenej neziskovej organizácie, vložení počiatočného peňažného vkladu a menovaní prvých členov
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orgánov. Nezisková organizácia bola založená úradne overenou zakladacou listinou dňa 27. 02. 2008,

podpísanou primátorom mesta Liptovský Mikuláš a fyzickou osobou — akad. maliarom Pavlom Petrášom

ArtD. Každý zakladateľ pri založení označenej neziskovej organizácie vložil počiatočný peňažný vklad vo

výške 5.000 Sk. Nezisková organizácia je založená na dobu neurčitú.

Park umenia, n. o. v roku 2016 spoluorganizovala výstavu Mystérium krajiny Pavla Petráša

v liptovskomikulášskej synagóge počas osláv 1. mája. Cieľom neziskovej organizácie v roku 2017 je

organizovanie kultúrnych aktivít, výstav, umeleckých sympózií a workshopov.

Spracoval: Akad. Mal. Pavel Petráš, ArtD.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE „ŽIVÉ NÁMESTIE“

Sídlo: Námestie osloboditeľov č. 61/1, 031 01 Liptovský Mikuláš

Členské za rok 2016: 100,- EUR

Pösobnost: Liptovský Mikuláš

Občianske združenie „Živé námestie‘ vzniklo s cieľom oživenia a zvýšenia návštevnosti historického centra

mesta Liptovský Mikuláš domácimi obyvateľmi, ako aj návštevníkmi mesta a jeho okolia. Svoju činnosti

združenie vyvíja tak, aby sa jedinečnost architektúry historického centra mesta zachovala aj pre budúce

generácie a zároveň jeho atmosféra prinášala radost‘, potešenie a trvalý úžitok obyvatetom mesta, ako aj jeho

návštevníkom z domova i zahraničia.

CieI‘ združenie napĺňa:

- zavádzaním atraktívnych foriem spolupráce obchodných i neobchodných subjektov pósobiacich

v historickom centre mesta, ako aj obyvateľov žijúcich v tejto časti mesta

- organizovaním kultúrno-spoločenských, športových, gastronomických podujatí

- vytváraním priaznivých podmienok pre skvalitňovanie života obyvateľov mesta i návštevníkov mesta.

Zakladajúcimi členmi Združenia sú: mesto Liptovský Mikuláš, Jozef Bukas, Ing. Matej Géci, Jaroslav Petran,

Milan Repa, Miroslav Turza, Ing. Marta Jančoková.

Občianske združenie ‚Živé námestie bob zaregistrované na Ministerstve vnútra Sbovenskej republiky 25.

septembra 2015. Ustanovujúce zasadnutie valného zhromaždenia, ako najvyššieho orgánu združenia, sa

uskutočnilo dňa 16. októbra 2015. Činnost združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia,

ktoré je minimálne jedenkrát ročne, riadi predsedníctvo, ktoré sa schádza pravidelne každé dva mesiace a

ktorého členmi sú: mesto Liptovský Mikuláš v zastúpení primátorom Ing. Jánom Blcháčom, PhD., Jozef Bukas,

Ing. Matej Géci, Jaroslav Petran, Milan Repa, Miroslav Turza, Ing. Marta Jančoková.

Predsedom občianskeho združenia „Živé námestie“ je Milan Repa, podpredsedom Miroslav Turza, tajomník

Ing. Marta Jančoková.

Občíanske združenie ‚Živé námestie sa vo svojej činnosti riadi ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb.

o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a mých všeobecne záväzných právnych predpisov.
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V toku 2016 občianske združenie „Živé námestie“ vyvĺjalo nasledovné aktivity:

V mesiaci február - 23. 2. 2016 sme spolu s mestom Liptovský Mikuláš zorganizovali stretnutie

podnikateľov a obyvateľov žijúcich v historickom centre mesta s vedením mesta Liptovský Mikuláš, ktorého

cieľom bob spoločné htadanie možností oživenia historického centra mesta Liptovský Mikuláš, prerokovanie

návrhov, podnetov, pripomienok a pod., týkajúcich sa uvedenej témy. Podujatie sa konalo na Mestskom úrade

v Liptovskom Mikuláši a zúčastnilo sa ho cca 80 osób.

Súčast‘ou podujatia bola prezentácia súčasného stavu a vízia rozvoja historického centra mesta Liptovský

Mikuláš z pohľadu liptovskomikulášskej radnice. V diskusii sa prítomní zametali na zlepšenie viacerých

oblastí, ako napr. prevádzková doba kultúrnych ustanovizní — jej predíženie, otvorenie kultúrnych zariadeni

počas letnej turistickej sezóny aj cez soboty a nedele, parkovacie plochy, mestská zeleň, revitalizácia zadných

traktov, výstavba letných terás pred gastronomickými zariadeniami a ich spoplatnenie, vybudovanie

jednotného informačno-navigačného systému pre peších aj motorizovaných návštevníkov, ale aj dodržiavanie

nočného pokoja a mnohé mé.

S prednesenými návrhmi, ktoré mohlo zrealizovat a ovplyvnit‘ mesto Liptovský Mikuláš, sa zaoberali jednotlivé

špecializované odbory a oddelenia Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.

• Vykonala sa pasportizácia parkovacích miest v historickom centre mesta, resp. v jeho bezprostrednej

blízkosti za účelom riešenia danej problematiky. Na hlavných dopravných prístupových tepnách do

mesta boli inštalované dopravné značky — infotmačné tabule navigujúce prichádzajúcich návštevníkov

do centra.

• Verejno-prospešné služby mesta Liptovský Mikuláš uskutočnili orez stromov okolo dominanty

historického námestia — Župného domu a pripravuje sa rekonštrukcia zelene pri vstupe do tejto

historickej budovy.

• Jedným zo zrealizovaných výstupov uvedeného stretnutia bob zníženia dane za umiestnenie

sezónnej alebo letnej terasy v období od 1. 6. do 30. 9. bežného roka na 0,070 €1m2/deň (VZN č.

7/2016 zo dňa 12. 5. 2016). Na základe uvedeného VZN sa počet terás v historickom centre mesta

oproti r. 2015 zvýšil o štyri, keď v roku 2075 ich bob 76 a v roku 2016 ich bob 20.

V decembri 2015 OZ „Živé námestie vyhlásilo sútaž na grafické spracovanie témy - Logo občianskeho

združenia „Živé námestie“. Do sút‘aže sa prihlásili traja autori. O vít‘aznom návrhu rozhodovali členovia

predsedníctva e-mailovým hlasovaním. Vyhodnotenie hlasovania sa uskutočnibo na júnovom zasadnutí

predsedníctva OZ „Živé námestie‘ (15. 6. 2016). Najviac hlasov a vítazom sút‘aže sa stal návrh štúdia Mr.

Design Bratislava (biele postavičky a nápis Živé námestie v zelenom poli).

V utorok 8. marca 2016 sme na Námestí osboboditeľov v Liptovskom Mikuláši oslávili sviatok žien —

Medzinárodný deň žien, ako spomienku na boj žien za uznanie ich spobočenskej rovnoprávnosti. Podujatie

zorganizovalo občianske združenie „Živé námestie v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš a Múzeom

Janka Kráľa Lipt. Mikuláš. Zúčastnilo sa ho cca 150 žien, ktoré obdržali od primátora mesta Liptovský Mikuláš

kvetinu.
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Prvá míľa Liptova — symbolické otvorenie motocyklovej sezóny v Liptove sa uskutočnílo v sobotu 30. apríla

2016. Podujatie usporiadal Motoklub Liptov spolu s OZ ‚Živé námestie. Na Námestí osloboditeľov sa stretlo

330 motoriek. Podujatiu sa prizeralo 600 návštevníkov vrátane veľkého počtu detí.

V spolupráci s podnikateľmi, ktorí majů svoje prevádzky v historickom centre mesta, sme k LTS 2.016,

(koncom júna) vydali informačno-propagačný materiál historického centra mesta L. Mikuláš v náklade

18000 ks, kde sú vyznačené pamätihodnosti, možnosti parkovania, športovania a pod., ale tiež konkrétne

prevádzky s ponukou ich tovarov a služieb. Svoje produkty tu propaguje 20 ptevádzkarní. Občianske

združenie „Živé námestie v spolupráci s lnformačným centrom mesta Liptovský Mikuláš zrealizovalo jeho

distribúciu po okolitých strediskách cestovného ruchu, ubytovacích a stravovacích zariadeniach,

hypermarketoch, informačných centrách, čerpacích staniciach a pod., a to pred letnou i zimnou turistickou

sezónou.

V rámci Mikulášskeho eta 2016 sme dňa 15. júla 2016 zorganizovali na Námestí osloboditeľov

gastronomicko-spoločenské podujatie Barmanská show s cieľom predstavit barmanské umenie a zručností

širokej verejnosti. Súčast‘ou barmanskej show bob aj oficiálne uvedenie nového loga OZ „Živé námestie do

života.

Lampiónový sprievod zorganizovalo OZ „Živé námestie v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš

a Liptovskou galériou P. M. Bohúňa pre najmladších obyvateľov mesta vo štvrtok 27. októbra 2016.

V podvečerných hodinách sa sprievod na čele s bubeníkom pohol z Námestia osloboditeľov po Ulici 1. mája,

Tranovského ulicou, Námestím Žiadostí slovenského národa do galerijnej záhrady Liptovskej galérie P. M.

Bohúňa. Tu na deti čakal kultúrny program. Po ňom sa lampiónový sprievod pobral Bat‘ovou uličkou spät na

Námestie osboboditeľov, kde na deti čakalo sladké prekvapenie. Na podujatí sa zúčastnilo okolo 400 detí

v sprievode rodičov, starých rodičov a pod., celkovo sa podujatia zúčastnilo cca 1 000 osób.

V píatok 25. novembra 2016 sa na Námestí osboboditeľov konalo podujatie Liptovská zabíjačka 2016.

Prítomných cca 500 návštevníkov videlo ukážku tradičnej výroby zabíjačkových špecialít. Zabíjačkové

a typické vianočné masové výrobky, ako aj liptovské droby si mohli zakúpit‘ v predajných stánkoch.

Okrem uvedených aktivít občianske združenie „Živé námestie“ spolupracuje aj na podujatiach organizovaných

mestom Liptovský Mikuláš, ako Stoličné dni, Mikulášske beto, Švábkafest, Mikulášsky jarmok, Vianočné trhy

a podobne. Úspešné rozvíjame spoluprácu aj s mými organizáciami. K tým trvalým patrí spolupráca

s lnformačným centrom mesta Liptovský Mikuláš, s Múzeom Janka Kráľa, Domom kultúry a podobne.

Čo sa týka členskej základne, k 25. aprílu 2016 má občianske združenie „Živé námestie“ 34 členov. Z hľadiska

štruktúry členskú základňu tvoria fyzické aj právnické osoby

Svoju činnost‘ občianske združenie „Živé námestie“ prezentovalo aj zapojením sa do sút‘ažného projektu

„lnovácia Žilinského kraja“, ktorý organizuje Žilinský samosprávny kraj a Rozvojová agentúra Žilinského
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samosprávneho kraja. Naše úsilíe a výsledky bolí ocenené diplomom predsedu Žilinského samosprávneho

kraja za aktívny prínos v oblasti inovačného rozvoja Žilinského kraja.

Spracovala: Ing. Marta Jančoková

OBČIANSKE ZDRUŽENIE „Liptovské Droby“

Sídlo: Námestie Osloboditeľov 31 031 01 Liptovský Mikuláš

Členské za rok 2016: 200,- Eur

Pósobnost‘: stredné Slovensko

Občianske združenie Liptovské droby v roku 2016 pracovalo na tom, aby pre tradičné liptovské jedlo Liptovské

droby získalo ochranné zemepisné značenie Európskej únie a pomohlo tak propagácii regiónu a

regionálnej gastronómii.

V prvom polroku 2016 prípravný výbor pod vedením Štefana Packu a v spolupráci s Ing. Martou Jančokovou

vypracoval stanovy združenia, ktoré schválilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2. júna 2016 a

identifikačně číslo bob združeniu pridelené 16. júna 2016.

Na schválení žiadosti o ochrannú známku Európskej únie občianske združenie sústavne spolupracuje s

Úradom priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici. Vetmi dobrá je aj spolupráca s výrobcami drobov -

manželmi Tkáčovcami, ktorí vyrábajú droby vo výrobni v Beňadikovej a Potravinárskou spoločnost‘ou v

Ružomberku. lch výrobky si záujemci móžu zakúpit‘ v obchodnej sieti regiónu Liptov.

Občianske združenie Liptovské droby sa prvýkrát úspeŠne predstavilo na verejnosti na Švábkafeste 2016,

ktorý sa uskutočnil v septembri. Na tomto podujatí s veľkým množstvom návštevnikov sme predstavili logo

združenia a návštevníkom sme rozdali Receptár drobov v náklade 500 ks, o ktorý bol živý záujem. Pripravili

sme aj ukážku prípravy drobov na pódiu a tiež sút‘až O najlepší drob, ktorú vyhrab družstvo Matice sbovenskej

v Liptovskom Mikuláši. Podieľali sme sa aj na realizácii kuchárskej show a sút‘aži Miss Švábkafest 2016.

Členom a sympatizantom združenia sme rozdali tričká s logom OZ Liptovské droby.

11. novembra 2016 sav zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši uskutočnila členská schódza OZ

Liptovské droby za prítomnosti iniciátora vzniku združenia Ing. Jána Blcháča, PhD., primátora mesta. Na

schödzi Štefan Packa informoval o aktivitách občianskeho združenia. Okrem mého uviedol, že boli

uskutočnené pracovné návštevy na poľnohospodárskom družstve v Smrečanoch, na Úrade priemyselného

vlastníctva v Banskej Bystrici a vo výrobni drobov v Beňadikovej a v Ružomberku. Pritomných informoval aj o

vydarenej akcii - ochutnávke drobov v pohostinskom zariadení manžebov Tkáčovcov v Palúdzke, kde vďaka

ich ústretovosti a sponzorstvu uskutočnila sa ochutnávka drobov i šialencov. Na podujatí participoval aj Ing.

Makovický z Potravinárskej spobočnosti v Ružomberku. Nechýbal ani kultúrny program, o ktorý sa postarali

básnik Jozefa Daník a folklorista Ivan Broska. Členská schódza schválila aj Plán činnosti OZ Liptovské droby

na rok 2077.

Občianske združenie vedie od svojho vzniku kroniku, v ktorej sú precízne sbovom i obrazom zaznamenané

aktivity združenia.
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‚

Aktívna je spolupráca s viacerými médiamí, ktoré sústavne propagujú činnost‘ združenia. Sú to

predovšetkým mesačník MIKULÁŠ, MY - Liptovské noviny, W Liptov a viacero reportáží o činnosti združenia

bob publikovaných v celoslovenských televíziách Markíza a W JOJ. Články a reportáže vyvolali záujem O

prácu združenia u obyvaterov celého Slovenska.

Členská schódza 11. novembra 2076 schválila vedenie občianskeho združenia Liptovské droby, ktoré

pracuje v tomto zložení:

Predseda: Štefan Packa

Podpredseda: Mgr. Jaroslav Hric

Tajomník: Tatiana Tkáčová

Členovia: Ing Alena Boďová (kronika)

Mgr. Viera Mrázová (ekonomika)

Revízna komisia

Predseda: PhDr. Jozef Daník

Členovia: Darina Bet‘ková a Peter Vrlík

Dóležitým medzníkom v činnosti OZ Liptovské droby bob zasadnutie komisie na zápis názvu do Registra

chránených označení vedeného Európskou komisiou, ktoré sa uskutočnilo 10. apríla 2017 v budove

Ministerstva pödohospodárstva v Bratislave. Za naše združenie sa zasadnutia zúčastnili predseda Štefan

Packa a podpredseda Jaroslav Hric. Zasadnutie viedol generálny riaditeľ Sekcie obchodu ministerstva Ing.

Lapšanský. Okrem neho sa zasadnutia zúčastnili ďalší traja vedúci pracovníci ministerstva a Ing. Oravcová z

Úradu priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici.

Komisia podrobne prehodnotila obsah našej žiadosti o zápis do registra, vrátane príloh jednotného

dokumentu a špecifikácie žiadosti. Dósledne prediskutovali jedenást‘ bodov z oboch dokumentov tak, aby čo

najviac zodpovedali teXtácii Európskej únie. Po dískusii napokon komisia našu žiadost‘ schválila a uviedla, že

bude nápomocná pri urýchľovaní termínu získania ochrannej známky Európskej únie.

V deň písania tejto správy nám z ministerstva oznámili, že náŠmu združeniu posielajú kompletnú schválenú

dokumentáciu Žiadosti o zápis do Registra chránených označení Európskej únie. Po jej obdržaní jednu sadu

dokumentu doručíme Mestskému úradu v Liptovskom Mikuláši.

Komisia na stretnuti konštatovala, že celý proces schvatovania žiadosti je pomerne zdfhavý vzhtadom na

termíny pripomienkového konania jednotlivých krajín únie. Vzhľadom na precízne vypracovaný dokument

žiadosti aj s mnohými príbohamije predpoklad, že Liptovské droby obdržia od Európskej únie ochrannú známku

v budúcom roku.

Spracoval: Štefan Packa

34


