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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 21. 06. 2018 čĺslo 12018

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

za rok 2017

Mestské zastupitel‘stvo

I. konštatuje, že

boli doručené správy o činnosti združení, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš účast‘

II. bene na vedomie:

predloženú správu o činnosti združení, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš účast‘

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2018
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Dóvodová správa

Na základe programu rokovania mestského zastupíteľstva predkladáme správu o čínnosti združení,

v ktorých má mesto účast‘ za rok 2017.

Materiál bol prerokovaný v mestskej rade dňa 14. 06. 2018.

Spracovatelia:

PhDr. Ľubom[r Raši, PhD. — Spolok priateľov MUDr. P. Straussa

Ing. Rudolf Urbanovič — Liptovská regíonálna rozvojová agentúra

Milan Galanda — Únia miest Slovenska

Ing. Gabriel Lengyel — Slovenská parkovacia asociácia

Ing. Jana Kormaníková - Euroregión Tatry

PaedDr. Stanislav Žiška — Spolok M. Rázusa

Ing. Peter Pethö - Združenie miest a obcí Liptova

Michal Kaliňák - 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

Ing. Soňa Višňovská — Mikulášsky okrášľovací spolok

SPQLOK PRIATEĽOV MUDR. PAVLA STRAUSSA

Sĺdlo: Nám. osloboditeľov 31, 031 01 Liptovský Mikuláš

Členské za rok 2017: O EUR

Pösobnost‘: celoslovenská

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

spisovateta, chirurga a katolíckeho mysliteľa z Liptovského MikuláŠa Toto združenie si dáva za cieľ

propagovat‘ stále aktuálne dedičstvo duchovnej, umeleckej, 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.

Spolok v roku 2017 sa venoval zbierania materiálu o diele P. Straussa a výsledok prezentoval vo vydaní Listov

PS č. 30 a Listov PS č. 31 v náklade 500 ks, v rozsahu 32 strán + príloha. Periodikum bob distribuované do

knižníc, medzi členskú základňu a do Informačného centra LM.

Dobrovoľnú členskú základňu spolku tvoria ľudia z celého Slovenska, od študentov až po členov v zrelom

veku. Medzi významných kolektívnych členov patrí mesto Liptovský Mikuláš. Medzi hlavné

3



ta jediné) finančné zdroje potrebné na vydavateľskú činnost‘ patria nezištné finančné dary sponzorov,

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

Spracoval: PhDr. Ľubomír Raši, PhD.

LIPTOVSKÁ REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA

Sídlo: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Členskéza rok 2017:0 EUR

Pósobnosť: región Liptov, okresy Liptovský Mikuláš, Ružomberok

Liptovská regionálna rozvojová agentúra so sídlom Štúrova 1 989/41 v Liptovskom Mikuláši bola

založená Zmluvou o založení záujmového združenia právnických osöb zo dňa 07. 05. 2007 a registrovaná

bola 78. 5. 2007 zápisom do Registra združení právnických osób na Krajskom úrade v Žiline. Členmi združenia

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

cestovného tuchu.

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 vzt‘ahov 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, budovaníe partnerstiev na miestnej a na regionálnej úrovni.

V roku 2017 agentúra nerealizovala žiadne aktivity.

Spracoval: Ing. Rudolf Urbanovič

ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Sídlo: Bratislava, Biela 6, 811 01 Bratislava

Členské za rok 2017: 4.080,57,- Eur

Pösobnost: celoslovenská

Obsah:

• Odborný a informačný servis

• Medzinárodné projekty a aktivity, zastúpenie ÚMS v medzinárodných siet‘ových organizáciách

• Priority ÚMS v tomto volebnom období

• Zasadania orgánov ÚMS a hospodárenie

Odborná pomoc a informačný servis

• Naďalej priebežne rozširujeme a posilňujeme informačný servis, vzájomnú komunikáciu

i odbornú pomoc členským i spolupracujúcim mestám a dalším partnerom, ktorí sa súčasne
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aktívne zapájajú do týchto procesov.

V rámci systémovej spolupráce — KVPC - KOM poskytuje podklady pre účast v legislatívnom procese

a odborné poradenstvo tak pre Úniu miest, ako aj pre naše členské spolupracujúce mestá. Úzko

spolupracujeme s celým radom odborných inštitúcií a organizácií, resp. jednotlívcov - eXpertov ÚMS.

Program rozvoia informatizácie a internetízácíe členských miest

Únia miest sa od roku 2004 podieta na príprave medzinárodnej konferencie ISSSIV4DIS

v Hradci Králové. Držitet GrandPrix ZlatýErb.sk je zároveň nominovaný na cenu

EuroCrest, ktorá sa udel‘uje počas medzinárodnej konferencie ISSSN4DIS v Hradci

Králové. Tohtoročná konferencia ISSSN4DIS sa konala v dňoch 02. - 04. apríla 2017.

Slovenskú delegáciu v rámci slávnostného začiatku reprezentoval Ján Ferenčák, primátor

mesta Kežmarok. ÚMS zastupoval generálny sekretár Milan Galanda.

Dňa 24. 03. 2017 sa vo vzájomnej spolupráci ÚMS a eGovSystems uskutočnil v Bratislave

celoslovenský odborný seminár pre zástupcov samosprávy a odbornej verejnostiM.i

poslanec“ s podtitulom „Informovanost‘ a zodpovednost‘ - základ demokratického

fungovania samospráv“. Záštitu nad podujatím prevzal Peter Pellegrini, podpredseda

vlády SR pre investície a informatizáciu a Digitálny uder SR. Úvodný referát na tému „Národná

koncepcia informatizácie verejnej správy SR: platná legislativa a reformné zámery vlády“

predniesla Martina Slabejová, generálna riaditeľka Sekcie riadenia informatizácie z Úradu

podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR + splnomocnenec pre ROS p. Giertl.

Dňa 11. 07. 2017 sa uskutočnilo zasadnutie Komisie pre štandardizáciu informačných

systémov verejnej správy, ktorá je poradným a konzultačným orgánom Úradu podpredsedu

vlády SR pre investície a informatizáciu pre oblast‘ zavádzania štandardov ínformačných

systémov verejnej správy. Úníu miest Slovenska v tejto komisii zastupuje Peter Druga, expert

ÚMS. V rámci Komisie pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy bolí

zriadené aj jednotlivé pracovné skupiny, do ktorých ÚMS tiež nominovala odborníkov

z prostredia členských miest a našich eXpertov.

Dňa 9. 10. 2017 sa uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny lnformatizácia samosprávy,

predmetom ktorého bol materiál Odporúčanie postupu informatizácie územnej

samosprávy. Na zasadnutí sa zúčastnil Milan Galanda a experti pre túto oblast‘, Peter

Druga a Ján Domankuš. K materiálu, ktorý na rokovanie vlády SR bude predkladat‘

podpredseda vlády pre investície a informatizáciu, sme zaslali naše stanovisko.

Ďalej rozvíjame spoluprácu ÚMS a ITAPA (lnformačné technológie a verejná správa), v rámci

ktorej propagujeme Medzinárodný kongres ITAPA v prostredí naše] členskej siete. Tohtoročný

kongres ITAPA 2017: Technology 8 Humanity sa uskutočnil v dňoch 14. - 15. 11. 20i7

- v priestoroch hotela Crowne Plaza Bratislava.

Účast‘ na legíslatívnom 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 inicíatívne návrhy na zmeny právneho poriadku.

5



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

zapojením členov prezídia a expertov podľa prerozdelenia zodpovednosti.

• Do legislativneho procesu sa zapájajú aj jednotlivé profesijné záujmové združenia a poUra

potreby spolupracujeme s ďalšími odbornými organizáciami, ínštitúciami a partnermi.

Pozitĺvnym javom je zapájaníe sa odborného potenciálu členských a spolupracujúcich

miest, a to jednak na úrovni štatutárov, ako aj pracovníkov mestských úradov.

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

- Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.

- Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnost‘.

- Výbor pre deti a mládež; Výbor pre rodovú rovnosť; Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu,

xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie.

- Rada vlády SR pre kultúru.

- Rada vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj.

- Monitorovací výbor OperaČného programu Kvalita životného prostredia.

- Medzirezortná komisia pre zabezpeČenie vykonávania Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo

udržateľnom rozvoji Karpát.

- Pracovná skupina pre tvorbu Koncepcie mestského rozvoja SR.

- Pracovná skupina pre návrh riešenia pozemkových úprav.

- Pracovná skupina verejné zdroje.

- Pracovná skupina pre inteligentné mestá a regiány.

• Únia miest Slovenska privítala a podporila zriadenie Rady vlády pre Agendu 2030 ako

koordinačného rámca integrujúceho vŠetky dimenzie udržateľného rozvoja a zároveň sme

požiadali Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o oficiálne zaradenie

ÚMS medzi stálych členov Rady. Naša požiadavka bola na rokovaní vlády schválená

a následne sme do Rady vlády nominovali p. lva Nesrovnala, prezidenta ÚMS.

• Dňa 28.06.2017 Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky, prijal delegáciu ÚMS, vedenú

lvom Nesrovnalom, prezidentom ÚMS a primátorom hl. m. SR Bratislavy. Predstavitelia ÚMS

na stretnutí ocenili dlhoroČnú podporu prezidenta samosprávam. Informovali ho

o najvážnejŠích témach ako je financovanie a rozvoj miest a mestských regiónov a sociálne

služby. Zhodli sa, že je potrebné podporovat‘ slovenské mestá ako prirodzené centrá rozvoja

tradičných regiónov. Tlačová správa z prijatia.

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

a funkcionármi vlády, ako aj s predstavitetmi jednotlivých rezortov, z ktorých možno menovat‘

naj má:

- stretnutie s podpredsedom Národnej rady SR a zároveň primátorom mesta Martin pánom

Andrejom Hrnčiarom, predsedom Výboru NR SR pre pödohospodárstvo a životné prostredia

a primátorom mesta Žiar nad Hronom pánom Petrom Antalom,

- rokovanie na tému mestská politika a udržateľný rozvoj na Ministerstve dopravy, výstavby

a regionálneho rozvoja SR s generálnou riaditel‘kou Elenou Szolgayovou a pani Erikou Horanskou,

- stretnutie s novovymenovaným predsedom Štatistického úradu SR, pánom Alexandrom
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Ballekom.

- Dňa 06. 03. 2017 sa uskutočnilo rokovanie s generálnej riaditeľky Sekcie podnikania a inovácií

MH SR pani Máriou Letašíovou, zametané na agendu SMART City.

- Za novú vetejnú ochrankyňu bola zvolená pani Mária Patakyová. Sttetnutie s generálnym

sekretárom M. Galandom sa konalo 22. 06. 2017. Predmetom rokovania bob nadviazanie kontaktov

a ponuka spolupráce.

- Dňa 28. 06. 2017 sa na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky konalo pracovné stretnutie so

štátnym tajomníkom Rudolfom Urbanovičom, na ktorom sa prediskutovala agenda týkajúca sa

obecnej polície, verejného poriadku a objektívnej zodpovednosti.

- O problematike novelizácie ustanovenia 2 ods. 5 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v súvislosti s nedoriešeným vysporiadaním katastrálnej hranice medzi mestom Kežmarok a obcou

Ľubica rokoval dňa 27. 07. 2017 generálny sekretár Milan Galanda s generálnym riaditel‘om Sekcie

verej ne] správy MV SR Adriánom Jenčom.

Aktuálna legislatíva

• MPSVR SR zriadilo pracovnú skupinu pre prípravu legislatĺvy v oblasti sociálnych služieb.

ÚMS zastupuje pani Mária Filipová, ktorá pripravila odborné podklady k súhrnnému

stanovisku ÚMS - odporúčania pre prĺpravu novely zákona o financovaní sociálnych

služieb.

• Vo svojej činnosti nad‘aIej pokračuje pracovná skupina Ministerstva spravodlivosti SR

k príprave návrhu zákona, ktorým sa mení a dopfňa zákon Č. 27 1/2000 Z. z. o slobodnom

prístupe k informáciám. Úniu miest Slovenska zastupuje pán Miroslav Kollár,

viceprezident ÚMS a primátor mesta Hlohovec. Návrh zákona bol predložený na

oficiálne MPK.

• Dňa 10. 04. 2017 sa na Ministerstve financií SR uskutoČnilo prerokovanie návrhu rozpočtu

na roky 2018 až 2020 za mestá a obce v rámci pripravovaného návrhu programu stability.

Úniu miest Slovenska zastupovali Miroslav Kollár, viceprezident ÚMS a primátor mesta

Hlohovec, Milan Galanda, generálny sekretár ÚMS a Ján Marušinec, expert ÚMS.

• Dňa 26. 04. 2017 sa na Ministerstve financií SR uskutoČnilo pracovné stretnutie k miestnemu

poplatku za rozvoj s cieľom prediskutovat‘ aktuálne a možné problémy pri aplikácii zákona

Č. 44712015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj, ktorého sa zúčastnili experti

ÚMS - odborníci z miest.

• V januári tohto roku zriadilo Ministerstvo financií SR pracovnú skupinu k návrhu

legislatívnych úprav zákona č. 58212004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, s cieľom riešenia a odstránenia problémov

z aplikačnej praxe. Do tejto pracovnej skupiny sme nominovali niekol‘kých

expertov - odborníkov z prostredia našich členských miest. Ostatné stretnutie pracovnej

skupiny sa uskutočnilo 14. 03. 2017 s tým, že záznam z rokovania sme rozoslali našim

Členom so žiadost‘ou o pripomienky a námety na úpravu financovania. Vzhľadom na vysoký

záujem ďalších Slovenských miest o účast‘ v tejto pracovnej skupme, Únia miest Slovenska

v spolupráci s Komunálnym výskumným a poradenským centrom a Hl. m. SR Bratislava
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zorganizovala odborný seminár „Financovanie miest, vrátane novely zákona o miestnych

daniach“, ktorý sa uskutočnil 17. 05. 2017 v Bratislave aj za účasti odborníkov

z Ministerstva financií SR.

Dňa 27. 06. 2017 bol do medzirezortného pripomienkového konania zaradený Zákon, ktorým

sa mení a dopfňa zákon č. 44812008 Z. z. O sociálnych službách a o zmene a doplnení

zákona č. 45511991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Za Úniu miest

Slovenska spracovala množstvo zásadných pripomienok paní Mária Filipová, dlhoročná

expertka, ktorá nás zastupovala aj v pracovnej skupme pre prípravu legislatívy v oblasti

sociálnych služieb. Rozporové konanie sa uskutočnilo 27. 07. 2017. Následne návrh schválila

Vláda SR. Dňa 29. 11. 2017 bol návrh zákona v rámci 23. schödze NR SR schválený v lil.

čítaní.

• Dňa 18. 10. 2017 bol v rámci 21. schódze Národnej rady SR schválený v III. čítaní Návrhu

zákona, ktorým sa mení a dop[ňa zákon č. 7912015 Z. z. o odpadoch.

Strategické, koncepčně a programové materiály a dokumenty

• Aktívne sme sa podiel‘ali 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 III

- 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 naplňaní cieov 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‘.

• Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v rámci prípravy štátnej politiky

mestského rozvoja, ktorej ambíciou je okrem mého aj príprava podmienok pre efektívny

rozvoj územia miest a využívanie dostupných zdrojov, zriadilo pracovnú skupinu pre

mestský rozvoj ako platformu pre aktívnu komunikáciu. Do tejto pracovnej skupiny Únia

miest Slovenska nominovala pána Viktora Nižňanského, experta ÚMS a riaditeľa KVPC.

• V mesiaci júl sme v nadvaznosti na činnost‘ pracovnej skupiny pre mestský rozvoj zaslali

našim členom na pripomienkovanie pracovnú verziu materiálu “Koncepcia mestského

rozvoja SR do roku 2030. Odozvy zo strany miest spracovalo Komunálne výskumné

a poradenské centrum a tieto sme zaslali MDV SR. K tomuto materiálu prebehlo

medzirezortné pripomienkové konanie.

• Z Ministerstva životného prostredia SR nám bola zaslaná informácia o príprave aktualizovanej

verzie Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dósledky zmeny klímy a zároveň i žiadost‘

o aktívnu spoluprácu pri aktualizácii národnej adaptačnej stratégie. Ako kontaktnú osobu

nominovala Únia miest Slovenska pani Zuzanu Hudekovú, dlhoročnú expertku ÚMS, ktorá

nás už od roku 2014 zastupuje aj v pracovnej skupme pre adaptáciu. V letných mesiacoch

prebiehalo pripomienkovanie aktualizovaného materiálu, stanovisko za ÚMS vypracovala

pani Hudeková.
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• Naďalej pokračujú stretnutia Pracovnej skupiny pre podporu zelených opatrení, ktorú

zriadilo Ministerstvo životného prostredia SR v rámci Monitorovacieho výboru pre

Operačný program Kvalita životného prostredia. V pracovnej skupme Úniu miest

Slovenska zastupuje pani Zuzana Hudeková.

• Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zriadil pracovnú skupinu

Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+, ktorá predstavuje platformu na výmenu

skúseností a názorov odborníkov v oblasti politiky súdržnosti EÚ ajej hlavnou úlohou je využit‘

tieto skúsenosti pri príprave nového programového obdobia po roku 2020 v podmienkach

Slovenskej republiky. Úniu miest Slovenska v tejto pracovnej skupme zastupuje Alexandra

Pivková, členka prezídia ÚMS a primátorka mesta Lučenec.

Prebiehaiúce a pripravované aktivity s partnermi

• V súlade s Prioritami Únie miest Slovenska na roky 2076 - 2018 a v spolupráci

s Komunálnym výskumným a poradenským centrom n. o. Piešťany (KVPC) a Magistrátom hl.

m. Bratislava úspešne realizujeme sériu tematických odborných seminárov zameraných

na problematiku školstva, sociálnych služieb, financovania miest, ako aj rozvoja miest

a mestských regiónov.

V roku 2017 sa uskutočnili:

- seminár k problematike sociálnych služieb,

- seminár k problematike rozvoja miest a mestských regiónov,

- seminár k problematike riadenia a financovania regionálneho školstva,

- seminár k problematike financovania miest, vrátane novely zákona o miestnych daniach.

V nadväznosti na aktualizáciu Priorít ÚMS na roky 2017 - 2018 počas XXVIII. snemu, sú pre

nasledujúce obdobie plánované ďalšie semináre na tému:

- rozvoj miest a mestských regiónov,

- financovanie miest,

- sociálne služby.

• Dňa 15. 02. 2017 sa v priestoroch hotela Holiday Inn v Žiline uskutočnila konferencia „Nový

zákon o odpadoch v praxi - 2017“. Konferencia ponúkla priestor na komunikáciu, diskusiu

a hľadanie rieŠení v súvislosti s implementáciu zákona v praXi. ÚMS na konferencii zastupoval

generálny sekretár Milan Galanda.

• Organizátor sút‘aže „Stavba roka“, spoločnost‘ ABF Slovakia, sa v minulom roku obrátila na

prezidenta Únie miest Slovenska, pána lva Nesrovnala, so žiadost‘ou o prevzatie záštity nad

sút‘ažou „Stavbou roka 2016“. Poslaním sút‘aže je podpora kvality komplexnej realizácie

stavebného diela ako súčasti uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe

a stavebníctve s cieľom dosiahnut‘ európske štandardy. Cena „Stavba roka 2016“ bola

odovzdaná na Galavečeri dňa 22. 03. 2017.

• Medzinárodná organizácia pre migráciu (lOM) ako koordinátor Národného kontaktného bodu

EMN v SR zorganizovala v Bratislave 23. 03. 2017 národnú konferenciu EMN na tému Úloha

samospráv v integrácii utečencov. Cieľom konferencie bob sprostredkovat‘ osvedčenú prax
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z vybraných miest krajín EÚ a poskytnút priestor na diskusiu a výmenu skúseností v ntegrácii

utečencov so zameraním na bývanie, vzdelávanie, zamestnávanie, socio - kultúrnu orientáciu,

komunikáciu a zapojenie obyvateľov miest do tohto procesu.

Dňa 30. 03. 2017 sa v Kežmarku uskutočnila prezentácia ideového konceptu Smart Green

City Kežmarok za účasti predstavitel‘ov Czech Smart City Cluster. Koncept je základom pre

ďalšie budovanie chytrého mesta a jeho cieľom je prepojit‘ eXistujúce aj novonavrhnuté smart

technológie tak, aby prínieslí čo najefektívnejŠiu účelnost‘ a zlepšenie života občanom mesta.

Príklad mesta Kežmarok móže byt inŠpiráciou aj pre ďalšie slovenské mestá. Únia miest

problematiku účasti miest v programe Smart Cities a príklady dobrej praxe zverejňuje

pravidelne na svojom webe.

• V dňoch 07. - 08. 04. 2017 sa v MoUre konal IV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

s názvom Súčasné trendy vzdelávania v mediácii‘. Na konferencii bolí predstavené rózne

modely vzdelávania mediátorov a ich efektívne využitie v praxi; využitie vzdelávacích

programov o mediácii pre základné, stredné a vysoké školy a ich uvedenie do praxe;

participácia a podpora projektov cezhraničnej spolupráce pri vzdelávacom procese

mediátorov. Konferenciu organizovala Asociácia mediátorov Slovenska.

• Dňa 07. 07. 2017 sa v Kežmarku uskutočnilo rozŠírené prezídium Klubu primátorov miest SR

pri príležitosti 27. ročníka Medzinárodného festivalu Európske ľudové remeslo EĽRO.

Účastníci v rámci diskusie konštatovali, že stavovská organizácia, združujúca súčasných

i bývalých primátorov, je veľmi dobrou platformou pre výmenu skúsenosti a zároveň zaujímavé

námety do budúcnosti. Primátori hovorili aj o súčasnom stave fungovania verejnej správy

a osobitne územnej miestnej samosprávy a zhodli sa na potrebe posilnit postavenie miest.

V závere rokovania prezídium KPM SR vymenovalo nového tajomníka Klubu, pána Milana

Galandu.

• Projekt „Slovensko bez bariér‘ vznikol v roku 1999 z iniciativy Asociácie organizácií

zdravotne postihnutých občanov SR, O.Z. GEMMA ‘93 a Únie miest Slovenska. Z iniciativy

ÚMS sa od roku 2001 pravidelne organizuje sút‘až „Samospráva a Slovensko bez bariér“.

V rámci aktuálnej IX. etapy sútaže sme v spolupráci s AOZPO SR pripravili sánu seminárov,

zameraných na diskusiu predstavitetov samospráv a organizácií reprezentujúcich

znevýhodnených občanov, ako zintenzívnit‘ úsilie pri šírení myŠlienky projektu SBB. Nad

seminármi prevzali záštitu Dušan Chrenek, vedúci zastúpenia Európskej komisie v SR

a Andrej Hrnčiar, podpredseda NR SR a primátor mesta Martin, viceprezident ÚMS.

Aktuálne sa uskutočnili podujatia v mestách Trnava (21. 09.), Žilina (25. 09.), Nitra (27. 09.),

Prešov (04. 10.), Košice (05. 10.), Banská Bystrica (25. 10.), Trenčianske Teplice (30. 70.).

Vyvrcholením tejto série bol seminár v Bratislave, v rámci ktorého sa uskutočnil aj Koncert

porozumenia, dokumentujúci kultúrne aktivity sluchovo postihnutej mládeže.

• V Uňoch 20. - 21. 09. 2017 sa v Podbanskom uskutočnila odborná konferencia z príležitosti

25. výročia založenia Združenia hlavných kontrolórov miest a obcĺ SR. Podujatia sa

zúčastnil Milan Galanda, ktoný zároveň z rúk prezidenta ZHK SR Ľudovíta Budzáka prevzal

Pamätnú plaketu Únii miest Slovenska za dlhoročnú spoluprácu pri rozvoji miestnej územnej
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samosprávy.

Dňa 26. 09. 2017 sa v spolupráci s ÚMS ako mediálnym partnerom uskutočníla každoročná

Trend konferencia „Komunálny manažment 2017‘ s podtitulom Mestá zastali pred

komplikovanou križovatkou. Na podujatí sa aktívne zúčastnili Miroslav Kollár,

viceprezident ÚMS a Milan Galanda, generálny sekretár ÚMS.

Dňa 27. 09. 2017 sa v Svätom Jure uskutočnila konferencia „AGENDA 2030- Čo to znamená

pre mestá a obce?‘ Podujatie organizovala vzdelávacia inštitúcia Al Nova v spolupráci s Úniou

miest Slovenska pri finančnej podpore medzinárodnej asociácie ALDA. Podujatíe sa konalo

v rámci projektu “Učíme sa mysliet‘ globálne na Iokálnych príkladoch“, ktorého cieľom je

zvýŠenie povedomia verejnosti v nadväznosti na ciele udržateľného rozvoja s dórazom na

prípravu miest na klimatické zmeny. Účastníci sa oboznámili s prezentáciou Katalógu

adaptačných opatren[ miest a obcí BSK na nepriaznivé dopady zmeny klímy, príkladmi dobrej

praXe, možnostami pomoci z BSK, ako aj s príkladmi adaptačnej stratégie mesta Zvolen

a realizovanými adaptačnými opatreníami v oblasti nakladania s vodou.

Ministerstvo vnútra SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa,

vyhlásilo dňa 12. 05. 2017 dopytovo - orientovanú výzvu zameranú na tvorbu lepšej verejnej

politiky. Keďže oprávneným žiadateľom mohli byť podľa znenia tejto výzvy len „občianske

združenia, nezapojili sme sa s vlastným projektom, ale akceptovali sme žíadost‘ o spoluprácu

a partnerstvo a podpísali prísluŠné memorandum s nasledovným žiadatetmi: CEPTA Zvolen,

M.E.S.A.10 Bratislava, Nadácia M. Šimečku Bratislava, Nadácia Pontis Bratislava, Slovenské

centrum obstarávanía Bojnice a Wellgivin Bratislava.

Dňa 02. 10. 2017 sa na Ministerstve financiĺ SR uskutočnilo prerokovanie návrhu rozpočtu

verejnej správy na roky 2018-2020 za mestá a obce. Uvedeného prerokovania sa zúčastnil

Milan Galanda

V dňoch 19. - 20. 10. 2017 sa v Podbanskom konala tradičná jesenná odborná konferencía

APÚMS SR, ktorá nadväzovala na oslavy 25. výročía vzniku asociácie. Pri tejto príležitosti si

generálny sekretár ÚMS Milan Galanda a prezident APÚMS Peter ÁGH vymenili pamätné

listiny, potvrdzujúce kvalitnú a dlhoročnú spoluprácu medzi oboma organizáciami.

V dňoch 25. 10. - 27. 10. 2017 sa v Liptovskom Jáne uskutočnil druhý ročník

Československej environmentálnej konferencie - ENVIRO 2017, ktorá sa venuje

problematike životného prostredia zo Slovenskej a Českej republiky. Hlavným cieľom

konferencie bola výmena praktických a legislatívnych skúseností oboch krajin na poli

odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a zmeny klímy, posudzovania vplyvov,

íntegrovanej prevencie a uplatňovania BREF/BAT.

V dňoch 5.- 10.11.2017 savYad Vashem, Izrael, uskutočnil semínár pre Výbor pre

prevenciu a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a mých foriem íntolerancie (VRAX).

Seminára, ktorý sa uskutočňuje v gescii Ministerstva vnútra SR, sa zúčastnili Natália

Šovkoplias, projektová manažérka ÚMS a Daniela Drobná, expertka ÚMS.

ÚMS v spolupráci s Prvou stavebnou sporitel‘ňou realizuje už tretí rok grantový program na

podporu revitalízácie verejných priestranstiev a vnútroblokov v obytných zónach
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s cieľom prispiet‘ k zveľaďovaniu prostredia miest a obcí práve v častiach, ktoré bolí doteraz

najviac zanedbávané. V týchto dňoch bola zverejnená výzva na podávanie žiadostí

o poskytnutie grantu s termínom na podávanie žiadostí do 03. 11. 2017.

• Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave zorganizovala

09. novembra 2077 už 12. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Ekonomický

a sociálny rozvoj Slovenska s užším zameraním na efektívnost verejnej správy. Seminára

sa zúčastnil generálny sekretár Milan Galanda.

• V dňoch 21. - 23. novembra 2017 sa vo Vysokých Tatrách uskutočnila 73. konferencia

Slovenskej parkovacej asociácie s názvom „Parkovanie a mestská doprava“, nad ktorou

prevzal záštitu pán Ivo Nesrovnal, prezident ÚMS a primátor hl. m. SR Bratislavy. Konferencie

sa zúčastnil generálny sekretár Milan Galanda.

Aktivity v oblasti enerqetickei efektívnosti a opatrenia na zmenu klímy

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

projektu NET - CoM v roku 2013, úspešne pokračuje vo svojej činnosti na základe spolupráce

s príslušnými ministerstvami a so signatármi Dohovoru, ako aj za podpory celoeurópskej

asociácie Energy Cities. Význam Národnej platformy Dohovoru primátorov si uvedomujú

príslušné ministerstvá, slovenské mestá i profesijné organizácie. Ku dnešnému dňu sa členmi

stalo už 35 subjektov, vrátane MDV SR, MH SR, MŽP SR, SIEA a 9 slovenských miest a obcí,

medzi ktoré patria aj mestá Kremnica a Trnava.

- Xl. a XII. zasadnutie Národnej platformy Dohovoru (NP DP) primátorov sa uskutočnilo

v Bratislave v hoteli Devin, v spolupráci s Kanceláriou Dohovoru primátorov v Bruseli, s finančnou

podporou Energy Cities a projektov LADDER a REPlatform.

- Dňa 24. októbra 2017 sa uskutočnilo ostatné XII. zasadnutie Národnei platformy Dohovoru

primátorov. Podujatie bob realizované v rámci projektu Renewable Networking Platform

v spolupráci s Kanceláriou Dohovoru primátorov a starostov o energetike a klíme v Bruseli

a s podporou európskej asociácie Energy Cities. Hlavnou témou XII. stretnutia Národnej platformy

Dohovoru prímátorov bola výmena skúseností v oblasti využitia obnoviteľných energetických zdrojov

(OZE) zo strany českých a slovenských miest - signatárov Dohovoru. Slovenské mestá a členovia

Národnej platformy prediskutovali smerovanie k úspešnej energetickej tranzícii, ako aj realizáciu

úspešných adaptačných opatrení na zmenu klímy so zástupcami českých miest - Brno, Litomčhce,

Ostrava - a predložili Svoje odporúčania zástupcom prislušných ministerstiev. Súčastou

podujatia bol aj informačný seminár URBACT k aktuálnej výzve na tvorbu sietí pre transfer programu

URBACT lil., organizovaný v spolupráci s oddelením mestského rozvoja MDV SR.

• Členstvo a spolupráca s Medzinárodnou asociáciou Energy - Cities umožňuje účast

na pracovných stážach a odborných seminároch zástupcom našich členských miest.

Dňa 18. 01. 2077 sa študijnej cesty v Paríži, zameranej na otázky energetického

„dovybavenia“ budov a bytov vo vlastníctve samospráv, ale aj súkromných vlastníkov so

zámerom nešit‘ kľúčové opatrenia v oblasti energetickej účinnosti v bytovom sektore, zúčastnil

Ján Ferenčák, člen prezídia ÚMS a primátor mesta Kežmarok.
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L Medzinárodné projekty a aktivity, zastúpenie ÚMS v medzinárodných sietových organizáciách

Medzinárodné projekty a aktivity

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

a podujatí.

Partnerstvo na medzinárodnom projekte LADDER (program EuropeAid) - pod vedením

Asociácie ALDA a pod záštitou primátora hl. m. Bratislavy. Projekt sa zameriava na

podporu spolupráce miestnej a regionálnej samosprávy a organizácií občianskej spoločnosti

smerujúcej k zvýšeniu povedomia verejnosti o politikách EÚ v oblasti rozvojovej spolupráce,

ako aj nových výziev, ktoré sú vytýčené v rámci Agendy 2030. Projekt sa realizuje v rokoch

2015 - 2017. V roku 2017 bolí realizované nasledovné aktivity:

- 2. kolo mikrograntového programu pre projekty mimovládnych organizácií a samospráv, ktoré sú

v súlade 50 smerovaním a cieľmi projektu LADDER. Únia miest Slovenska podporila nasledovne

projekty, ktoré sa möžu stat‘ príkladom dobrej praxe pre občanov, mimovládne organizácie a miestne

samosprávy, ako vytvárat‘ konštruktívne a na výsledok orientované partnerstvá, v rámci svojich často

obmedzených zdrojov:

- Centrum komunitného organizovania, Zvolen - Aktívni občania a miestne úrady spolupracujú pre

zelenšie sídliská, Čas pre väčšiu toleranciu.

- Krajanský inštitút, Bratislava - Menšinami proti eXtrémizmu.

- Academia lstropolitana Nova, Svátý Jur - Učíme sa mysliet‘ globálne na lokálnych príkladoch.

- V dňoch 24. a 25. 10. 2077 sa v Hoteli Devín v Bratislave uskutočnilo dvojdňové záverečné poduiatie

projektu LADDER pod záštitou Petra Pellegriniho, podpredsedu vlády SR pre investície

a informatizáciu, lva Nesrovnala, primátora hlavného mesta SR Bratislavy a prezidenta ÚMS,

a Dušana Chreneka, vedúceho Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike. Záverečná

konferencia projektu bola zameraná na vnútroštátnu implementáciu Agendy 2030, najmá na nové

ciele udržateľného rozvoja (SDG5) s dórazom na.,, Udržateľné mestá a komunity“, „Ochrana klímy“,

„Dostupná a čistá energia“ a „Kvalitné vzdelanie“. lmplementácia Agendy 2030 na Slovensku pri

aktívnom zapojení samospráv napomöže zvýšeniu efektivity správy miest, rozvoju ľudských zdrojov

a hospodárskej stabilizácie územnej samosprávy, ako aj napredovaniu Slovenska v kontexte

celoeurópskeho udržateľného rozvoja.

- V dňoch 22. - 24. 11. 2017 sa v Štrasburgu na póde Rady Európy uskutočnila celoeurópska

záverečná konferencia projektu LADDER, kde boli prezentovane aj výstupy, ktoré boli dosiahnuté pri

realizácii projektu na Slovensku.

• Únia miest Slovenska je zapojená do projektu RePlatform — Development of a networking

platform and support to local and regional authorities for renewable deployment (Platforma spolupráce

miestnych samospráv v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov), ktorý sa realizuje pod vedením

Energy-Cities v rokoch 2017 -2018 a v spolupráci s českým partnerom Národná sít‘ zdravých mesU NSZM.

V rámci aktivít projektu sa v dňoch 24. - 25. 11.2077 v meste Litomčfice uskutočnil česko - slovenský

odborný seminár, na ktorý bol za ÚMS delegovaný pán Miroslav Muška z oddelenia energetického

manažmentu hlavného mesta SR Bratislavy.
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Zastúpenie ÚMS v medzinárodných sieťových organizáciách

Výbor regiónov - CoR:

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. Spotoční kandidáti ÚMS a ZMOS sú riadny člen Vladimír Bajan,

starosta m.č. Bratislava Petržalka a náhradník Ján Blcháč, primátor m. Liptovský Mikuláš.

Kongres miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy - CLRAE:

• 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.

• Nový predseda Európskeho výboru regiónov - V júli roku 2017 sa politickí zástupcovia

regiónov a miest stretli na 124. plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov v Bruseli

a zvolili nového predsedu, pána Karl-Heinz Lamberta, ktorý po dva a pol ročnom mandáte

vystriedal Markku Markkulu z Fínska. Karl-Heinz Lambertz je členom EVR od roku 2001

a v rokoch 2017 až 2015 pósobil ako predseda skupiny SES v tejto inštitúcii. Od roku 7981

bol členom Parlamentu nemecky hovoriacej komunity Belgicka, v rokoch 1990 až 1999

zastával viaceré ministerské posty vo vláde Nemecky hovoriaceho spoločenstva a v rokoch

1999-2014 pósobil akojej ministerský predseda. Následne do roku 2016, keď bol zvolený za

senátora, pösobil ako predseda Parlamentu nemecky hovoriacej komunity.

Energy - Cities:

• Pokračuje aktívna spolupráca s európskou asociáciou Energy - Cities, ktorá umožňuje

výmenu skúseností na úrovni miest a regiónov v oblasti energetickej efektívnosti, adaptačných

a mitigačných opatrení na zmenu klímy. Dňa 18. 07. 2017 bola zorganizovaná študijná

návšteva mesta Paríž pre zástupcov európskych miest. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci

s Agence Parisienne du Chmat (Parížskou Klimatickou Agentúrou). Hlavnou témou návštevy

bob oboznámenie sa s uplatnením metodiky CoachCopro, ktorú vyvinul eXpertný tím

Klimatickej Agentúry mesta Paríž a ktorá pomáha nešit‘ otázky energetického dovybavenia

budov a bytov vo vlastníctve samospráv so zámerom nešit‘ ktúčové opatrenia v oblasti

enetgetickej účinnosti v bytovom sektore. Za ÚMS sa študijnej cesty zúčastnil Ján Ferenčák,

primátor mesta Kežmarok.

• V dňoch 26. - 28. 04. 2017 sa uskutočnibo Valné zhromaždenie a výročná konferencia Energy

Cities, kde bohi prediskutované otázky spolupráce a vízie nových projektov pre členské

asociácie, akými sú Ůnia miest Slovenska a CITEN EGO a ďalšie národné asociácie z Poľska,

Bulharska, Česka a pod. Podujatia sa zúčastnil Alexander Ferenčík, predseda CITENERGO,

člen prezídia ÚMS a primátor mesta Kremnica a Natáhia Šovkophias, projektová manažérka ÚMS

a koordinátorka NP DP.

ALDA:

• Únia miest Slovenska je členom Správnej rady celoeurópskej asociácie ALDA.
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Dňa 09. - 10. 02. 2017 v meste Modena sa uskutočnilo riadne zasadnutie Správnej rady,

ktorého sa zúčastnila Natália Šovkoplias, projektová manažérka a expert ÚMS. Boli

prerokovane otázky spolupráce so zameraním na spoločné politiky v oblasti európskej

integrácie, účast‘ na európskych projektoch a presadzovanie spoločných záujmov v oblasti

spolupráce miest a ich združení a organizácií občianskej spoločnosti. Únia miest Slovenska

je členom konzorcia projektu LADDER a bude participovat‘ aj na projekte ENLARGE, čo

umožní zviditeľnit Národnú platformu Dohovoru primátorov a skúseností našich členských

miest v oblasti energetickej efektivnosti na európskych fórach.

• Valné zhromaždenie ALDA sa uskutočnilo 10. - 12. 05. 2017 v meste Toruň, Poľsko a bob

spojené s výročnou konferenciou projektu LADDER.

• Zasadnutie Správnej rady celoeurópskej asociácie ALDA sa uskutočnilo na Malte

05.-06.10.2017.

• Členstvo ÚMS v asociácii ALDA umožňuje aj našim členským mestám a spolupracujúcim

organizáciám zapájat‘ sa do projektov a twinningových aktivít miest v rámci programov EÚ

(Europe Aid program, Europe for Citizens Program, HORIZON2O2O, Erazmus + program).

IRE - lnštitút Európskych miest a reqiónov:

• Únia miest Slovenska, ako člen IRE, vysiela eXpertov na medzinárodné konferencie

a workshopy. V dňoch 24. - 26. 09. 2017 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie a výročná

konferencia IRE, kde holi prediskutované otázky spolupráce a vízie nových projektov pre

členské asociácie, ako aj otázky využitia obnoviteľných zdrojov energie v súlade s politikami

EÚ. Za Úniu miest Slovenska sa zúčastnil Roman Chovanec, vedúci Oddelenia

energetického manažmentu Hl. m. SR Bratislavy.

Spolupráca so združeniami a Asociáciami miest členských krajin EU a krajín Východného partnerstva

• Pokračuje spolupráca s Asociáciou energeticky efektívnych miest Ukrajiny (AEEMU)

cez spoločné webináre a konferencie v rámci členstva v Energy - Cities.

• Pokračuje spolupráca s Národnou asociáciou miestnej samosprávy Gruzínska -

NALAG v rámci aktivít projektu LADDER a členstva v ALDA.

• Pokračuje intenzívna komunikácia a výmena ínformácií s Rakúskym zvázom miest -

Österreichischen Stádtebundes, českými združeniami - Národní sít Zdravých mčst ČR

a Sdružení Český zavináč.

II. Priority ÚMS v tomto volebnom období

Aktualizáciu priorita návrh strategických cieľov Únie miest Slovenska pre roky 2017-2018 schválil XXVIII.

snem ÚMS dňa 02. 06. 2017:

1. Strategický cieľ: Rozvoj miest I mestských regiónov

zdöraznit‘ výhody spolupráce centrálneho mesta a obcí v hraniciach prirodzenéholmestského

regiónu a odporučit inštitucionálne zmeny podporujúce efektĺvnejŠí rozvoj regiónu a tým prispiet

k riešeniu problematiky mestského rozvoja,

navrhnút‘ zmenu systému financovania regionálneho rozvoja (vo vézbe na strategický cieľ 2 -
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Financovanie miest),

- systémové a koncepčné nastavenie tvorby strategíckých a rozvojových dokumentov (S cíeľom

eliminácie formálneho prístupu k tvorbe strategických a rozvojových dokumentov, vrátane

personálnych kapacít, priebežného napÍňania a vyhodnocovania).

2. Strategický cieľ: Fínancovanie miest

- posilnenie vlastných príjmov miest, obmedzenie prerozdeľovania a dotácií,

- navrhnút‘ spravodlivejŠie finančné vyrovnávanie (prerozdeľovanie dane z prĺjmu fyzických osöb,

Školské normatívy) a nový systém finanČného vyrovnávania,

- upravit‘ spósob financovania preneseného výkonu pósobnosti štátnej správy,

- zmenit‘ financovania regionálneho rozvoja.

3. Strategický cieľ: Sociálne služby

vytvorenie nového a dlhodobo udržatetného modelu financovania dlhodobej starostlivosti

založeného na viac zdrojovom financovaní,

- podporu deinŠtitucionalizácie v maximálne možnej miere, rozvoj samostatného podporovaného

bývania a opatrovania v domácom prostredí,

- odporúČania pre mestá ako reagovat‘ na oČakávané trendy (zmena politiky sociálnych služieb,

zmena Štruktúry rozpočtov, spolupráca,...).

III. Zasadnutia orgánov ÚMS

1. riadne zasadnutie Prezídia (17. 02. 2017)

2. riadne zasadnutie Prezídia (28. 04. 2017)

Predsnemové zasadnutie prezídia (02. 06. 2017)

XXVIII. Snem ÚMS (02.06.201 7, Bratislava)

3. riadne zasadnutie Prezídia (29. 09. 2017)

4. riadne zasadnutíe Prezídia (24. 11. 2017)

Spracoval: generálny sekretariát ÚMS

SLOVENSKÁ PARKOVACIA ASOCIÁCIA

Sídlo: Košická 2, 010 65 Žilina

Členské za rok 2017:0

Pósobnost‘: celoslovenská

Slovenská parkovacia asociácia je záujmové združenie právnických osób založené 10. 02. 2005

s cieľom združovania a spolupráce medzi organizáciami zabezpeČujúcimi prevádzkovanie parkovísk, orgánmi

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

Predmet Činnosti SPA:
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1. Združovanie a spolupráca medzí organizáciami zabezpečujúcimi prevádzkovanie parkovísk, orgánmi

miest, investormi, realizátormi stavieb a ďalŠimi 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 obcí, odbornými združeniami

a organizáciami, investormi, dodávateľmi 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 obchodně aktivity, ktoré möžu pomöct‘ pri

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

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

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

8. Byť členom v odborných organizáciách alebo združeniach doma i v zahraničí.

Mesto Liptovský Mikuláš je riadnym členom asociácie od 04. marca 2008 a pravidelne sa zúčastňuje

podujatí 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 2017:

1. V roku 2017 sa konala trojdňová 13. Konferencia SPA s témou „Parkovanie a mestská doprava“. Za

mesto sa zúčastnil vedúci odboru ŽR a dopravy Ing. Lengyel, ktorý sa zúčastnil celej konferencie.

Hlavnými témami konferencie bola analýza a aplikácia skúseností z tejto oblasti z činností miest na

Slovensku a najmá v zahraničí — Praha, Brno. Prerokované boli najmá riešenia problémov dopravnej

obsluhy a možnosti zmeny deľby dopravnej práce medzi individuálnou a hromadnou dopravou.

Závery z konfetencie bali:

• Je nutné iniciovat‘ vypracovanie smernice pre rieŠenie parkovania zo strany MDV a RR SR

(Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky) pre potreby

samospráv.

• Odporúčanie pre MDV a RR SR vypracovanie oficiálneho dokumentu pre riešenie

Individuálne osobnej dopravy (motorovej, pešej, cyklistickej).

Spracoval: Ing. Gabriel Lengyel

ZDRUŽENIE EUROREGIÓN TATRY
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Sídlo: Hradné námestie 30, Kežmarok 060 01

Členské za rok 2017: 3.151,50,- EUR

Pösobnost‘: Slovensko, Potsko

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

Združenia Euroregión Tatry. Združenie v roku 2017 realizovalo vlajkový projekt Programu lnterreg

V — A Poľsko — Slovensko 2014 — 2020 s názvom „Hístoricko — kultúrno — prírodná cesta okolo Tatier —

2. etapa“. Vl. etape realizácie projektu v rokoch 2014 — 2015 bob vybudovaných viac ako 93 km

cyklistických chodníkov na slovenskej a poľskej strane, z toho v meste Liptovský Mikuláš bol vybudovaný

cykbochodník v dížke 3,2 km a dve odpočívadlá pri cyklochodníku.

V 2. etape výstavby cyklistických chodníkov spolu s infraštruktúrou pte cyklistov v rámci projektu „Cesta okolo

Tatier pokračuje 10 partnerov z Polska a Slovenska a spobočne plánujú vybudovat‘ 60 km cyklistických

chodníkov s parkoviskom a prístreškami pre cyklistov. Vedúcim partnerom projektu je Európske zoskupenie

územnej spolupráce TATRY s r. o.

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na 2. etapu projektu bola podpísaná 27. 02. 2017v Nowom Targu.

Mesto Liptovský Mikuláš v rámci tohto projektu získalo nenávratný finančný príspevok vo výške

283.825,27,- EUR (ERDF + ŠR SR) na realizáciu 2. etapy cyklochodníka v dĺžke 1,37 km, ktorá boba v r. 2017

úspeŠne zrealizovaná. Začiatok trasy sa nachádza východne od areálu Čov LVS Liptovský Mikuláš a koniec

na západnom okraji cesty l/lB 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 v roku 2017 zapojené aj do

projektu s názvom Prírodné a kultúrne hodnoty pol‘sko — slovenského pohraničia Euroregiónu „Tatry“.

Projekt bol vtoku 2017—2018 realizovaný v rámci Fondu mikroprojektov Programu lnterreg V — A Poľsko —

Slovensko 2014 — 2020.

Aktivity projektu do ktorých bob aktívne zapojené aj mesto Liptovský Mikuláš:

1/ Kultúrne a prírodné dedičstvo miest Euroregiónu „Tatry“

Aktivita, ktorej úlohou boba organizácia dvojdňového Fóra miest Euroregiónu „Tatry“ na tému kultúrneho a

prírodného dedičstva miest - členov Euroregiónu „Tatry‘.

Fórum miest Euroregiónu „Tatry“ sa konalo dňa 17. — 12. 09. 2017v Kežmarku. Cieľom fóra boba prezentácia

miest patriacich do Euroregiónu „Tatry‘. 24 potských a slovenských miest prezentovali málo známe kultúrne

a prírodné hodnoty. Účastníci tak mali možnost‘ spoznat‘ prírodné a kultúrne atrakcie vyskytujúce sa na území

Euroregiónu „Tatry“. Odprezentované referáty na fóre boli následne spracované do špeciálneho vydania

Ročenky Euroregiónu „Tatry“ Pohraničie poľsko — slovenské.

Ďalšou úlohou aktivity bob, na základe referátov spracovaných jednotlivými zástupcami miest,

vydanie Ročenky Euroregiónu „Tatry“ Pohraničie poľsko-slovenské. V Ročenke sa nachádza 24 slovenských

a poľských miest — členov Euroregiónu „Tatry“. Ročenka pozostáva z 256 strán a vyšla v náklade 3 000 ks.

Mestu Liptovský Mikuláš bob poskytnutých 100 ks pubbikácií, ktoré bobi ďalej distribuované do základných

škób, bnformačného centra, Múzea Janka Kráľa, Liptovskej knižnice a na reprezentatívne účely mesta.
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2/ Euroregián „TatrV Tour Podhalie, Spiš, Otava, Liptov a vedomostná sút‘až

Euroregión „TatrV Tour bolí cyklistické preteky, ktoré pozostávali z 5 kól. Organizáciu pretekov na potskej

strane prevzal cyklistický klub zo Spytkowic a na slovenskej strane CK MŠK Kežmarok.

Dňa 25. 06. 2077 sa uskutočnilo 1. kolo v Chochoowe Termy, dňa 23. 07. 2017 sa uskutočnilo 2. kolo

v Liptovskom Mikuláši, 3. kolo v Czarnom Dunajci (13. 08. 2077), 4. kolo ptetekov v meste Kežmarok

(77. 09. 2017) a posledně finálové kolo sa uskutočnilo v Nowom Targu (1. 10. 2017), ktoré bob zároveň

finálovým kolom a uskutočnilo sa celkové vyhodnotenie pretekov. Cyklistické preteky mali výborné ohlasy

a tešia sa vetkej popu Iarite. Hlavne v Liptove, kde sa tieto preteky okolo Liptovskej Mary obnovili po 17 rokoch.

V rámci tejto úlohy sa konala aj vedomostná sútaž na tému prírodné a kultúrne hodnoty potsko-slovenského

pohraničia. Prvé kolosa uskutočnilo na základných Školách v Kežmarku, Liptovskom Mikuláši a Nowom Targu.

Najlepší traja žiaci z každej školy sa zúčastnili na finálovom kole, ktoré sa uskutočnilo v Nowom Targu.

Spracovala: Ing. Jana Kormaníková

OBČIANSKE ZDRUŽENIE SPOLOK MARTINA RÁZUSA

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

Členské za rok 2017: 35,- Eur

Pósobnost‘: celoslovenská

Predsedníctvo SMR

V medziobdob po Valnom zhromaždení(VZ), činnost‘ spolku riadi jeho predsedníctvo. V minulom roku

a až do VZ 2018 sa predsedníctvo podra zápisníc stretlo trikrát (09. 05. 2018, 17. 01. 2018, 02. 03. 2018).

Viaceré úlohy sa nešili priebežne s jednotlivými členmi predsedníctva.

Predsedníctvo pracovalo v zložení: predsedu spolku: PaedDr. Stanislav ŽiŠka (zvolený v r. 201 7),

podpredsedníčka: Mgr. Daniela Fiačanová (zvolená v r. 2017), Ľubica Rybárska tajomníčka (zvolená v r. 2015)

abdikovala 16. 01. 2018), Mgr. Vladimír Ferenčík pokladník (zvolený v r. 2015), Jela Maliariková účtovníčka

(zvolená v r. 2016), Zdenka Matějková členka (zvolená v r. 2016), Mgr. Katarína Hudáková členka (zvolená

v r. 2017), Ing. Ján BIcháč, PhD člen (zvolený v r. 2015).

Jánovi Blcháčovi končilo v marci 2018 volebné obdobie. Spobok bol písomne informovaný, že Mestské

zastupiteľstvo mesta Liptovský Mikuláš delegovalo Jána Blcháča na ďalšie obdobie do predsedníctva spolku.

V roku 2017 sa Spolku Martina Rázusa podaribo uskutočnit‘ a zrealizovat‘ nasledujúce podujatia

a aktivity, na kterých boli prítomní zástupcovia mesta Liptovský Mikuláš:

18. 03. 2077—XV. Valné zhromaždenie Spolku Martina Rázusa—účast‘Ing. J. Blcháča, PhD.

14. 05. 2017 — „Z Hlbokého do Míkuláša“ spomienková slávnost 200 rokov J. M. Hurbana, slávnostné

služby Božie v Liptovskom Mikuláši za účasti predsedníctva spolku. Ján BIcháč — slávnostný príhovor.

02. 06. 2017— 23. ročník Rázusovíe Vrbica prehliadka literárnej tvorby a recitačného umenia detí a mládeže

Liptova.

Vyhlasovatet — Liptovské kultúrne stredisko v L. Mikuláši.
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Organizátori — LKS, L iptovská knižnica G. F. Belopotockého, Mesto L iptovský Mikuláš, Spolok Martin

Rázusa.

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

Matice slovenskej, Múzeum Janka Kráľa v L. Mikuláši.

Za spolok sa tejto akcie zúčastnila podpredsedníčka spolku Daniela Fiačanová.

05. 08. 2017 — Cykloturistický maratón Po stopách Martina Rázusa (XVI. ročník) (L. Mikuláš — Brezno —

B. Bystrica — L. Mikuláš /15. ročník) pripomienka 80. výročia smrti Martina Rázusa.

Hlavnými organizátormi sú: SMR Mesto Liptovský Mikuláš a športový klub Leader Fox Bike Liptovský

Mikuláš.

V sobotu 05. augusta 2017 o 08:45 h. odštartoval spred rodného domu Martina Rázusa v Liptovskom

Mikuláši — Vrbici, populárny Cykloturistický maratón „Po stopách Martína Rázusa“. Pred štartom sa

pretekárom i prítomným host‘om prihovorila prednostka mestského úradu v Liptovskom Mikuláši Ing.

Marta Gutraiová, predseda Spolku Martina Rázusa PaedDr. Stanislav Žiška a za organizátorov Ing. Ján

Bether za firmu Leader Fox bike. Na rodný dom cyklisti zavesili prvý spomienkový veniec. Pelotón tvorilo viac

ako 100 cyklistov, ktorých neskór posilnilo 9 cyklistov z Brezna. Medzi účastníkmi nechýbalo spriatelené

ženské družstvo z Liberca, jeden účastník z Maďarska a ďalší z kanadského Toronta. Na 182 km dlhú trasu

z Liptovského Mikuláša cez sedlo Čertovicu (1233 m nm.), Brezno, Banská Bystrica, Donovaly (960 m nm.)

a spát do cieta v Liptovskom Mikuláši sa vydali už po 16-krát. lch sily a odhodlanie preverilo nielen náročné

stúpanie na horský prechod Čertovica a následne aj Donovaly, ale aj nadpriemerná denná teplota. Celková

trasa obsahovala i dve súťažné rýchlostné etapy, prvá — horská z Kráľovej Lehoty na Čertovicu a druhá

rovinná z Lipt. Michala do Beníc.

08. 08. 2017 - Spomienková slávnost‘ v Liptovskom Mikuláši, organizovaná MO a Domom Matice

slovenskej v priestoroch zasadačky MsÚ, pritomní predseda spolku, podpredsedníčka spolku a členovia

spolku Vladimír Rázus s rodinou a Karol Komandera.

18. 10. 2017 Spomienková slávnost‘ pri 129 výročí narodenia M. Rázusa, sadenie památnej vtby, uvedenie

Rázusovie klubu spisovatel‘ov Liptova — účast‘ primátora mesta Ing. Jána Blcháča, PhD. — slávnostný

príhovor, sadenie vrby, uvedenie knihy P. Vrlíka, prítomný i zástupca primátora Ing. Rudolf Urbanovič.

Spracoval: PaedDr. Stanislav Žiška

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ LIPTOVA

Sídlo: Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41

Členské za rok 2017: 3.128,50,- EUR

Pósobnost‘: okres Liptovský Mikuláš

Správa o činnosti miestnej samosprávy — ZMOL, ktorá združuje 56 členov (2 mestá, 54 obcí, 74 tisíc

obyvateľov). Poskytuje metodickú pomoc v procese prechodu kompetencií na samosprávu, vytvára

podmienky pre spoluprácu s VÚC, presadzuje spoloČné záujmy regiónu. Rada ZMOLu sa v roku 2017 stretla

5X a 3x bob zvolané valné zhromaždenie ZMOLu.
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Významnou úlohou bola naša účast‘ na sneme ZMOS, ktorý sa konal dňa 17. 05. — 18. 05. 2017 v

Bratislave.

Na zasadnutíach ZMOL sme nešili problematiky za účasti hostí:

1. Významnými host‘ami na zasadnutiach ZMOL boll:

- podpredseda ZMOS Jozef Turčany

- JUDr. Štefan Bieľak

- Juraj Mitura — prednosta Ústavu klinickej hematológie a transfuzíológie ÚVN Ružomberok — pojazdná

transfúzna stanica

- RGB Liptov

- Predseda OPK — Tibor Kabzan — riešenie problematiky synantropných medveďov

- Ing. Martin Lenárt — tajomník ÚzVDPO Liptovský Mikuláš — schválený príspevok vo výške 3.750,- eur.

- zástupca spolku Martina Rázusa — schválený príspevok vo výške 500,- eur

- štátny tajomník MV SR Rudolf Urbanovič — vybudovanie klientskeho centra v priestoroch Župného domu

- prednostka Okresného úradu Liptovský Mikuláš Lenka Mitrengová — stránka Facebook Liptovský Mikuláš

2. ZMOL nešil situáciu iniciatívy stredné Slovensko za účelom dobudovania diatnice Dl. Zabezpečenie

vyčlenenía finančných prostriedkov na spracovanie projektovej dokumentácie, výkup pozemkov a následné

budovanie cestnej slete — Petícia.

ZMOLapelova na nevyhnutnost‘ realizácie, modernizácie železničnej trate, úsek Liptovský Hrádok —

Paludza.

Predseda ZMOL ako člen výboru na podporu a vybudovanie kompletnej rekonštrukcie cesty I. triedy ČiB v

trase Liptovský Michal — Liptovský Mikuláš.

3. Pracovná cesta starostov po Pobaltských krajinách v termíne 20. -25. 05. 2017.

4. Predseda ZMOL sa aktívne zúčastňoval zasadnutí rady ZMOS a všetky potrebné informácie a materiály

rokovaní boli distribuované všetkým členom ZMOL prostredníctvom tajomníka združenia.

V roku 2017 sme sa snažili všetky döležité informácie poskytnút‘ prostredníctvom našich stretnutí ZMOL, ako

aj zasielaním prostredníctvom tajomníka ZMOL.

Spracoval: Ing. Peter Pethö

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA

Sídlo: Bezručova 9, 817 09 Bratislava

Členské za rok 2017: 5.179,19,- EUR

Pósobnost‘: celoslovenská
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Miestna územná samospráva a Činnost Združenia miest a obcĺ Slovenska za rok 2016 v oblastíach:

ekonomika, regionálne školstvo, eurofondy a finančné mechanizmy, životné prostredie, sociálne veci, verejná

správa, Kancelária ZMOS.

RADA ZMOS - informácia o činnosti

Rada ZMOS má 132 Členov, z toho je 59 primátorov miest a starostov mestských Častí Bratislavy a Košic a

73 starostov obcí. V roku 2017 zasadala celkom štyrikrát ato:

27. a 28. júna 2017

20. júla 2017

21. a 22. septembra 2017

22. 14. a 15. novembra 2017

Na prvom zasadnutí Rady ZMOS, ktoré sa uskutoČnilo 27. a 28. 6. 2017 v Štrbskom Plese, dominovalo

školstvo, zdravotnictvo a financie.

Po votbe návrhovej komisie sa členovia rady venovali vyhodnoteniu plnenia úloh z uznesení Rady ZMOS,

ktoré uviedla ústredná riaditeľka Kancelárie ZMOS A. Labátová.

Výkonný podpredseda ZMOS J. Turčány oboznámil Členov s problematikou týkajúcou sa zvyšovania tarifných

platov pedagogických a odborných zamestnancov s účinnost‘ou od 1. 9. 2017 a predložil návrhy na presun

pósobností v regionálnom školsWe.

Predseda ZMOS M. Sýkora predostrel vyhodnotenie priebehu 28. snemu ZMOS. Aktuálne informácie z

legislatívneho procesu prezentovali výkonní podpredsedovia M. Muška a J. Turčány. Výkonný podpredseda

J. TurČány zároveň predstavil stanovisko ZMOS k návrhom zákonov o miestnych daniach, odpadoch a

sociálnych službách.

Členovia rady d‘alej prerokovali návrh harmonogramu zasadnutí Rady a Predsedníctva ZMOS na druhý polrok

2017. SpoloČnost‘ Slovak Telekom, ako partner ZMOS, predstavila nové možnosti spolupráce so ZMOS a

samosprávami. S návrhom stratégie informatizácie miestnej územnej samosprávy vystúpil výkonný pod

predseda M. Muška.

Viceprezident Policajného zboru SR L. Ábel zhodnotil súČinnost‘ policie so samosprávou v prevencii a boji proti

kriminalite a porušovatel‘om verejného poriadku. Výkonný podpredseda Jozef TurČány predstavil projekt

UNESCO - Týždeň celoživotného vzdelávania a Učiace sa mestá.

Podpredseda Š. Bieľak informoval o rokovaniach s Ministerstvom zdravotnictva SR o budúcich centrách

integrovanej zdravotnej starostlivosti. Postavenie starostu/primátora v kontexte jeho odborného statusu -

zákonná a judikatúrna požiadavka odbornej starostlivosti pri výkone funkcie v kontexte zohtadňovania v rámci

tzv. sociálneho statusu predniesol predseda Rady eXpertov ZMOS J. Sotolár. V závere rokovania výkonný

podpredseda J. TurČány informoval o výsledkoch hospodárenia miest a obcí za rok 2016, návrhu postupov na

zvýšenie predvidateľnosti rozpoČtového hospodárenia, aktuálnych otázkach financovania miest a obcí s

dórazom na plnenie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2017, opatreniach tzv. sociálneho balíčka a

príprave rozpoČtu na roky 2018 - 2020.

22



Na druhom mímoriadnom zasadnutí Rady ZMOS 20. júla 2017 v Liptovskom Mikuláši bola kľúčovým bodom

rokovanía navrhovaná úprava platov v regionálnom školstve.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložilo koncom júna vláde SR návrh nariadenia vlády

SR, ktorým sa mení a dopfňa nariadenie vlády Slovenskej republiky Č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú

zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Predmetom nariadenia

bob zvýšenie platových taríf pre pedagogických a odborných zamestnancov vo vysokých školách a v

regionálnom školstve, a to o 6 % s úČinnost‘ou od 1. septembra 2017. Vzhľadom na to, že materiál nebol

prerokovaný vládou SR z dóvodu neeXistencie dohody medzi sociálnymí partnermi, na mimoriadnom

zasadnutí Rada ZMOS prerokovala nový kompromisný návrh riešenia tohto problému, namiesto doposiaľ

požadovaných dvoch na- výšení platov kj. 9.2017 aki. 1.2018 vždy o 6% na jedno navýŠenie platov kj.

9.2017.

Združenie miest a obcí Slovenska dlhodobo deklaruje, že regionálne školstvo patrí medzi priority miestnej

územ ne] samosprávy, Rada ZMOS na rokovaní po rozsiahlej vecnej diskusii súhlasila s pred loženým návrhom

na zvýšenie tarifných platov pedagogickým a odborným zamestnancom škól a školských zariadení oproti

doposiaľ požadovanému dvojitému navýšeniu platov od 1. septembra 2017 a 1. januára 2018 o 6 % na jedno

navýšenie o spomínaných 6 % od 1. septembra 2017 a rovnako vždy od 1. septembra v nasledujúcí dvoch

rokoch.

„Pre nás zostáva döležité to, že k zvyšovaniu platov v regionálnom školstve by malo dochádzat‘ ba raz roČne,

Čo presadzujeme od zaČiatku vzniku tejto požiadavky. Zo strany ZMOS sme vyslali signál o spoboČenskej

zodpovedností. Mestá a obce zároveň dörazne požadujú realizovat‘ reformné zmeny v systéme vzdelávania a

výchovy v oblasti školstva. SúČasne upozorňujú aj na potrebu úpravy platov ostatných zamestnancov vo

verejnej správe,‘ hovorí predseda Združenia miest a obcí Slovenska M. Sýkora.

ĎalŠou témou programu boba informácia o rokovaní a odporúČaniach Rady solidarity a rozvoja so zameraním

na témy Sociálna dimenzia EÚ - silný nástroj na spoluprácu v rámci jadra EÚ a nedostatok kvalifikovanej

pracovnej sily na Slovensku. Rada ZMOS zobrala informáciu na vedomie a odporučila odborným sekciám

ZMOS v rámci svojej odbornej Činnosti zohľadňovat dokumenty a odporúČania Rady solidarity a rozvoja SR.

Členovia Rady ZMOS bolí tiež informovaní o príprave výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na

podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi z rozpoČtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR. Ďalším bodom

rokovania bol návrh na zmenu regulácie cien nájomného v bytoch postavených pred rokom 2001. Obidva

informatívne materiály zobrali Členovia rady na vedomie.

Na tret‘om zasadnutí

Rady ZMOS 21. a 22. septembra 2017 v Štrbskom Plese sa po voľbe návrhovej komisie a vyhodnotení plnenia

úloh z uznesení rady zaoberali členovia rady s návrhom na rozpracovanie požiadaviek zo snemov

regionálnych združení a námetov z diskusných príspevkov delegátov

28. snemu. Výkonní podpredsedovia M. Muška a J. TurČány podali aktuálne informácie z legislatívneho

procesu. Následne sa rokovanie sústredilo na prípravu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 - 2020, ktoré

budú vychádzat‘ z predpokladaných dopadov ekonomických opatrení na hospodárenie miest a obcí. Ďalším

bodom zasadnutia bola informácia a výstupy z rokovania Komory obcí.

Členovia Rady ZMOS sa oboznámili so zámermi pripravovaného nového návrhu stavebného zákona,

prerokovali aktuálne legislatívne povinnosti v oblasti informatizácie, oboznámili sa 50 zisteniami z kontroly
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NKÚ SR v oblasti eGOV, aktuálnym stavom informatizácie v pósobnosti úradu podpredsedu vlády SR pre

investície a informatizáciu, sociálnym statusom starostu obce a primátora mesta. M. Kočan, generálny riaditeľ

Všeobecnej zdravotnej poist‘ovne, a. s., prezentoval Rade ZMOS možnosti vzájomnej spolupráce.

Druhý rokovací deň členovia rady prerokovali stanovisko ZMOS k návrhu Opatrenia Ministerstva financií SR

k určovaniu regulovanej ceny nájomného pri bytoch obstaraných z verejných prostriedkov, venovali sa

informácii o príprave vecného zámeru reformy opatrovníckeho práva v Slovenskej republike a aktuálnej situácii

v oblasti zabezpečovania športu v podmienkach miest a obcí. Po oboznámení členov tady s informáciou

Ústredného automotoklubu Slovenskej republiky na tému „Znižovanie dopravnej nehodovosti - národná

dopravno-bezpečnostná sútaž pre rodiny a deti sa zaoberali problematikou platieb DPH pri implementácii

projektov z IROP.

Na štvrtom zasadnutí

Rady ZMOS 14. a 15. novembra 2017 sa zúčastnil minister životného prosttedia L. Sólymos, generálna

riaditeFka Slovenského pozemkového fondu A. Šklíbová, zástupcovia rezortov pödohospodárstva, životného

prostredia, Slovenského pozemkového fondu a Tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Po vol‘be návrhovej komisie pokračovalo rokovanie vyhodnotením plnenia úloh z uznesení Rady ZMOS, ktoré

predstavila ústredná riaditeľka A. Labátová. Aktuálne informácie z legislatívneho procesu predložili výkonní

podpredsedovia M. Muška a J. Turčány. Stanovisko ZMOS k rozpočtu vetejnej správy na toky 2018 - 2020 a

nariadeniu vlády SR

Komora miest - informácia o činnosti

Zloženie Komory miest: Komora má 59 členov

Predseda Komory miest: Štefan Bietak, pod predseda ZMOS

Tajomníčka Komory miest: Monika Hlavičková, špecialistka legislat[vnej sekcie Kancelárie ZMOS

Činnost‘ Komory miest

V hodnotenom období sa uskutočnili dve zasadnutia Komory miest.

Prvé zasadnutie Komory miest Rady ZMOS sa uskutočnilo 8. novembra 2017 v priestoroch zasadačky

mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Na rokovaní Komory sa zúčastnili stáli členovia, ale aj výkonní

podpredsedovia ZMOS M. Muška a J. Turčány.

Kľúčovými témami rokovania boli:

a) Koncepcia mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030,

b) zmeny legislatívy v oblasti sociálnych služieb,

c) materiál lnŠtitútu finančnej politiky „Skrytý poklad v samospráve v zmysle uznesenia Rady ZMOS č. 232

z 27. - 28.júna 2017,

d) komunálna reforma,

e) implementácia IROP prerokovanie niektorých záverov 28. snemu ZMOS v oblastiach, ktoré sa týkajú

mestskej agendy.

Koncepcía mestského rozvoja bala vnímaná ako dokument, ktorý je sice vedecky správny, avšak nie je

jasný jeho význam a jeho opodstatnenie. K predmetnému dokumentu bob v rámci medzirezortného

pripomienkového konania uplatnených 10 pripomienok. Jednou z podstatných pripomienok bob nevytvárat‘

tzv. platformu pri Ministerstve dopravy a výstavby SR. Tento dokument nebol predložený ani na rokovanie
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Hospodárskej a socíálnej rady vlády SR. Členovia komory venovali pozornost‘ novele zákona o socíálnych

službách. Výkonný podpredseda J. Turčány prítomných oboznámil so zmenami, ktoré nastalí v zákone. Ide

najmä O tieto zmeny;

a) zmeny financovania sociálnych služieb ako aj návrhu na zrovnoprávnenie verejných a neverejných

poskytovatetov,

b) príspevok štátu je viazaný na osobu a stupeň odkázanosti klienta zariadenia,

c) prijatý návrh, aby príspevok štátu slúžil výlučne na krytie mzdových nákladov zamestnancov zariadenia

sociálnych služieb.

Novela zákona o sociálnych službách nadobudla účinnost‘ 1. 1. 2078.

Téma, ktorej sa venuje dlhodobá pozornost‘, je komunálna reforma. Na rokovaní komory v diskusii odzneli

rózne návrhy členov k tejto téme, avšak vo svojej podstate sa výrazným spösobom nelíšili.

Členovia navrhovali najmé:

a) stanovenie základných princípov,

b) určenie hlavných cietov,

c) vytvorenie pracovnej skupiny zloženej z primátorov, starostov a expertov v danej oblasti,

d) použitie modelu z inej krajiny,

e) vytvorenie prieniku medzi štátnou správou a samosprávou,

f) potrebná diskusia v rámci orgánov ZMOS. Okrem spomínaných oblastí boli členovia oboznámeni S

implementáciou IROP na roky 2014 - 2020, aktuálny stav zhodnotil výkonný podpredseda M. Muška.

Na prvom zasadnutí Komory, ktoré sa uskutočnilo 7. septembra 2017 v Liptovskom Mikuláši,

členovia venovali pozornost najmä problematike obcí s najnižším počtom obyvateľov vo vzt‘ahu k výkonu a

financovaniu originálnych a prenesených kompetencii.

Komora obcí na zasadnutiach prijala a odsúhlasila tieto zásadné uznesenia:

odporúča

• Rade ZMOS a zástupcom ZMOS zaoberat‘ sa aplikačnými problémamí „malých obcí vyplývajúcich z

financovanía a odborného výkonu kompetencií, ako aj analýzou legislatívy z pohľadu jej nežiaducich

dopadov na „malé obce,

• Rade ZMOS prijat‘ uznesenie, v ktorom požiada predsedov jednotlivých regionálnych združení o

uskutočnenie prieskumu v malých obciach v rámci príslušných RZ za účelom zistenia, aký počet obcí do

500 obyvateľov v rámci RZ má problém s výkonom prenesených alebo originálnych kompetencií a ktorých

vzhtadom na nedostatočné finančné zabezpečenie ich výkonu,

• Rade ZMOS prijat‘ uznesenie, v ktorom ZMOS odmieta plošné rušenie výziev zo strany riadiacich orgánov

a upozorní na finančné a materiálne škody, ktoré z predmetného rušenia výziev pre samosprávu vyplývajú

a zároveň odmíeta zodpovednost‘ samospráv za nečerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych

fondov EÚ,

• Rade ZMOS prijat‘ uznesenie, v ktorom ZMOS bude požadovat‘ okamžité stiahnutie dokumentu lnštitútu

finančnej politiky „Skrytý poklad v samospráve, ako aj príslušnej aplikácie z webového sídla MF SR;

nesúhlasí s dokumentom vypracovaným lnštitútom finančnej politiky „Skrytý poklad v samospráve ako

celkom, ako aj s príslušnou aplikáciou zverejnenou na stránke MF SR.
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požaduje urýchlené riešenie veľkých pozemkových úprav v mestách a obciach; vyzýva

minísterku MPRV SR o zrýchlenie administráce na začate pozemkových úprav a urýchleněmu ukončeniu ex

ante kontroly verejného obstarávania pozemkových úprav predložených Úradu pre verejné obstarávanie.

Sekcia ekonomiky

Sekcia má 20 členov v tomto zložení: Vladimír Bajan (S), MČ Bratislava - Petržalka - predseda, Ján

Šufliarsky (P), Detva - podpredseda, Tatiana Čontofalská (S), Predajná, Veronika Haferová(S), Klokočov,

Jozef Gašparík (P), Dubnica nad Váhom, Štefan Gregor (P), Šahy, Peter Molčan (P), Sabinov, Miroslav

Škvarek (P), Svit, Ján Fenčák (S), Nižný Hrušov, Jozef Mičieta (S), Veľké Rovné, Ján Mrva (S), MČ Bratislava

- Vajnory (do 31. 1. 2016) ‚ Igor Petrík (S), Margecany, Vladimir Plžík (S), Sučany, Július Porubän (S),

Liptovská Kokava, Roman Súkenik (S), Zemianske Sady, Peter Štefan (S), Starý Tekov, Tkáč Róbert (S),

Záhradné, Anton Tkáčik (S), Radoľa, Ján Tomáš (S) Župkov, Miloš Barcal (S), Haniska. Tajomnikom sekcie

je Ladislav Adamovič, riaditel‘ ekonomickej sekcie Kancelárie ZMOS.

Činnost‘ sekcie - V období od 28. snemu ZMOS sa uskutočníli 2 zasadnutia sekcia ekonomiky Rady ZMOS.

Na svojom prvom rokovaní v Sučanoch 27. 3. 2017 prerokovala materiály, ktoré sa týkali aktuálnej

informácie v oblasti financovania regionálneho školstva, priebežnej informácie o návrhoch na zmenu zákona

č. 582/20004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné

odpady a zákona č. 145/1 995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, aktuálnej informácie

o priebehu a podmienkach implementácie projektu DCOM, aktuálnej informácie z rokovaní pracovnej skupiny

na prípravu a tvorbu nového systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,

novely zákona Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení

niektorých zákonov a jej dopad na hospodárenie miest a obcí od roku 2017, informácie o výsledkoch kontroly

NKÚ účtovníctva a rozpočtovníctva vo vybraných obcíach za rok 2016, informácie o plnení priorít 27. snemu

ZMOS, diskusných príspevkov delegátov 27. snemu a námetov a požiadaviek vyplývajúcich zo zasadnutí

snemov regionálnych združení.

V oblasti financovania regionálneho školstva sekcia prijala záver, v ktorom sa vyjadrila za zachovanie

súčasného systému financovania regionálneho školstva s dčrazom na začatie procesu optimalizácie siete šköl

a na skvalitňovanie systému odmeňovania v školsWe. Súčasne požiadala Radu ZMOS v spolupráci so

sekciou školstva, kultúry a športu Rady ZMOS vyvinút‘ maximálne mediálne úsilie informovat‘ verejnost‘

o pripravovaných, ale aj zrealizovaných aktivitách v oblasti školstva v mestách a obciach.

V rámci prerokovaného bodu k zákonu č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za

komunálne odpady a drobné stavebné odpady sekcia odporučila Rade ZMOS príjat‘ uznesenie, v ktorom

bude rada presadzovat‘ také návrhy na zmenu zákona, ktoré zabezpečia pozitívny dopad na mestá a

obce v súvislosti 50 správou miestnych daní a miestneho poplatku. Rada ZMOS prijala na svojom

júnovom zasadnutí uznesenie s požiadavkami na zmenu a doplnenie zákon, ktoré následne zástupcovia

ZMOS v pracovnej skupme presadzovali. Napriek vyvíjanej snahe presadit záujmy ZMOS v novele zákona,

návrh na zmenu a doplnenie novely zákona bol z rokovania NR SR stiahnutý.

K aktuálnej informácii z rokovaní pracovnej skupiny na prípravu a tvorbu nového systému odmeňovania

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa členovia sekcie zhodli v názore, že vzhľadom na
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súčasný stav, keďje tarifný plat v základnej stupnici odmeňovania zamestnancov vo verejnej službe približne

40 % nižší ako minimálny mzda, je nevyhnutné prijat‘ nový model odmeňovania zamestnancov pri výkone

práce vo verejnom záujme. Druhé zasadnutie sekcie ekonomiky Rady ZMOS sa uskutočnilo 20. 9. 2017

v Štrbskom Plese. Sekcia sa na zasadaní venovala problematike sociálneho statusu primátorov a starostov

po skončení výkonu ich funkcie, návrhu rozpočtu vetejnej správy na roky 2018 - 2020, pripravovaným

ekonomickým opatreniam a ich dopady na hospodárenie miest a obcí, výsledkom hospodárenia miest a obcí

k 30. 6. 2017, informácii z pracovného rokovania k aplikácii zákona Č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za

rozvoj v znení zákona Č. 375/20 15 Z. z., aktuálnej informácii o príprave a tvorbe nového systému odmeňovania

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, prioritám Združenia miest a obcí Slovenska po 28.

sneme ZMOS, požiadavkám z diskusných príspevkov delegátov 28. snemu ZMOS pre rokovanie sekcie eko

nomiky Rady ZMOS a požiadavkám z uznesení regionálnych snemov pre rokovanie sekcie ekonomiky Rady

ZMOS. K prerokovanej problematike sociálneho statusu primátorov a starostov sekcia prijala záver, v ktorom

odporučila nominovat‘ do pracovnej skupiny vytvorenej na MPSVaR SR k statusu primátorov a starostov

jedného z Členov sekcie ekonomiky Rady ZMOS. K návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 - 2020

odporučila sekcia Rade ZMOS, aby svojím uznesením požiadala vládu o navýšenie rozpočtu na

prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a životného prostredia v roku 2018 o

15%, v roku 2019 o iO% a v roku 2020 o 10%. Rada ZMOS prijala uznesenie v intenciách odporúčania

sekcie, výsledkom čoho bob rozhodnutie vlády SR a následne NR SR zvýšenie rozpočtu na tomto úseku

preneseného výkonu štátnej správy o 1 mil. eur a zvýšenie rozpočtu na úseku matrík o 511 tis. eur. ĎalŠím

bodom rokovania bola informácia z pracovného rokovania k aplikácii zákona Č. 447/2015 Z. z. o miestnom

poplatku za rozvoj v znení zákona č. 375/2015 Z. z. Sekcia k tomuto bodu prijala uznesenie, v ktorom od

poručila Kancelárii ZMOS zistít‘, aký počet miest a obcí má zavedený miestny poplatok za rozvoj. Na

základe tohto uznesenia tajomník sekcie oslovil listom z 23. 10. 217 predsedov regionálnych združení S

požiadavkou o zaslanie informácie, koľko obcí má v rámci ich RZ zavedený miestny poplatok za rozvoj. Z

prijatých odpovedí zo siedmich RZ má poplatok zavedený 22 obcí. K materiálu Priority Združenia miest a obcí

Slovenska po 28. sneme ZMOS, požiadavky z diskusných príspevkov delegátov 28. snemu ZMOS pre

rokovanie sekcie ekonomiky Rady ZMOS, požiadavky z uznesení regionálnych snemov pre rokovanie sekcie

ekonomiky Rady ZMOS odporučila sekcia prerokovat‘ v orgánoch ZMOS tieto témy:

- problematiku majetkovoprávneho usporiadania vlastníctva k pozemkom vo vlastníctve štátu (v správe

mých subjektov ako SPF) pod eXistujúcimi stavbami miest,

- problematiku platenia poplatkov za odvádzanie dažďových vód,

- možnost‘ zmeny zákona Č. 9 1/2006 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osób.

Sekcia medzinárodných vzt‘ahov

Zloženie sekcie Sekcia má sedem členov v tomto zložení: Jaroslav Hlinka (S) mestská čast‘ Košice- Juh -

predseda, Dušan Antoš (5) mestská čast‘ Bratislava-Rusovce - podpredseda, František Bartko (P) Vetký

Šariš, Erik Gemzický (S) Ľubeta, Stanislav Horník (P) Hriňová, Daniel Lorinc (5) Kladzany, Viliam Mrázik (5)

TepliČka nad Váhom.
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Tajomničkou sekcie je Barbara Vachová, špecialistka sekcie zahraničných vzt‘ahov Kancelárie ZMOS.

Čin nosť sekcie

V období od 28. snemu sa uskutočnili 2 zasadnutia sekcie medzinárodných vzt‘ahov Rady ZMOS.

Prvé rokovanie sekcie sa uskutočnílo 6. septembra 2017 v Rusovciach. Sekcia prediskutovala činnost‘

ZMOS v medzinárodných inštitúciách a orgánoch vrátane Kongresu miestnych a regionálnych samospráv pri

Rade Európy, Výboru regíánov Európskej únie a Rady európskych obcí a regiónov CEMR. Členovia sekcie sa

venovali pripravovanej konferencii o Dohovore primátorov a starostov, ktorej hlavným cieľom mala byt‘

mobilizácia, informovanost‘ slovenských miest a obcí a pripojenie sa k Dohovoru primátorov a starostov v

oblasti klímy a energetiky. Konferencia sa nakoniec neuskutočnila z dövodu odstúpenia Európskej Komisie od

spol ufinancovania dvoch identických konferencií v tom istom termíne na Slovensku.

Ďalej sa sekcia medzinárodných vzt‘ahov zaoberala schválenými uzneseniami a prioritami 28. snemu,

snemovými diskusnými príspevkami a požiadavkami zo zasadnutí regionálnych združení. Predmetom diskusie

členov sekcie bola aj téma Brexitu, riziká výstupu Veľkej Británie z EÚ Či už v podnikateľskej alebo inej oblasti;

taktiež otázka zamestnanosti a návrat našich obyvaterov Veľkej Británie spát do miest a obcí Slovenska.

Táto problematika bola prediskutovaná z dóvodu zastúpenia ZMOS v pracovnej skupme o Brexite zriadenej

Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Sekcia sa zaoberala priebežným plnením odporúčani monitorovacej misie CLRAE na Slovensku (ktorá sa

uskutočnila v 2015) s odporúčaniami spracovanými v roku 2016, informáciou o odporúčaniach Rady

solidarity a rozvoja so zameraním sa na tému sociálna dimenzia EÚ, iniciatívou Výboru regiónov EÚ

„Reflecting on Europe“ (ako by mala EÚ vyzerat‘ v budúcnosti) a informáciou o dövodoch Členstva ZMOS v

CEMR. Navrhla venovat‘ zvýšenú pozornost‘ propagácii poslania a úloh CEMR na zabezpečenie

informovanosti samosprávy na Slovensku.

V rámci bodu k návrhu na rozpracovanie priorít a schválených uznesení 28. snemu ZMOS prijala uznesenie,

že požaduje od Kancelárie ZMOS získanie ďalších skúsenost[ legíslatívy a z princípov spojených s právnymi

úpravami niektorých členských krajín EÚ v oblasti vonkajšej reklamy, boja proti vonkajšiemu smogu, princípov

SmartCities a riešenia problematiky budúcnosti malých obcí.

Sekcia školstva, kultúry a športu

Zloženie sekcie - Sekcia má 16 členov v zložení: Branislav Grimm (P), Senica - predseda, Andrea

Šimurdová (S), Skalité - podpredsedníčka, Michal BagaČka (P), Hnúšt‘a, Radomír Brtáň (S), Košeca, Alica

Fecková (vedúca spoloČného školského úradu), Dlhé Klčovo, Ladislav Kardohordó (S), Podbrezová, Jozef

Majer (S), Kozárovce, Peter Majko (S), Necpaly, Milan Vrábeľ (S), Zákamenné, František Moravec (S), Budča,

Peter Mozolík (S), KoteŠová, Vladimír Púčik (5), Ružindol, Jana Skokanová (5), Hrabušice, Blanka Vargová

(S), Helcmanovce, Gabriela Viazanková (S), Radatíce, Branislav Tréger (P), Liptovský Hrádok. Ako host‘ je na

zasadnutia pravidelne prizývaný aj vedúci Spoločného školského úradu Senica Peter KovaČiČ. Tajomnikom

sekcieje Mgr. Zdenko KrajČír, riaditeľ sekcie rezortných činností Kancelárie ZMOS. Činnost‘ sekcie - V období

od 28. snemu ZMOS sa uskutočnili dve zasadnutía sekcie Rady ZMOS pre školstvo, kultúru a šport(16. 10.

2017 v Bratislave a 27. 2. 2018 v Podbrezovej). Zasadnutia mali vždy váčšinovú účast‘. SúČast‘ou zasadnuti

je vždy prehliadka školy, školských zariadení a návšteva obecného úradu v mieste konania. Tajomník sekcie
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denne zasiela členom sekcie elektronickou formou monitor dennej tlače v oblasti školstva, vedy a Športu a

informuje ich o aktuálnom dianí v školstve, vede, kultúre Í v športe. Na základe schválených uznesení sekcie

sa členovia elektronickými prostriedkami vyjadrujú k róznym návrhom odborných stanovísk ku koncepčným

alebo legislatívnym materiálom. Taktiež sa aktivne aj ako lektori zúčastňujú na odborných akciách

organizovaných ZMOS, konferenciách alebo pracovných seminároch s obsahovým zameraním na regionálne

školstvo (realizovaných vo februári 2017 a marci 2078v L. Mikuláši).

Na svojich zasadnutiach sa sekcia zaoberala okruhmi dáležitých a naliehavých otázok a venovala pozornost‘

školstvu v cele] jeho šírke a komplexnosti - aktuálnemu legislatívnemu procesu, Národnému programu výchovy

a vzdelávania „Učiace sa Slovensko, zavedeniu školských autobusov, analýze stavu telocviční v základných

a stredných školách v Slovenskej republike, financovaniu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,

činnosti centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, problematike málotriednych škál,

financovaniu Centier voľného času, činnosti mládežníckeho parlamentu, delegovaniu zástupcov sekcie do

hodnotiacich komisi[ (napr. výstavba multifunkčných ihrísk s umelou trávou, detských ihrísk, výmeny umelých

trávnikov na multifunkčných ihriskách a realizácii Športových aktivít), navýšeniu platov o 6 % od 7. 9. pre

zamestnancov v originálnych kompetenciách, otázkam internátnych škál pre MRK (rómsku komunitu),

oslobodeniu škál a školských zariadení od koncesionárskych poplatkov, dohodovaciemu konaniu, asistentom

učiteľov v základných Školách, optimalizácii siete šk61 a Školských zariadení, výške normatívov pre žiakov 2.

stupňa ZŠ s celkovým počtom od 150 do 250 žiakov, povinnosti zriaďovateľov ZŠ zabezpečit povinné

materiálno - technické a priestorové vybavenie škál k 7. 9. 2017, analytickému materiál ZMOS - Súčasné

problémy v regionálnom Školstve a možnostiam ich rieŠenia z pohľadu miest a obcí, poplatkom do SOZA a

pod.

Predseda sekcie zastupuje ZMOS ako pozorovateľ bez hlasovacieho práva v Monitorovacom výbore

programu cezhraničnej spolupráce lnterreg VA -SK -AT, a vo Výbore pre deti a mládež MPSVaR SR.

Na základe uznesenia 28. snemu ZMOS sa predseda sekcie B. Grimm zúčastnil v roku 2017 (2. 2. 2017) na

pracovno-informatívnych rokovaniach so SOZA ( Slovenským ochranným zvázom autorským) a na

konzultačných stretnutiach s AKIS (Asociáciou kultúrnych inštitúcií Slovenska) v súvislosti S riešením zníženia

poplatkov za autorské práva pri organizovaní obecných a miestnych kultúrnych podujatí. O priebehu týchto

rokovaní predseda informoval členov sekcie, Radu ZMOS i Kanceláriu ZMOS.

Sekcia Školstva, vedy, kultúry a Športu Rady ZMOS vyslovuje poďakovanie za výbornú spoluprácu,

komunikáciu zamestnancom Kancelárie ZMOS za pomoc pri priebežnom rieŠení zadaných úloh, včasné

upozorňovanie na možnost‘ vzniku problémov a ich odborného rieŠenia, zasielanie podnetov a pod. Kancelária

ZMOS má nemalý podiel na výkone i skvalitňovaní činnosti práce sekcie.

Sekcía dopravy, výstavby, hospodárstva a energetiky Rady ZMOS

Zloženie sekcie Sekcia má 18 členov v tomto zložení: Vojtech Čičmanec (S), Kocurany; Ladislav Éhn (5),

Kalná nad Hronom; Matúš Fedor (S), Jaklovce; Ľubomír Fifik (P), Spišské Vlachy; Juraj Fillo (S), Liptovský

Ján; Pavol Gomola (5), Čierne; Igor Hus (P), Turčianske Teplice; Eduard Kačík (odborný člen sekcie), SSSB
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Bratislava; Jozef Krúpa (S), MČ BA - Záhorská Bystrica; Gilbert Liška (S), Veľké Kostolany; Peter Marušinec

(P), Nová Dubnica; Peter Mináč (P), Tisovec - predseda sekcie; Stanislav Šváby (S), Vyšná Šebastová;

Peter Švaral (S), Rohožník; Terézia Tisovčíková (5), Michalová - podpredsedníčka sekcie; Peter Vajda (S),

Nededza; Radoslav Vazan (P), Krupina. Tajomníkom sekcie je Stanislav Doktor, špecialista sekcie rezortných

činností. Činnost‘ sekcíe - V hodnotenom období sa uskutočnili tri zasadnutia sekcie. Na prvom zasadnutí

sekcie, ktoré sa uskutočnilo 19. júna 2017 v priestoroch SIEA v Banskej Bystricí, bola prerokovaná

problematika regulácie siet‘ových odvetví v nadväznosti na zmenu zákona o siet‘ových odvetviach a dopad na

samosprávy v cenách vody, elektrickej energie a plynu. Zo strany zástupcov SIEA boli členovia sekcie

informovaní o aktuálnom stave financovania energeticky efektívnych opatrení zo štrukturálnych fondov, najmá

o stave čerpania, o následných kolách výziev a zmien podmienok pre žiadateľov v rámci výziev:

a) Výzva Č. 20. zametaná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla (OPKZP-P04-SC451 -

201 7-20),

b) Výzva Č. 19 Výzva zametaná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (OPKZP-P04-SC437

-2017-19).

Ďalšou témou zasadnutia sekcie bola problematika monitorovacieho systému energetickej efektívnosti

(MSEE), najma jeho účel a využitie pte samosprávy, ptidaná hodnota pre poskytovaterov údajov, ukážka

eXistujúcich a plánovaných výstupov, skúsenosti z praxe.

Zástupcovia SIEA na stretnutí zároveň poskytli aktuálne informácie k pripravovanej podpore na prípravu

miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízko uhlíkovou stratégiou pre všetky typy území - subjekty územ ne]

samosprávy - neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby pre územie menej rozvinutých

regiónov SR EFRR s cieľom vypracovania a implementácie nízko uhlíkových stratégií pre všetky typy území,

najmá pre mestské oblasti vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej

energetiky.

Dóležitým bodom zasadnutia bola i identifikácia aktivít a oblastí spolupráce SIEA a ZMOS.

Sekcia dopravy, výstavby, hospodárstva a energetiky odporučila Rade ZMQS prijat‘ tieto uznesenia:

Uznesenie k bodu 2:

Rada ZMOS odporúča:

a) mestám a obciam zaobetat‘ sa v spolupráci s distribučnými spoloČnost‘ami rekonštrukciou vetejného

osvetlenia, ako aj samotných rozvodov,

žiadost‘ou o informácie ohľadne plánov investícii týkajúcich sa rekonštrukcii rozvodov vetejného

osvetlenia,

b) distribučným spoločnostiam elektrickej energie zaoberat sa rekonštrukciou rozvodov verejného osvetlenia

v mestách a obciach, pretože rozvody sú ich majetkom.

Uznesenie k bodu 3:

Rada ZMOS odporúča:

a) mestám a obciam, aby sa pri ptípravách žiadostí a projektov týkajúcich energeticky efektívnych opatrení

obracali na odborníkov, t. j. na zástupcov regionálnych pobočiek SIEA z dóvodu vyvarovania sa

zbytočných formálnych chýb v žiadostiach a predlžovaniu hodnotiaceho procesu žiadostí,

b) zverejňovat‘ v obecných novinách v spolupráci so SIEA užitočné infotmácie a analýzy týkajúce sa

problematiky výziev na energetické efektívne opatrenia a o účele a využití monitorovacieho systému
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energetickej efektivnosti pre samosprávy,

c) uskutočnit‘ stretnutie/stretnutia zástupcov ZMOS a SIEA k problematike chybovosti výziev a prípadného

vyhlásenia ďalŠích výziev,

d) predsedom RZ uskutočňovat‘ pravidelné informačně stretnutia zástupcov RZ ZMOS So zástupcami

regionálnych pobočiek SIEA.

Rada ZMOS žiada:

a) presadzovat‘ v prípade dodatočnej realokácie finančných prostriedkov pokračovanie vo výzvach č. 19

zníženie energetickej náročnosti verejných budov a č. 20 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia

rozvodov tepla,

b) presadzovat‘ na MH SR, aby bolí každoročne z rozpočtovej kapitoly vyčleňované finančné prostriedky na

schému Štátnej pomoci a de minimis určené pre BSK na účely výstavby, rekonŠtrukcie a modernizácie

rozvodov tepla,

c) presadzovat‘ v rámci prípravy nového zákona o tepelnej energetike v súčasnosti zavedený systém

zamedzujúci individuálnym snahám o odpájanie sa zo systémov CZT v mestách a obciach.

Uznesenie k bodu 4:

Rada ZMOS odporúča:

a) poskytnút‘ bezodplatne Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre databázu kontaktov miest a obcí a

predsedov RZ za účelom zvýšenia informovanosti zástupcov samospráv v oblasti povinného monitoringu

a zintenzívnenia komunikácie zástupcov RZ ZMOS so zástupcami regionálnych pracovísk SIEA,

b) predsedom RZ osobitne uskutočňovat‘ stretnutia so zástupcami regionálnych pracovísk SIEA k

problematike povinného monitoringu energetickej efektívnosti, vypracúvania žiadostí a projektov

energeticky efektívnych opatrení a pod. a zaradit‘ predmetné témy do programov zasadnutí regionálnych

snemov RZ,

c) mestám a obciam venovat‘ zvýŠenú pozornost‘ povinnému nahlasovaniu údajov do monitorovacieho

systému energetickej efektívnosti.

Uzneseníe k bodu 5:

Rada ZMOS odporúča:

a) presadzovat‘ pri príprave nového zákona o tepelnej energetike, aby v zákone bob zadefinované, že v

prípade, keď obec vypracúva v rámci nízko uhlíkovej stratégie aj koncepciu rozvoja obce v oblasti tepelnej

energetiky, ktoré majú byt‘ aktualizované do r. 2018, tieto koncepcie by mali mat posunutý termín ich

aktualizácie napr. o 3 roky.

Druhá stretnutie sekcie sa uskutočnilo 25. septembra 2017 v Bratislave. Členovia sekcie za účasti

zástupcov odboru hospodárenia s majetkom Generálneho riaditeľstva Železníc SR a sekcie výkonu

akcionárskych a majetkových práv MDV SR opátovne prerokovali problematiku ŽSR vo vzt‘ahu k

samosprávam (možnosti prípadného zjednodušenia postupov prevodu prebytočného majetku štátu v správe

ŠR SR na dotknuté mestá a obce, návrhy možného osobitného režimu užívania pozemkov a mých ne

hnuteľností vo verejnom záujme v správe ŽSR samosprávami, prípadne aj opačne, návrhy možností

nadviazania užŠej spolupráce ŽSR a samospráv a pod.).
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Členovia sekcie bolí oboznámení s prebiehajúcou zmenou organizačnej štruktúry, v rámci ktorej sa realizuje

na ŽSR projekt, ktorý by mal viaceré oblasti, o. i. aj oblast‘ správy majetku tak prebytočného, ako aj

prevádzkového, centralizovat‘ pod jednu organizačnú zložku. Projekt by mal byt‘ ukončený koncom roka a od

nového roku má začat fungovat‘ už centralizovaný odbor. Uvedená zmena by mala príniest‘ zefektívnenie

nakladania s majetkom ŽSR. Zástupcovia ŽSR upozornili na skutočnost‘, že za súčasne nastavených

podmienok a platného právneho stavu nie je možné prebytočný majetok v správe ŽSR predávat za

zvýhodnené, resp. za symbolické ceny. V zmysle zákona o železniciach a v zmysle smernice MDV SR sú

stanovené cenníky. Prebytočný majetok ŽSR sa prenajíma alebo predáva prostredníctvom verejného

ponukového konania na prenájom alebo na predaj. Majetok však nemöže byt‘ podhodnotený. Pri priamom

predaji je cena určená vždy znaleckým posudkom.

Oblastně riaditeľstvá by mali pri ponukových konaniach v prípadoch, keďje zrejmé, že o predmetný prebytočný

majetok by mohla mat samospráva záujem, kontaktovat‘ najprv samosprávu.

Otázka riešenia problematiky i prípadnej zmeny zákona o železniciach zostala nad‘alej otvorená a ďalšie

stretnutie k problematike bude vhodné naplánovat‘ niekedy v mesiaci marec/apríl 2018 vzhľadom na

zabehnutie zmien v organizačnej štruktúre ŽSR.

Ďalšími bodmi zasadnutia bob prerokovanie úloh vyplývajúcich pre sekciu z uznesení, priorít a záverov 28.

snemu ZMOS; prerokovanie úloh vyplývajúcich pre sekciu z námetov a zo záverov snemov RZ ZMOS

konaných pred 28. snemom ZMOS a z diskusných príspevkov delegátov 28. snemu ZMOS.

Členovia sekcie zároveň prerokovali odporúčania Rady solidarity a rozvoja (v nadväznosti na uznesenie č.

236 mimoriadneho zasadnutia Rady ZMOS z 20. júla 2017), ako aj ponuku elektromobibov pre samosprávy.

Sekcia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kúpetníctva

Zboženie sekcie:

Sekcia má 19 členov v tomto zloženi: Štefan Škultéty (P), Trenčianske Teplice - predseda, Anton Bašniar

(S), Kojšov, Mária Čuchtová (S), Miklušovce, Jozef Davidík (S), Terchová, Michal Flešár (5), Holčíkovce, Boris

Hanuščak (P), Bardejov, Michal Kotrady (S), Smižany, Imrich Králik (S), Rybník, Igor Kuhn (eXterný odborník),

Región Banská Štiavnica, Milan Laurenčík (5), Terchová, Zuzana Chorvátová (S), ČremoŠné, Marián Makeľ,

(S), Vinné, František Mészáros (S), Veľký Cetĺn, Marián Plevko (S), Oščadnica, Jozef Stankovský (S), Bojná,

Dušan Strieborný (P), Dudince, Eugen Szabó (P), Štúrovo, Vladimír Šiška (S), Zuberec, Miloš Tamajka (P),

Piešťany, Ján Blcháč (P), Liptovský Mikuláš

Tajomníčkou sekcie boba do konca apríla 2017 Petra Šupáková, ktorá k 30.4. 2017 skončila v kancelárii ZMOS

pracovný pomer dohodou. Touto funkciou bola dočasne poverená Michaela Semanová, špecialistka sekcie

rezortných činností a od 1. 2. 2018 vykonáva tajomníčku sekcie Barbara Vachová, špecialistka sekcie zahra

ničných vzt‘ahov Kancelárie ZMOS.

Rokovanie sekcie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kúpeľníctva v zasadaČke Kancelárie ZMOS

Činnost‘ sekcie:

V období od 28. snemu sa uskutočnilo jedno zasadnutie sekcie.
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Sekcia životného prostredía Rady ZMOS

Zloženie sekcie, Sekcia má 15 členov v tomto zložení: Oskár Bereczk (S), Dolný Bar; Marian BerkeŠ (S),

Domadice; Jaroslav Bušfy (5), Súľov - Hradná; Miloš Čobrda (S), Hlboké - podpredseda; Lubica Kolková

(S), MČ Bratislava - Devín; Vladimír Končík (S), Švedlár; Viera Krakovská (S), Brusno - predsedníčka; Martin

Mokrý (S), Nedožery - Brezany; Peter Očka (S), Turčianska Štiavnička; Lýdia Petríková (S), Kolačno; Peter

Straka (odborný člen sekcie); Gabriel Svorada (S), Súlovce; Jozef Šuchta (odborný člen sekcie); Peter Volčko

(5), Poráč; Milan Lištiak (5), Važec. Tajomníčkou sekcie je Michaela Semanová, špecialistka sekcie rezortných

činností. Činnost‘ sekcie, Po 28. sneme ZMOS sa uskutočnilo jedno rokovanie sekcie životného prostredia

19. septembra 2017. Na rokovaní sa zúčastnili okrem členov sekcie aj hostia z MŽP SR (JUDr. Ľ. Kubišová -

generálna tajomníčka služobného úradu, JUDr. D. Medžová - generálna riaditeľka Sekcie legislatívy a práva,

Ing. F. Macháček - generálny riaditet Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva,

zástupkyňa SIŽP, Ing. J. Ďurd‘ovičová - hlavná inšpektorka Útvaru inšpekcie odpadového hospodárstva).

Hlavnými bodmi rokovania boli príprava novely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, zákon o prevencii a

manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepóvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

výsledky kontrol obci vo vzt‘ahu k dodržiavaniu povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch a mých najčas

tejších porušení zo strany obcí v oblasti životného prostredia, schválené uznesenia a priority 28. snemu,

diskusně príspevky delegátov, námety a požiadavky vyplývajúce zo zasadnutí snemov RZ, problematika

azbestocementových krytín a nákladov na ich odstraňovanie, problematika umiestňovania vytriedených

zložiek komunálnych odpadov - PS, PVC, LDPE na zhodnotenie. Odznela informácia o príprave d‘alšej novely

zákona č. 7912015 Z. z. o odpadoch s predpokladanou účinnost‘ou od 1. januára 2019. Jej cieľom nie je

zmena systému ako takého, rezort je rozhodnutý naďalej zotrvat‘ pri systéme rozšírenej zodpovednosti

výrobcov, cieľom je ďalšia úprava formy systému. Na tému ukončovania zmlúv o zabezpečení systému

nakladania s odpadmi z obalov v obciach, a to zo strany organizácií zodpovednosti výrobcov formou

výpovede, bola poskytnutá zo strany MŽP SR informácia, že v prípade nadobudnutia účinnosti novely zákona

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch bude pravdepodobne dochádzat‘ k výpovediam OZV (účinnost‘ 1. 1. 2018) a je

potom zo strany obcí potrebné, aby uzatvorili zmluvný vzt‘ah s novou OZV. Aktuálny zoznam

autorizovaných OZV sa nachádza na stránke MŽPSR. V prípade, že by nedošlo k dohode medzi obcou a

OZV, je v zákone navrhnutý princíp losovania. Novela zákona má zároveň vytvorit‘ silnejŠie kompetencie

Koordinačných centier, ktoré by takéto problémy v praxi mali nešit. Obce dlhodobo trápi problematike

odstraňovania nezákonne umiestneného odpadu, tzv. „čiernych skládok“, a to najmá z pozemkov

súkromných vlastníkov. Na rokovaní odznela informácia o vzájomných rokovaniach zástupcov rezortov

životného prostredia a vnútra. Predstavou MŽP je, aby sa uvedenou problematikou zaoberali okresné úrady.

V súčasnosti sa pripravuje návrh Policajného zboru nadit‘ samostatnú zložku pre environmentálnu kriminalitu

s predpokladaným termínom zriadenia tejto zložky na január 2018. Odporúčaný postup pre obec, ak zistí

výskyt inváznych rastlín a nevie identifikovat‘ druh rastlíny, möže sa obrátit‘ na jednotlivé pracoviská

ŠOP SR, zástupcovia ktorých v súčinnosti s okresným úradom identifikujú druh rastliny spolu s odporučením

najefektívnejšieho spósobu odstránenia. V súčasnosti ležĺ povinnost‘ upozornit‘ vlastníka pozemku na

výskyt inváznych rastlín na okresných úradoch, nie na obciach, aj keď aj obec móže v súlade So zákonom
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o ochrane prírody a krajiny vlastníka pozemku upozornit. Po upozornení sa však nevykonáva kontrola.

Existuje možnost‘ na fínancovanie odstraňovania inváznych rastlín prostredníctvom dotácií z

operačného programu OPKŽP alebo Environmentálneho fondu. Výzva sa aktuálne nachádza na centrálnom

koordinačnom orgáne a do konca septembra má byt zverejnená. Zameraná je na aktivity mimo sústavy Natury

2000 na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov, prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a

budovania zelenej nfraštruktúry. Prijímateľmi prostriedkov budú möct byt rozpočtové a príspevkové

organizácie zriadené MŽP SR s pösobnost‘ou ochrany prírody (ŠOP SR, SAŽP) a vlastníci a užívatelia

pozemkov mimo chránených území, okrem fyzických osöb, ktoré nie sú oprávnené na podnikanie. Obce a

mestá sa möžu zaujímat o zaradenie sa do projektu ŠOP SR na pozícii partnera projektu ešte pred schválením

projektu. Celková indikatívna výška vyčlenených prostriedkov na túto aktivitu je 4,5 mil. EUR. Hlavná

inšpektorka Útvaru inšpekcie odpadového hospodárstva zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia

informovala o zametaní kontrol, ptičom v poslednom roku to boli kontroly so zameraním práve na tzv.

„čierne skládky“. Informovala o postupoch pri vykonávaných kontrolách, v prípade ak sa zistí výskyt nezá

konne umiestnených odpadov na mieste v obci, pričom sa tak dialo bez vedomia starostu, SIŽP pokutu neuloží

a prípad sa postupuje na príslušný okresný úrad. Zameranie kontrol v budúcom roku bude na materiálový

tok odpadu t. J. na to, či má obec uzatvorené zmluvy na zber so zberovou spoločnost‘ou, na zvoz až po

samotné odovzdanie odpadov na zhodnotenie a tiež, či zberová spoločnost‘ má vydané príslušné

oprávnenie na nakladanie s odpadmi, resp. autorizáciu. Zo strany SIŽP sa začínajú zameriavat‘ kontroly v

obciach aj na zabezpečenie nádob na zber zmesových komunálnych odpadov a biologicky

rozložiteľných odpadov pred prístupom medved‘a hnedého (zoznam lokalít je daný v prílohe Č. 19

vykonávacej vyhlášky č. 371/2015 Z. z. k zákonu č. 79/2016 Z. z. o odpadoch). K uvedenej informácii bola

pnjaté uznesenie Č. 5: Uverejnit materiál vypracovaný ŠOP SR „Zásahový tím - informácia pre obce“ na

internetovej stránke ZMOS (splnené). Členovia sekcie prerokovali a zobrali v zmysle uznesenia Rady ZMOS

č. 218 z 27. júna 2017 na vedomie bez výhrad schválené uznesenia a priority 28. snemu, diskusné príspevky

delegátov, námety a požiadavky vyplývajúce zo zasadnutí snemov RZ aj s návrhmi na ich rozpracovanie. Vo

veci problematiky azbestocementových krytín a nákladov na ich odstraňovanie sa členovia sekcie po

prediskutovaní problematiky zhodli na tom, že v uvedenom smere nevidia priestor pre zmenu

súčasného nastavenia. V prípade, akje azbest umiestnený na budovách obce, znáša náklady na odstránenie

obec, resp. vlastník budovy v prípade, ak ide o súkromný majetok. Vo veci problematiky umíestňovania

vytriedených zložiek komunálnych odpadov - PS, PVC, LDPE na zhodnotenie sa Členovia sekcie zhodli

na tom, že budú smerovat‘ otázky voči Ministerstvu životného prostredia SR či o týchto skutočnostiach vie, a

ak áno, aký je ich pohľad na túto problematiku a či existuje stratégia podpory spracovateľov pre dotknuté

zložky komunálnych odpadov. Vyhodnotenie plnenia uznesenia prijatého sekciou životného prostredia

2. 2. 2017. Uznesenie Č. 4, Sekcia odporúča venovat‘ zvýšen Ú pozornost‘ problematike týkajúcej sa banskej

činnosti a procesu tvorby materiálu „Surovinová politika SR. Stav: v plnení. Informácia o pripravovanom

dokumente „Surovinová politika SR“ bola diskutovaná na poslednom zasadnutí Sekcie ŽP, ktoré sa konalo 2.

februára 2017. Možnými predpokladanými rizikami hroziacimi pre samosprávy vyplývajúce z dokumentu sú

najmá snaha o obchádzanie územných plánov a mých strategických dokumentov samospráv zo strany Štátnej

banskej správy a t‘ažobných spoločností, a definovanie Iožísk nerastov verejného významu resp.

presadzovanie t‘ažby v tzv. verejnom záujme. P. Straka informoval o skutoČnosti, že materiál „Surovinová

34



politika SR“ bol vypracovaný na základe zadania Ministerstva hospodárstva SR na Technickej univerzite v

Košiciach. Uviedol, že sa uskutočnilo rokovanie na pöde MH SR kvóli strategickému environmentálnemu

hodnoteniu, oznámenie v danej veci bob už uverejnené. Snaha o presadenie princípu, že t‘ažobné právo

prevyšuje všetky ostatné je dóvodom prečo by sa naďalej mala venovat zvýšená pozornost procesu v zmysle

uvedeného. P. Straka sa zároveň prihlásil k prevzatiu zodpovednosti vo ved sledovania vývoja procesu v

uvedenom smere. Členovia sekcie sa zhodli na tom, že je potrebné odmietnut‘ snahu o rozhodovanie úzkej

skupiny ‘udí, ale naopak presadzovat‘ princíp, aby mohli o svojom území rozhodovat‘ obyvatelia. Uznesenie

ostáva ďalej v sledovaní.

Sekcia pódohospodárstva a rozvoja vidieka Rady ZMQS

Zboženie sekcie. Sekcia má 18 členov v tomto zložení:Štefan Belko (S), Korňa; Marko Bučko (S), Lemešany;

Martin Dreveňák (S), Liesek; Alena Chalupová (S), Veľké Uherce; Michal Krško (S), Divinka; Ľubomír Lettrich

(S), Dubové; Zuzana Máčeková (S), Uhrovec - predsedníčka; Radovan Mičunek (S), Píla - podpredseda;

Ladislav Nagy (S), Nový Tekov; Marek Oremus (P), Šurany; Imrich Raľko (S), Kriváň; František Roleta (S),

Novot; Miroslav Rajčo (S), Šútovce; Juraj Soboňa (5), Solčany; Juraj Staš (S), Huty; Roman Švantner (S),

Mýto pod Ďumbierom; Jana Tóthová (odborný člen sekcie); Zuzana Záborská (odborný člen sekcie).

Tajomníkom sekcie je Stanislav Doktor, špecialista sekcie rezortných činností. Činnost‘ sekcie, V

hodnotenom období sa uskutočnili dve zasadnutie sekcie. Na prvom zasadnutí sekcie, ktoré sa uskutočnilo

14. septembra 2017 v obci Kríváň, členovia sekcie prerokovali úlohy vyplývajúce pre sekciu z uznesenia,

priorít a záverov 28. snemu ZMOS a z diskusných príspevkov delegátov 28. snemu ZMOS, ako aj úlohy

vyplývajúce pre sekciu z námetov a zo záverov snemov RZ ZMOS konaných pred 28. snemom ZMOS.

Zároveň boli prerokované Odporúčania Rady solidarity a rozvoja (v nadväznosti na uznesenie Č. 236

mimoriadneho zasadnutia Rady ZMOS 20. júla 2017). V súvislosti s problematikou pozemkov v správe SPF,

resp. mých štátnych inštitúcií bola spomenutá najmä vysoká cena prenájmu pozemkov v správe štátnych

lesov, Čo obciam spösobuje problémy, napr. pri plánovaných projektoch budovania cyklotrás. Prerokovaná

boba i problematika delimitácie miestnych komunikácií. Pozemky pod cestnými komunikáciami sú zo zákona

Č. 138/7991 Zb. o majetku obcí majetkom obcí. Kataster však na zápis vyžaduje listinu, resp. záznam o

odovzdaní. Obce by nemali mat‘ žiadny problém pri vybavovaní delimitačného odovzdania. Zároveň ani nie je

možné zo strany 5FF vyžadovat‘ list vlastníctva pri cestách, ale postačuje vyhlásenie zastupiteľstva o tom, že

stavba je vo vlastníctve obce. Otvorená bola aj otázka posunutia hraníc intravilánu obce, pokiaľje v územnom

pláne určené územie na zastavanie, ale v súčasnej dobe sa nachádza v eXtravi- láne obce. Táto problematika

zostáva otvorená na ďalšie rokovania s kompetentnými inštitúciami a štátnymi orgánmi. V ďalšej diskusii boba

prerokovaná otázka MAS a PRV.

Sekcia sociálnych vecí a marginalizovaných komunít

Zboženie sekcie Valéria Eľková (5), Markovce, Janka Gazdičová (S), Liptovská Rorúbka, Jozef Gruchalák

(odborník), Dolný Kubín - podpredseda, Marián HabovČík (S), Lenka, Jana Chrobáková (odborníčka),

35



Santovka, Božena Kováčová (S), Janova Lehota - predsedníčka, Ivana Kružliaková (odborníčka), Banský

Bystrica, Pavol Lukáš (S), Prakovce, Elena Magdolenová (S), Nedašovce, Renáta Majchráková (S),

Svrčinovec, Ladislav Matejčík (S), Breza, Kvetoslava Mižáková (5), Tovarné, Zuzana Nebusová (S), Spišské

Tomášovce, Ľubica Petráková (S), Ludanice, Ján Rubis (P), Giraltovce, Ľubomír Straka (S), Korytárky, Ján

Šejirman (S),Krivany, Peter Tomka (5), Drieňov, Denisa Vargová (S), Gýňov. Činnost‘ sekcie. V období po

28.sneme ZMOS zasadala sekcia štyrikrát, ato 29. 5. 2017, 10. 7. 2017 a 18. 9. 2017 v Janove Lehote a

12. 2. 2018 v Banskej Bystrici. Hlavnou témou všetkých zasadnutí sekcie bola dlho avízovaná novela

zákona č. 44812008 Z.z. o sociálnych službách. ZMOS mal zastúpenie v pracovnej skupme predkladateľa

(MPSVR SR) zákona o sociálnych službách v osobe výkonného podpredsedu J. Turčányho, predsedničky

sekcie B. Kováčovej a špecialistky sekcie ekonomiky I. Pipíškovej. Členovia sekcie na májovom a júnovom

zasadnutí vyhodnocovali jednotlivé návrhy týkajúce sa znenia novely. Sekcia vyjadrila podporu zmenám

financovania sociálnych služieb, ako aj návrhu na zrovnoprávnenie verejných a neverejných poskytovateľov,

väzbe pr[spevku štátu na osobu a stupeň odkázanosti klienta zariadenia, návrhu aby sa príspevok štátu na

podporu sociálnych služieb dal použit‘ výlučne na krytie mzdových nákladov zamestnancov zariadení

sociálnych služieb. Výhrady ZMOS k navrhovanej úprave problematiky sociálnych služieb sa týkali najmä

výšky doplatku za sociálnu službu pre neverejných poskytovaterov zo strany samospráv, ako aj návrhu na

zvýšenie výšky ochrany zostatku príjmu prijímateľa z I ‚4-násobku na 1 ‚6-násobku životného minima. ZMOS

v prípravnom konaní k novele zákona o sociálnych službách poukazoval aj na problémy súvisiace s

komunitnými plánmi rozvoja sociálnych služieb, ktoré sa v budúcnosti stanú jedným z podmienok získania

štátneho príspevku pre prijímateľa. Otázku tvorby komunitných plánov rozvoja sociálnych služieb

považuje komisia za döležitú kompetenciu samosprávy a odporúča aby sa táto téma stala jednou z priorít

ďalšieho obdobia. Novela zákona o sociálnych službách nadobudla účinnost‘ 1.1. 2018. Na septembrovom

zasadnutí sa sekcia venovala problematike neprispósobivých osób v priestoroch železničných staníc a

hľadaniu možností spolupráce medzi ŽSR a samosprávami. Popri príkladoch dobrej praxe, kde je efektívna

spolu práca železníc a samosprávy, bob vytypovaných aj 33 železničných stanic, kde je situácia problémová

a nedarí sa ju nešit‘ zo strany železníc. Sekcia venovala pozornost‘ výsledkom kontrolného monitoringu

MPSVR SR v denných stacionároch. Zamerala sa aj na dlhodobo diskutovaný problém týkajúci sa povinnosti

tvorit úspory det‘om v zariadeniach na výkon rozhodnutia súdu (detských domovoch) zo strany miest a obcí,

a to v súvisbosti s pripravovanou novelou zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej

kuratele. Novela zákona č. 305/2005 Z. z. nadobudla účinnost‘ 1. 4. 2018, povinnost‘ tvorít‘ úspory bola

nahradená zavedením jednorazového príspevku na osamostatnenie mladého dospelého, tento

príspevok bude tvorit‘ sumu vo výške 30 % životného minima (z 15-násobku sumy životného minima pre

nezaopatrené dieta). O príspevok bude möct‘ požiadat‘ mladý dospelý priamo mesto/obec, prĺspevok bude

možné poskytnút‘ vo finančnej, vecnej, ale aj kombinovanej forme. Samosprávy budú mat‘ tak možnost‘

sledovat‘ tak efektívne využite svojich zdrojov, ako aj posilnit‘ odbornú prácu s klientom. Na februárovom

zasadnutí sekcie bob členom predstavený komplexný prehtad úprav novely zákona č. 448/2008 Z. z. O

sociálnych službách týkajúci sa samosprávy. V tejto súvislosti sekcia poukázala na potrebu vzdelávania

členskej základne, ato najmé s dörazom na aplikáciu zákona o sociálnych službách. V mesiaci apríli 2018 sa

uskutočnili štyri vzdelávacie aktivity pod názvom „Sociálne služby, sociábnoprávna ochrana detí a sociálna

kuratela v zrkadle nových zákonov‘. Čbenovia sekcie sa priebežne oboznamovali s výstupom projektu CSDII,
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ktorý bol venovaný analýze a trendom rozvoja sociálnych služieb v podmienkach miestnej územnej

samosprávy. Členovia sekcie sa venovalí tradíčnej sút‘aži Oskar bez bariér a zároveň navrhli zjednodušenie

predkladania povinnej dokumentácíe a spösobu prihlasovania sa miest a obcí do sútaže. Sekcia verejnej

správy, Zloženíe sekcie - sekcia má 23 členov v tomto zložení: Anna Abramovičová (S),Košariská, Ján

Banovčan (S), Zábiedovo, Aladár Bariak (P), Modrý Kameň, Štefan BieI‘ak (P), Spišská Belá - predseda,

Miroslav Blahušiak (P), Turany, Štefan Daško (P), Ilava, Ľubomír Golis (P), Turzovka, Jozef Haris (S),

Nesvady - podpredseda, Stanislav Krajňák (S), Mošurov, Ľudovít Kujnisch (S), Mníšek nad Hnilcom, Andrej

Kulik (S), Dlhé Klčovo, Jozef Martinček (S), Gbeľany, Gabriel Mihályi (S), Jesenské, František Olah (S), Hažlín,

Juraj Retný (S), Nižný Orlík, Peter Petho (S), Malatiny, Ľubomír Petrák (S), Hurbanova Ves, Róbert Potocký

(S), Dolný Pial, Maroš Sagan (S), Cífer, Jozef Sotolár (predseda Rady eXpertov), Košice, Štefan Sýkora

(S),Pliešovce, Eduard Vokál (vedúci odboru), MÚ Prešov, Ľubomír Vranka (S), Skároš. Tajomníčkou sekcie

je Lenka Kollárčiková, riaditeľka legislatívnej sekcie Kancelárie ZMOS. Činnost‘ sekcie - V hodnotenom

období po 28. sneme sa uskutočnili tri zasadnutia sekcie verejnej správy (3. októbra 2017, 14. novembra

2017 a 4. apríla 2018). Sekcia sa na rokovaniach prioritne venovala otázkam súvisíacim S pripravovanou

novelizáciou zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, pričom priebežne vyhodnocovala návrhy

predkladateta novely - Ministerstva vnútra SR s dörazom na úpravu problematických kompetencií samosprávy,

ktoré dlhodobo vyplývajú z aplikačnej praXe. lniciatíva na množstvo novelizačných ustanovení zákona o

obecnom zriadení vyšla z územia, resp. z radov Členov Združenia miest a obcí Slovenska. Novela zákona č.

7012018 Z. z., ktorou sa mení a dop[ňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/7 990 Zb. o obecnom zriadení

tvorila ústrednú, respektíve nosnú tému všetkých rokovaní sekcie verejnej správy počas roka 2017 a priniesla

tieto zmeny (účinné Od 1. apríla 2018): - zavedenia možnosti pričlenenia nefunkčnej obce k susednej obci,

stanovenie mechanizmu pričlenenia, vymedzenie jednotlivých pojmových znakov tvoriacich definĺciu

verejného priestranstva, poskytovanie pomoci orgánmi obce sa zosúladuje so zákonom o civilnej ochrane a

ochrane pred povodňami, samosprávna pósobnost‘ obce sa dopíňa o vyhlasovanie dobrovoľnej zbierky,

pričom táto kompetencia sa zveruje obecnému zastupiteľstvu, systematicky sa usporadúvajú jednotlivé

splnomocňovacie ustanovenia na vydanie VZN, taXatívne aj fakultatívne, precizuje sa úprava zabezpečovania

výkonu štátnej správy prenesenej na obec z dövodu dlhodobej pasivity obce, a to bez ohľadu na dóvod, pri

všetkých ustanoveniach sa uplatňuje zásada, že všetko, čo sa zverejňuje na úradnej tabuli, sa zverejní

automaticky i na webovom sídle obce, v prípade, ak obec nedisponuje webovým sídlom, mým spósobom v

mieste obvyklým, upravuje sa tiež skorší začiatok účinnosti VZN obdobne ako pri VÚC a zákonoch - najskór

však dňom zverejnenia, pri funkcii starostu a funkcii poslanca sa odstraňuje stav, keď je zamestnanec obce,

na rozdiel od mých zamestnancov, v prípade zvolenia do tejto verejnej funkcie povinný skončit pracovný pomer

s obcou, a teda podľa nového znenia bude len dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie zo zamestnania

tak ako všetci ostatní, upresňuje sa postup obce pred konaním miestneho referenda, umožňuje sa zvolávanie

zhromaždenia obyvateľov nielen obecnému zastupiteľstvu, ale aj starostovi obce, v rámci spósobu hlasovania

o zmene návrhu programu obecného zastupiteľstva sa sprísňuje kvórum - nadpolovičná väčšina všetkých

poslancov, nielen prítomných, predlžuje sa lehota na potvrdenie pozastaveného uznesenia z dvoch na tri

mesiace, vypúšt‘a sa dóvod na obligatórne vyhláseni miestneho referenda o odvolaní starostu, ak hrubo alebo

opakovane zanedbáva svoje povinnosti, nakoľko uvedený stav spósoboval vážne komplikácie pri aplikácii v

praxi, ustanovuje sa maximálna výška odmeny, ktorú je možné poskytnút členovi komisie - neposlancovi - v
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roku v maXimálnej výške / mesačného platu starostu bez zvýšenia, pri voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra -

tento sa bude volit v každej obci, bez povinnosti uzavriet‘ medzi sebou verejnoprávnu zmluvu, hlavný kontrolór

vybavuje st‘ažnosti, ak tak ustanovuje štatút a nie uznesenie - ide o súlad so zákonom Č. 9/207 O Z. z. o

st‘ažnostiach a zákonom Č. 94/207 7 Z. z., ktorým sa meni a dopfňa zák. Č. 9/2010 Z. z. o st‘ažnostiach v znení

neskorších predpisov, hlavnému kontrolórovi sa ďalej ukladá povinnost‘ vykonat‘ kontrolu aj na podnet starostu,

ale len v prípade, podmienka, ak vec neznesie odklad, z obligatórnych náležitostí zmluvy O zriadení

spoloČného obecného úradu sa vypúšt‘a určenie počtu zamestnancov, čo pri vzniku spoločného obecného

úradu nie je relevantné a mnohokrát ani známe, ukladá sa povinnost‘ pre obec, ktorá je sídlom spoloČného

obecného úradu, predkladat‘ dvojročne správu o činnosti a hospodárení spoločného obecného úradu MV SR,

obsah správy určí ministerstvo, zavádza sa možnost‘ Členstva vo výbore mestskej Časti všetkým obyvatetom

mestskej Časti, ktorí v ne] majú trvalý pobyt, teda nielen poslancom, spresňujú sa platové podmienky poslanca

dlhodobo uvotneného na výkon funkcie, jeho účast‘ na tvorbe a čerpaní sociálneho fondu, dovolenky a

cestovných náhrad, z dóvodu zabezpeČenia váČšej hospodárnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkamí sa

upravuje výška odmeny poslanca tak, že poslanec möže mat‘ odmenu v kalendárnom roku najviac jeden

mesaČný plat starostu bez zvýšenia, t. j. základný plat. Sekcia sa d‘alej zaoberala vecným zámerom reformy

v oblasti opatrovníckeho práva v podmienkach Slovenskej republiky (materiál pripravuje Ministerstvo

spravodlivosti SR); prípravou návrhu zákona o ochrane osobných údajov, pričom sa sprísňuje nakladanie s

osobnými údajmi aj v digitálnom priestore; materiálom z dielne Inštitútu pre finančnú politiku „Skrytý poklad v

samospráve“ ako aj problematikou prípravy reformy územnej samosprávy (miestnej i regionálnej).

Členovia sekcie prerokovali schválené uznesenia a priority 28. snemu, diskusné príspevky jednotlivých

delegátov, námety a požiadavky vyplývajúce zo zasadnutí snemov regionálnych združeni. Venovali sa

informácii o rokovaní a odporúčaniach Rady solidarity a rozvoja so zameraním na témy Sociálna dimenzia EÚ,

informácii o aktuálnom stave novelizácie zákona Č. 271/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon

o slobode informácií) a tiež sa dotkli témy odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Sekcia verejnej Správy sa obšírnejšie venovala i problematike sociálneho statusu starostov a primátorov;

z iniciatívy niektorých primátorov a starostov vznikla pracovná skupina na- riešenie sociálneho statusu v

zmysle uznesenia Rady ZMOS z 13.- 14. februára 2018 vtomto zložení:

Dalibor Surkoš, primátor mesta Vetký Krtíš, Peter Pobuda, starosta obce Mokrý Háj, Vladimír Púčik, starosta

obce Ružindol,

Roman Súkeník, starosta obce Zemianske Sady, Peter VolČko, starosta obce Poráč,

Ing. Jozef Turčány, výkonný podpredseda ZMOS

Činnost tejto pracovnej skupiny spočívala v príprave návrhu zmeny legislatívnej úpravy, resp. návrhu novely

znenia zákona Č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.

Členovia pracovnej skupiny požiadali Kanceláriu ZMOS o vzájomnú súčinnost‘ a participáciu na návrhu znenia.

Spracoval: Michal Kaliňák

REGION LIPTOV — oblastná organizácia cestovného ruchu

Sídlo: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Členské za rok 2017: 778.000,- Eur
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Pösobnost‘: región Liptov

Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV (00CR RL) už šiesty rok realizovala

aktivity na zvýšenie atraktívnosti a konkurencieschopnosti regiónu, zlepšenie organizácie destinačného

manažmentu a podporu predaja regiónu Liptov.

Oblastná organizácia hospodáríla v roku 2017 s členskými príspevkami vo výške 968. 852,- eur

a dotácíou vo výške 871. 937,08,- eur na bežné výdavky a 13. 200,- eur na kapitálové výdavky. Výnosy

z podnikateľskej činnosti boll 6. 802,39,- eur. Celkové výnosy predstavovali 1. 893 477,65,- eur.

Celkové náklady oblastnej organizácie REGION LIPTOV k 31.12.2017 predstavovalí sumu I 806 033,03 eur.

00CR REGION LIPTOV realizovala plánované aktivity v súlade s plánom aktivít a projektom na ktorý získala

dotáciu. Hospodársky výsledok k 31. 12. 2017 predstavuje účtovný zisk vo výške 87. 444,62,- eur. Zisk vznikol

v dósledku nižších nákladov o 131. 233,91,- eur, neboli zrealizované plánované aktivity 72. 055,99,- eur.

Realizované aktivity 00CR REGION LIPTOV v roku 2017

Zhrnutie

Región Liptov už štyri roky realizuje aktivity pod spoločnou značkou LIPTOV. Liptov si udržiava

v počte návštevníkov a prenocovaní druhú pozíciu medzi horskými destináciami na Slovensku.

Liptov dosiahol rast návštevnosti a počtu prenocovaní napriek tomu, že nastal mierny pokles ubytovacích

kapacít v minulom roku. Atraktívnost‘ regíónu neustále rastle vďaka investíciám do cestovného ruchu,

novým atrakciám (ako napríklad Park Miniatúr Mini slovensko, ZOO Kontakt, Tatrapolis, Marina Liptov,

Farma Východná aj ako produkty CR), infraštruktúrnym projektom (Známa-neznáma Čutkovská dolina,

Cyklokorytnička, detské ihrisko Vrbické pleso, Drakopark, náučný chodník Príbeh vody), silným

podujatiam, ktoré sú motiváciou navštívit‘ región a marketingovým aktivitám, ktoré realizuje

Oblastná organizácia REGION LIPTOV.

Realizácia aktivít projektu výrazne prispela k zvyšovaniu atraktívnosti destinácie a tastu počtu

návštevníkov. Realizované aktivity posilnili silné stránky destinácie a výrazne eliminovali slabé stránky

destinácie.

Pokračovali sme v propagácii značky Liptov na domácom trhu a nazahraničných trhoch

prostredníctvom marketingových kampaní. Na podporu Ietného turizmu sme realizovali kampaň s úspešným

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

a zároveň komunikuje širokú ponuku atrakcií na Liptove. Vďaka kampani sme mali 10 a pol mihána zobrazení

a regionálna stránka www.visithiptov.sk dosiahla 82 % nových návštevníkov. Súčast‘ou letnej kampane bola aj

sponzoringová kampaň v hlavnom vysielacom čase na TV JOl. Letnú kampaň sme podporili silnou PR

kampaňou s 30 tlačovými správami, vďaka ktorým sme mali viac ako 200 výstupov v printoch, na weboch

a rádiách a desiatky výstupov v celoplošných televíziách - TV Markíza, W JOJ, STV. Kampaň boha úspešná,

plánujeme ju opakovat‘.
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On - line kampane sme realizovali aj na prilákanie turistov z Českej republiky a z krajín s pravidelným

leteckým spojením Velká Británia, Pobaltie a ukrajinský trh.

Všetkoje na LiptOVE

Uverejňovaním reportáží Liptov News a prostredníctvom on-line kampaní sa snažíme reagovat‘ na trendy

v kom unikácii a zlepšovat‘ propagácíu pod ujatí, 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, Tvorivé díelne vo Vlkolínci a interaktívne aktivity Nechajte

sa zlapat‘ na oživenie a zatraktívnenie centra mesta Liptovský Mikuláš. Tieto aktivity motivovali

návštevníkov a tutistov poznávat‘ Liptov, jeho atrakcie a krásy. Tiež prispievajú k zatraktívneniu pobytu

návštevníkov na Liptove. Do aktivít sa zapojilo takmer 30. 000 návštevníkov.

Rn budovaní Cykloregiónu sme sa v minulých rokoch sústredili na zmapovanie stavu cyklotrás,

infraštruktúry a identifikovanie priorít pri premene Liptova na cykloregión. Každý rok teraz zlegalizujeme

a vyznačíme cca 40-50 nových trás, plus musíme zabezpečovat‘ ich údržbu a obnovu. Zároveň aktualizujeme

a distribuujeme cyklistickú mapu Liptova, ktorá je aj v online verzii na webovej stránke. Pred 3 rokmi sme

vytvorili populárnu eventovú značku „S det‘mi na kolesách“, čo je rodinné cyklopodujatie a každý rok ho

robíme na mom mieste v regióne. Na podporu produktu sme spoluorganizovali podujatie Ružomberské

schody. Novinkou v roku 2017 bol letný produkt nedel‘ných cyklovýletov, v ktorom by sme chceli pokračovat‘

a vylepšit‘ aj v dalších rokoch.

Na podporu produktu turistika sme zatraktívnili v Demänovskej doline eXistujúci náučný chodník

Príbeh vody vinúci sa popri riečke Demänovka a doplnili o mobiliár. V Hrabovskej dolíne začína náučný

chodník Medvedia cesta, kde sa rodiny s det‘mi dozvedia viac o živote medveďa hnedého, uvidía medvedí

brloh alebo sa möžu odfotit‘ s maketou medveďa ktorý sa v tejto lokalite vyskytuje. Na zlepšenie prezentácie

turistiky sme pripravili dve prezentačně videá z náučného chodníka Príbeh vody v Demänovskej Doline

a okolia Sidorova a Ružomberka, ktoré boli prezentované na www.hikinq.sk a na facebookovom profile

regiánu Liptov. Doplnili sme infraštruktúru v Bešeňovej, Liptovskom Trnovci a Pavčinej Lehote o relaxačně

a športové zóny.

Všetkoje na LiptOVE Všetko je na LiptOVE

Prostredníctvom pravidelného mediálneho servisu a projektu Liptov News sme zvýšili povedomie

o regióne, aktivitách a novinkách. Veľký dčraz kladieme na komunikáciu na sociálnych siet‘ach.
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Pokračujeme v tradícii spoločného otvorenia letnej a zimnej turistickej sezóny. V minulom roku sa

uskutočnilo otvorenie letnej turistickej sezóny v novom parku svetových miniatúr Tatrapolis 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 podujatia v TOP strediskách cestovného ruchu na zvyšovanie

návštevnosti regiónu. Medzi podujatia patria Kraslicou na Chopok, Dračie noci na Chopku, LiptovFest,

Drevené král‘ovstvo, Švábkafest, Svátojánske noci, Mikulášske leto a interaktívne aktivity Nechajte sa

zlákat‘. Podujatia boli podporené on - line a billboardovými kampaňami s cieľom prilákat‘ na Liptov čo najviac

turistov.

Pokračovali sme v úspešnom projekte SKl 8 AQUA BUS-u, ktorý prepojil vŠetky najväčŠie turistické

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

Brdo. SKl 8 AQUA BUS previezol počas zímnej sezóny 97 tisĺc lyžíarov. Projekt zabezpečil komfortnú

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

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

Pokračovali sme vo vernostnom projekte Liptov Region Card (LRC). Zl‘avovú kartu LRC poskytujeme

každému klientovi zdarma, ak ubytovatel‘ odvedie daň za ubytovanie mestskému/obecnému úradu. Využívali

sme regionálny register ubytovaní, vďaka ktorému má samospráva prehľad o počte ubytovaní u jednotlivých

ubytovateľov. Vd‘aka projektu Liptov Region Card sa nám darí systematicky znižovat‘ počet nelegálnych

ubytovatel‘ov a zvyšovat‘ výšku vybranej dane z ubytovania (nárast vybranej dane o 145. 216,- eur, čo

predstavuje 12,8 % v roku 2017v porovnaní s rokom 2016).

Realizované aktivity výrazne prispeli k naplneniu ciel‘ov oblastnej organizácie, rastu

návštevnosti a počtu prenocovanĺ. Štatistiky potvrdzujú, že Liptov napreduje v raste návštevnosti

a prenocovaní. Treba pokračovat‘ v súčasnom trende, v realizácii úspešných aktivít a projektov,

neustále zvyšovat‘ atraktĺvnost‘ regiónu a pokračovat‘ v organizovaní etablovaných úspešných

podujatí, zvyšovat‘ ich kvalitu a jedinečnost‘ a zlepšovat‘ ich prezentáciu.

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

Členské príspevky:

Kultúra, Mosty Gesharim, Adventné koncerty 10. 000,- eur

Propagácia mesta - príspevok 10. 000,- eur

Čistenie, kosenie mesta 12. 000,- eur

Reklamné pred mety 9. 700,- eur

lnformačné centrum informačné služby - príspevok 23. 800,- eur

lnformačné centrum marketing - príspevok 12. 200,- eur

Dom kultúry 22. 000,- eur

Technické zabezpečenie podujatia mesta (stage, zvuk, svetlo) 24. 000,- eur

Múzeum Janka Kráľa 3. 000,- eur
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KLASTER LIPTOV

Sídlo: Štúrova 7989/47,03142 Liptovský Mikuláš

Členské príspevky 2077: 1.845,80,- EUR

Pösobnosť: región Liptov

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

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

organizáciou REGION LIPTOV. Klaster je servisnou organizáciou oblastnej organizácie REGION LIPTOV,

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

zabezpečoval nasledovné služby pre 00CR REGION LIPTOV:

1. Marketingové služby

- zabezpečovali sme informačný servis prostrednĺctvom stránky www.visítliptov.sk,

wwwiiptovcard.sk.V rámci aktivity sme zlepšili prehl‘adnost stránky a jednotlivých podstránok, obsahovú

hodnotu informácií na stránke, začali sme optimalizovat‘ SEO. Vďaka týmto aktivitám a kampaniam sa

zlepšil počet relácií stránky o 14 %‚ zobrazenia stránky o 20 % a príemerné trvanie relácie o 20 %. Zaslali

sme 6 newsletterov SK a PL (novinky leta, novinky zimy a ponuka regiónu Liptov v mimosezónach,

podujatia v regióne) potenciálnym klientom na 60 000 mailových adries.

LIPTOVSKÝ
MIKULAŠ

intormačn í‘.. 44Eentrum miste

$ Š

1, - Of UI. tOWIT

1‘ of Liptovský Mikuláš

- Od 1‘) 30 1usd prehbaslus hIawIus niet,.s z,sjm.s .
-1930-2100 1usd - predsadkakostoIaw U,kIsa

? p‘,xko‘ ‘5)

J -

3 31;p-‘ Ooadtatt,,tush
- .M-.

— TeI: +4 I9862 _)
E-maiL ínff,ijassk

.LIPTOV NA DLANI . ‚1P wW1,ILmflCuiiStf3ImI - - -
Y(IJTDAYIN11d

____

- :;
UPTOV.SK

_____________

di ‚ ‘

• PartnerofCityBus
:‚‘-- LIP°‘ ‚

_

dF
Kast,edtd

- JASNÄ - LIPTO VSKÝ MINULAS

4‘1‘V 3(vvc.u4,

Spracovala: Ing. Darina Bartková, riaditeľka 00CR REGION LIPTOV.
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komunikáciu na sociálnych siet‘ach, vedenie facebookového profilu v slovenskom a porskom jazyku,

pravidelné informovanie 362 príspevkami o novinkách, podujatiach v regióne a videoprezentácií. Vdaka

aktivitám sme zvýšili počet fanúšikov facebookového profilu o 18% na 16 494 fanúšikov. Najsledovanejšie

Liptov News videá: Lyžičkový tanec 81tis. videní, Street Music Night 2017 47 tis. videní, LIPTOVFEST

201746tis. videní, Liptov je plný pokladov 35tis. videní, ŠVÁBKAFEST 15tis. videní.

2. Centrálny rezervačný systém

V rámci aktivity sme zabezpečili prevádzkovanie systému, on-line predaj pobytov, správu profilov,

aktualizácie informácií a fotografií ubytovacích zariadení, reporting. Zvýšili sme prehľadnost‘ užívateľského

prostredia, zabezpečili sme dve skupinové školenia, viacero individuálnych školení pre ubytovacie

zariadenia a telefonickú podporu HOT -line, aby sme zvýšili využívanie Centrálneho rezervačného systému

ubytovateľmi. K 31.12.2017 bob registrovaných v CRS 751 ubytovacích zariadení, čoje 57% z celkového

počtu ubytovacích zariadení v členských mestách a obciach na Liptove.

3. Projekt Liptov Region Card

V roku 2017 sme pokračovali v projekte Liptov Region Card (ďalej LRC). Väčšina ubytovacích zariadení,

až 97 %‚ poskytovala LRC klientom zadarmo. Klienti, ktorí bolí ubytovaní u zmluvných partnerov a ktorí

odvádzajú daň z ubytovania a poskytujú LRC každému klientovi, získali LRC zadarmo. Do projektu sa

zapojilo 87,5 % ubytovacích zariadení z členských miest a obcí. Vďaka novému konceptu projektu LRC

sme získali informácie o počte prenocovaní klientov. Tieto informácie využívajú samosprávy na kontrolu

výšky odvedenej dane z prenocovania.

4. Edičná činnost‘

Klaster LIPTOV spolupracoval a podieľal sa na tvorbe propagačných materiábov pre 00CR REGION

LIPTOV a KOCR — Žilinský turistický kraj:

a. Sprievodca objavovanim Liptova — beto 2016 (verzie SKIUK!PL)

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

c. Poster k Liptov Region Card

d. Informačný leták k projektu SKl AQUA BUS 2016/17

e. Kniha Poklady na Liptove

5. Stretnutia s ubytovateľmi:

- informačné stretnutie s ubytovateľmi pred letnou sezónou

- informačné stretnutie s ubytovateľmi pred zimnou sezónou

6. Výsledky hospodárenia za rok 2077

Klaster poskytoval služby pre Oblastnú organizáciu REGION LIPTOV. Hospodáril v roku 2016 s výnosmi

12,1 213,81 eur. Výnosy boli hlavne zo služieb poskytovaných pre 00CR REGION LIPTOV.

Celkové náklady predstavovali 174 830,13 eur. Celkový hospodársky výsledok Klastra LIPTOV za sledované

obdobie je zisk 6 383,68 eur po zdanení.

Dosiahnuté výsledky potvrdzujú, že synergia organizácií Klaster Liptov a Oblastnej organizácie REGION

LIPTOV bola 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
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PARK UMENIA

Sídlo: Štúrova 1989 / 41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Členské za rok 2017: O EUR

Pósobnosť: región Liptov

Zakladatetmi neziskovej organizácie s názvom PARK UMENIA, n. o. sú právnická osoba Mesto

Liptovský Mikuláš a fyzická osoba akad. maliar Pavel Petráš ArtD. Mestské zastupitelstvo Mesta Liptovský

Mikuláš sa na svojom zasadnutí dňa 25. 10. 2007 uznesenim Č. 120/2007 uznieslo na založení označenej

neziskovej organizácie, vložení počiatočného peňažného vkladu a menovani prvých Členov 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.

Spracoval: Akad. mal. Pavel Petráš, ArtD.

Park umenia no. v roku 2017 zorganizovala sympózium RohaČka 2017 v Ploštíne.

Cieľom neziskovej organizácie v roku 2078 je organizovanie kultúrnych aktivit, umeleckých sympózii

a workshopov.
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OBČIANSKE ZDRUŽENIE „ŽIVÉ NÁMESTIE“

Sídlo: Námestie osloboditeľov Č. 67/1, 031 01 Liptovský Mikuláš

Členské za rok 2017: 100,- EUR

Pósobnosť: Liptovský Mikuláš

ObČianske združeníe „Živé námestie‘ vzniklo s cieľom oživenia a zvýšenia návštevnosti historického

centra mesta Liptovský Mikuláš domácimi obyvateľmi, ako aj návštevníkmi mesta a jeho okolia, Svoju Činnost‘

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 obyvateľom mesta, ako aj jeho

návštevníkom z domova i zo zahraničia.

Ciel Združenie napÍňa:

- 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 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 Slovenskej republiky

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

uskutočnilo 16. októbra 2015. Činnost‘ Združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia, ktoré

je minimálne raz roČne, riadi predsednictvo, ktoré sa schádza pravídelne každé 2 mesiace a ktorého Členmi

sú: mesto Liptovský Mikuláš, v zastúpení primátorom Ing. Jánom BlcháČom, PhD., Jozef Bukas, Mgr. Jaroslav

Hric, Jaroslav Petran, Milan Repa, Miroslav Turza, Ing. Marta Jančoková.

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

tajomník Ing. Marta Jančoková.

Občianske združenie „Živé námestie“ sa vo svojej činnosti riadi ustanoveníamí zákona Č. 83/J 990 Zb.

o združovaní občanov v znení neskorších predpísov a mých všeobecne závázných právnych predpisov.

Za hodnotené obdobie pokračovalo v rozmanítej činnost‘ na naplnenie svojho ciel‘a v súlade so

stanovami a plánom činnosti na r. 2017. Ďalej sme sa snažili rozvíjat‘ kontakty s obyvateľmí a majiteľmi

prevádzkární v hístorickom centre mesta, ako podklad pre rozvoj ďalšej spolupráce

V roku 2017 Qbčíanske združenie „Živé námestie“ vyvíjalo nasledovné aktivity:

Na základe požiadavky a podnetov obchodných prevádzkární v historickom centre mesta, sme

iniciovali zmenu VZN Č. 9/2008 o miestnych daniach a míestnom poplatku za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady. Od augusta 2017 sa zmenila výška sadzby dane za vystavený tovar, ktorý patrí k prirahlej

prevádzkárni a súvisí sjej činnost‘ou v celkovej pboche do 6 m2 z 0,100 €Jm2/deň na 0,010 €/m2/deň. Na účely

vystavenia tovaru, ktorý patrí k priľahlej prevádzkárni a súvísí s jej činnostou za každý aj začatý m2 nad 6 m2
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celkovej plochy je výška sadzby dane 5 €im2ldeň. Zmenu VZN hodnotili prevádzkovatelía obchodných

jednotiek pozitívne.

OZ „Živé námestie bob súčast‘ou projektu CITY BUS, ktorý realizovalo mesto Liptovský Mikuláš

v spolupráci s Oblastnou organizáciou CR LIPTOV Liptovský Mikuláš, lnformaČným centrom mesta Liptovský

Mikuláš a Múzeom Janka KráCa počas zimnej turístickej sezóny 2016/2017. Predmetom projektu CITY BUS

bob zabezpečenie bezplatného dopravného spojenia medzi historickým centrom mesta Liptovský Mikuláš

a strediskom CR Jasná, a to každú stredu v podvečerných a večerných hodinách, podl‘a vopred pripraveného

dopravného grafikonu.

Súčast‘ou bola bezplatná prehliadka Kostola 5v. MikuláŠa a dominánt historického centra mesta so

sprievodcom. V Múzeu Janka Kráľa bol pre návštevníkov pripravený animačný program „NECHAJ SA

ZLAPAt a bezplatná prehliadka múzea.

Do budúcnosti sa budeme snažit‘ do projektu intenzívnejšie zapojit‘ gastro-zariadenia nachádzajúce

sa v historickom centre mesta, s cieľom odprezentovat‘ typické liptovské jedlá a nápoje.

V spolupráci s podnikateľmi, ktorí majú Svoje prevádzky v historickom centre mesta, sme k letnej

turistickej sezóne 2017 opät‘ vydali ínformačno-propagačný materiál historického centra mesta L. Mikuláš

v náklade 18000 ks. Sú tu vyznačené pamätihodnosti, možnosti parkovania, športovania a pod., ale tiež

konkrétne prevádzky s ponukou tovarov a služieb. Propaguje sa v iom 21 prevádzkárni. Občianske

združenie „Živé námestie v spolupráci s Informačným 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.

Pred letnou turistickou sezónou 2017 — v máji sme zorganizovali spoločné pracovné stretnutie

zainteresovaných inštitúcií, ktorého cieľom bob technicko-organizačné zabezpečenie letnej turistickej

sezóny 2017 v historickom centre mesta, jeho zveľadenie a zatraktívnenie. Na stretnutí sa zúčastnili

zástupcovia VPS Liptovský Mikuláš, Múzea Janka Kráľa, Domu kultúry Liptovský Mikuláš a vedúci oddelení

Mestského úradu Liptovský Mikuláš - správy bytov a nebytových priestorov, marketingu a podnikania,

projektového manažmentu a odboru životného prostredia a dopravy,

Výsledkom rokovania bob začatie rekonštrukcie a revitalizácie zelene pred hlavným vstupom do

budovy Župného domu, čo zrealizovali Verejno-prospešné služby mesta Liptovský Mikuláš, rozmiestnili sa

lavičky po Námestí osloboditel‘ov a dohodla sa spolupráca pri úspešnom zabezpečení letnej turistickej sezóny

2017 a Mikulášskeho beta 2017.

Okrem uvedených aktivit, OZ „Živé námestie organizovalo zaujímavé podujatia, ktoré sa už stávajú

tradíciou a teŠia sa obľube návštevníkov.

Podujatie Medzinárodný deň žien sme zorganizovali v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš.

Uskutočnibo sa 8. marca 2017 na Námestí osloboditeľov v čase od 75.00 hod. do 76.30 hod. Reprodukovaná

hudba vyhrávala už od 14.00 hod. a navodila sviatočnú atmosféru.

Po otvorení podujatia a kultúrnom programe sa cca 300 účastníčkam a účastníkom prihovoril primátor

mesta Liptovský Mikuláš Ing. J. Blcháč, PhD. Po príhovore nasledovabo vystúpenie folklórnej skupiny

Poludnica zo Závažnej Poruby. Pri ňom sa roztancovalo aj prítomné obecenstvo. Po záverečnej zmesi

melodických piesní a záverečnom sbove moderátora, prítomným dámam odovzdali kvetiny štátny tajomník
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MV SR a zástupca primátora mesta Liptovský Mikuláš Ing. Rudolf Urbanovíč, primátor mesta Liptovský

Mikuláš Ing. Ján Blcháč, PhD a zástupca primátora mesta Liptovský Mikuláš Ing. Ján Bonko.

Motocyklovú sezónu 2017 sme na Liptove symbolicky otvorili na Námestí osloboditeľov 6. mája

2017 podujatím Prvá míľa Liptova 2017. Súčast‘ou podujatia bob tiež otvorenie prepojenia turistického

koridoru Liptov — Horehronie cestnou komunikáciou ROUTE 66.

Podujatie usporiadal Motoklub Liptov Liptovský Mikuláš spolu s mestom Liptovský Mikuláš

a Občianskym združením „Živé námestie Liptovský Mikuláš.

Zraz účastníkov bol na Námestí osboboditeľov v Liptovskom Mikuláši. Odtiaľ sa na poludnie približne

300 motoriek vydalo na spanilú jazdu v smere Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Hybe, Východná, Važec

s cieľovou stan icou Štrba.

Tradičnému a obľúbenému podujatiu sa v Liptovskom Mikuláši prizeralo cca 500 návštevníkov,

vrátane značného počtu detí.

Program Mikulášskeho leta 2017 sme obohatili atraktivnym a jedinečným podujatím Barmanská

show a módna prehliadka Zdenky Kubányiovej . Uskutočnilo sa 14. júla 2017 na Námest[ osloboditeľov.

Od 1 3.00 hod. bola na Námestí osloboditeľov otvorená kaviareň pod holým nebom a v tomto čase

historické centrum mesta oživovala živá a reprodukovaná hudba Mr. Rudi-ho.

Barmanská show 8 módna prehliadka Zdenky Kubányiovej začala o 19.30 hod Unikátne barmanské

umenie a zručnosti, vrátane ohňovej barmanskej show predviedol profesionálny barman Ivan Nodžák, za čo

ho prítomné obecenstvo ocenilo potleskom.

Barmanská show sa striedala s módnou prehliadkou, kde Zdenka Kubányiová prítomným predstavila

120 modelov, prevažne spobočenských šiat. Na vydarenom podujatí sa zúčastnilo cca 500 návštevníkov.

V stredu 4. októbra 2017 sa na Mestskom úrade Liptovský Mikuláš uskutočnil Deň otvorených dverí.

Na podujatí odprezentovabo svoju činnost‘ aj OZ „Živé námestie. Návštevníci nášho stánku prejavili najväčŠí

záujem o propagačný materiál— hlavne jeho mapku. Kladne hodnotili wi-fi zónu v historickom centre, opravené

hodiny na Župnom dome, či úpravu okolia Župného domu.

Podujatie Posledná míľa 2017 usporiadal Motoklub Liptov Liptovský Mikuláš, spolu s mestom

Liptovský Mikuláš, Múzeom Janka Kráľa Liptovský Mikuláš a OZ „Živé námestie‘.

Symbolické ukončenie motocykbovej sezóny na Liptove sa konalo v sobotu 14. októbra 2017. Na

Námestí osboboditeľov v Liptovskom Mikuláši sa stretlo 432 motoriek, ktoré. vyštartovali v smere Liptovský

Mikuláš, Palúdzka, Bešeňová, Liptovský Trnovec, Liptovský Mikuláš.

Podujatiu sa za pekného, slnečného počasia v Liptovskom Mikuláši prizerabo cca 700 osób.

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

pre najmladších obyvateľov mesta dňa B. novembra 2017.

Zraz účastníkov bol na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši. V tomto čase boli na

námestí pre deti pripravené zaujímavé hry a aktivity, ktorých sa v hojnom počte zúčastnili. Prítomným sa

prihovoril a na podujatí privítal primátor mesta Liptovský Mikuláš Ing. Ján Blcháč, PhD. Sprievod sa pohol

z Námestia osloboditeľov po Ulici 1. mája na Tranovského ulicu a Námestie Žiadostí slovenského národa,

kde deti prekvapili strašidelné postavy a škriatok

Odtiaľ sa lampiónový sprievod pobral Baťovou uličkou spät‘ na Námestie osloboditel‘ov. Tu na deti

čakala jedinečná ohňová show a na záver sladké prekvapenie.
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Podujatia sa zúčastnilo príbližne 500 deti s lampiónmi, čo je v porovnaní s rokom 2016 nárast. Ohlasy

detí aj rodičov, či starých rodičov na podujatie boli pozitívne.

Okrem uvedených aktivít, Občianske združenie „Živé námestie“ spolupracuje aj na organizácii ďalších

podujatí organizovaných mestom Liptovský Mikuláš.

Projekt „Inovácia Žilinského kraja“. Svoju činnost‘ sme opät‘ odprezentovali aj zapojením sa do

sút‘ažného projektu „lnovácia Žilinského kraja 2016“, ktorý organizuje Žilinský samosprávny kraj a Rozvojová

agentúra Žilinského samosprávneho kraja. Naše úsilie a výsledky boli ocenené diplomom predsedu Žilinského

samosprávneho kraja za aktívny prínos v oblasti inovačného rozvoja Žilinského kraja, ktorý sme si v Žiline na

vyhodnotení prevzali 16. mája 2017.

Čo sa týka členskej základne, k 31. 12. 2017 malo občianske združenie ‚Živé námestie“ 34 členov.

Z hľadiska štruktúry členskú základňu tvoria fyzické, aj právnické osoby.

Občianske združenie „Živé námestie“ Liptovský Mikuláš sa vo svoje] činnosti riadi svojimi stanovami

a príslušnými zákonnými ustanoveniami. Najvščšou výzvou do budúcna pre nás stále ostáva naplnenie ciel‘a

Združenia a to zvýšenie návštevnosti a oživenie historického centra mesta Liptovský Mikuláš.

Spracovala: Ing. Marta Jančoková, tajomníčka OZ „Živé námestie“

OBČIANSKE ZDRUŽENIE „Liptovské Droby“

Sídlo: Námestie Osloboditetov 31, 031 01 Liptovský Mikuláš

Členské za rok 2017: 200,- Eur

Pósobnost‘: stredné Slovensko

Členovia a funkcionári občianskeho združenia (,01‘) ‚Liptovské droby“ vyvíjali v počas roka 2017

aktivity v súlade so stanovami OZ. lch úsilie bob zamerané na dósledné spracovanie jednotného dokumentu

a špecifikácie výrobku „Liptovské droby“, za účelom získania ochrannej známky Európskej únie (Chránené

zemepisné označenie). Na tejto práci sa okrem predsedu OZ Štefana Packu intenzívne zúčastnili aj Ing. Alena

Boďová a Mgr. Jaroslav Hric.

Náročná práca spočívala v spracovaní jednotného receptu Liptovských drobov a v zabezpečení

historických dokumentov (najstaršie recepty v kuchárskych knihách a časopisoch, historické mapy). Museli sa

zabezpečit‘ aj dökazy o póvode, charakteristika zemepisnej oblasti, opis výrobku a spósob výroby. Okrem toho

museli k dokumentom pribožit množstvo požadovaných príloh. V tejto etape prác úzko spolupracovali s Ing.

Jankou Oravcovou z Úradu priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici.

Ich niekotkomesačné úsilie vyústilo v definitívnu podobu dvoch zásadných materiálov: Jednotného

dokumentu a Špecifikácie. Tie postupne schválili: Ministerstvo pödohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej

republiky súhlasným stanoviskom zo dňa 26. júla 2017 a Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

svojím rozhodnutím zo dňa 06. 09. 2017, v ktorom sa konštatuje, že „žiadosti sa vyhovuje“.
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Schváleniu Ministerstvom pódohospodárstva predchádzalo náročné rokovanie — obhajoba žiadostí

na Komísii Ministerstva pódohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorej predsedom je Ing. Milan Lapšanský,

generálny riaditeľ sekcie potravinárswa a obchodu. Rokovanie sa uskutočnilo 10. apríla 2017. Za OZ Liptovské

droby sa rokovania zúčastnili Štefan Packa, predseda OZ a Mgr. Jaroslav Hric, podpredseda OZ. Po

pripomienkach a následnej diskusii boli oba vypracované dokumenty odsúhlasené. Následne bolí uverejnené

vo Vestníku Ministerstva pódohospodárstva za účelom námietkového konania. Po dobu 60 dní od uverejnenia

neboli zaslané žiadne námietky, a preto boli dokumenty definitívne schválené. Ďalšim významným

medzníkom v Iegislatívnom procese je 31. október 2017, kedy bola Európskej komisii doručená naša žiadost‘

o udelenie ochrannej známky. Naše OZ vlastní potvrdenie o prijatí technickej dokumentácie Európskou

komisiou zo dňa 37. 10. 2017.

Komisia preložila predloženú žiadost‘do všetkých jazykov Európskej únie na posúdenie jednotlivým

krajinám. Z Bruselu, z Európskej komisie, generálneho riaditetstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

sme 24. 4. 2018 obdržali požiadanie o vysvetlenie k žiadosti v 3 bodoch. V podstate ide o upresnenie

niektorých výrazov. Lehota na zaslanie odpovede Európskej komisii končí 24. 6. 2018. Odpoveď z naše] strany

sme zaslali v máji 2018. Z uvedeného možno predpokladat, že ochranná známka Európskej únie na

Liptovské droby bude udelená do konca roka 2018.

Vtejto súvislosti zdórazňujeme, že nebolo poslaním OZ uskutočňovat‘ vroku 2017 rózne

ochutnávky či ukážky pripravy drobov. Takúto kampaň spustíme až po slávnostnom udelení ochrannej

známky. Aj preto na Liptovfeste a Švábkafeste vystúpili iba s ústnymi informáciami o stave procesu získavania

ochrannej známky iniciátor projektu, primátor mesta Ing. Ján Blcháč, PhD. a predseda OZ Liptovské droby

Štefan Packa.

Ako veľmi úspešnú hodnotíme spoluprácu s médiami — tak printovými, ako aj elektronickými.

Konkrétne: pravidelne a vo veľkom rozsahu uverejňujú články o činnosti nášho OZ Liptovské droby regionálny

MY — Liptovské noviny a mestský časopis Mikuláš. Aj W Liptov a L-rádio venujú pozornost naše] práci.

Zaujímavé reportáže o našej činnosti uverejnili aj W Markíza, W JOJ a RWS. Veľké reportáže uverejnili aj

celoslovenské obrázkové časopisy Život a SLOVENSKO. Zaujímavá je aj kronika o činnosti OZ, ktorú píšu

Ing. Alena Boďová a Štefan Packa.

Veľmi dobrá je spolupráca s výrobcami drobov v Liptove. Manželia Tkáčovci v Beňadikovej sú

menšou firmou, ale droby úspešne dodávajú do obchodnej siete a prezentujú sa aj na mnohých komerčných

podujatiach. Rovnako dobrá je aj spolupráca s Prvou potravinárskou spoločnost‘ou v Ružomberku, ktorá

spolupracovala aj na príprave reportáží o droboch a svojimi výrobkami sponzorovala aj Dni otvorených dverí

v Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši, občerstvenie na výročnú členskú schódzu nášho OZ a tiež otvorenie

kaviarne v Župnom dome.

Súčasné obdobie možno charakterizovat‘ ako vyčkávacie, rozhodnutie Európskej komisie obdržíme

pravdepodobne vjesenných mesiacoch tohto roku.

Spracoval: Štefan Packa
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OBČIANSKE ZDRUŽENIE „Mikulášsky okráštovacĺ spolok“

Sídlo: Štúrova 1989/41 ‚ 031 01 Liptovský Mikuláš

Členské za rok 2017: 1OO. Eur

Pósobnost‘: stredné Slovensko

Návrh na založenie občianskeho združenia a Členstvo mesta Liptovský Mikuláš bol predložený

mestskému zastupitetstvu dňa 22. 06. 2017 a zaregistrované zo strany Ministerstva vnútra SR dňa

73. 07. 2017.

Mikulášsky okrášľovací spolok je občianskym združením občanov, priatel‘ov, priaznivcov, odborníkov

a inštitúcií zaoberajúcich sa históriou, životným prostredím, kultúrou a tradíciami mesta Liptovský Mikuláš.

Ciel‘om združenia je združovat‘ fyzické a právnické osoby, ktoré sa zaoberajú alebo majú záujem zaoberat‘ sa

problematikou „skvalitnenia života obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš“ v jednotlivých oblastiach

spoloČenského a verejného života, zdvihnút‘ povedomie a zodpovednost‘ obyvatetov Liptovského Mikuláša za

zachovanie a zvyšovanie kvality historických a súČasných hodnót mesta a tradícií, organizovat‘ a podporovat‘

aktivity v oblasti zvyšovania kvality života a životného prostredia v meste Liptovský Mikuláš, organizovat‘

a podporovat‘ aktivity v oblasti sociálneho a kultúrneho života v meste, organizovat‘ a podporovat‘ aktivity

v oblasti rozvoja cestovného ruchu, organizovat‘ vzdelávacie a kultúrne aktivity, revitalizovat‘ hmotné

a nehmotné miestne historické dediČstvo, rekultivovat a revitalizovat‘ životné prostredie v mestských častiach

a okolí Liptovského Mikuláša, aktívne spolupracovat‘ a rozvíjat‘ vzájomnú komunikáciu s obdobne zameranými

verejnými i neverejnými inštitúciami na území Slovenskej republiky a v zahraničí.

Aktivity združenia za rok 2017:

Ustanovujúce valné zhromaždenie Mikulášskeho okráštovacieho spolku sa konalo dňa 29. 09. 2017.

Následne sa plnili úlohy v zmysle zápisnice z ustanovujúceho valného zhromaždenia — oslovenie

potenciálnych budúcich členov, vytvorenie peČiatky združenia, založenie bankového účtu, registrácia na

daňovom úrade, pr[prava plánu činnosti na rok 2018, vyhláseníe sút‘aže o návrh loga združenia (sút‘až bola

zverejnená v novembrovom Čísle mesačnĺka Mikuláš). V mesiaci november sa združenie zapojilo do grantovej

programu Nápad pre 3 generácie vyhláseného Nadáciou Poštovej banky s projektom: Spoločnými silami

k revitalizácii areálu pietneho miesta Vojenského cintormna Háj Nicovó“ v Liptovskom Mikuláši. V mesiaci

december sa združenie zapojilo do Grantového programu Zelené oázy 2078 vyhláseného Nadáciou

EKOPOLIS s projektom „Pomóžme zveľadit‘ okolie zariadenia pre seniorov. Oba projekty boli neschválené.

Občianske združenie vyvíja všetky svoje aktivity v súlade so stanovami, so všeobecne záváznými

právnymi predpismi, morálnymi a etickými princípmi, a to za účelom naplnenia všetkých cieľov združenia.

Spracovala: Ing. Soňa Višňovská
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