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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTQVSKOM MIKULÁŠI

V

NAVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 25. 06. 2020 číslo 12020

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

za rok 2019

Mestskó zastupiteľstvo

I. konštatuje, že

boli doručené správy o činnosti združenĺ, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš účasť

II. bene na vedomie:

predloženú správu o činnosti združeni, V ktorých má mesto LiptDvský Mikuláš ůčasť

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2020
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Dóvodová správa

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

v ktorých má mesto účasť za rok 2019

Za gramatickú a obsahovú správnosť informácie zodpovedajú jednotliví spracovatelia dodaných správ.

Spracovatelia:

PhDr. Ľubomír Raši, PhD, — Spolok priate[ov MUDr. P. Straussa

Ing. Rudolf Urbanovič — Liptovská regionálna rozvojová agentúra

Sekretariát — Únia miest Slovenska

Ing. Gabriel Lengyel — Slovenská parkovacia asociácia

Ing. Jana Kormaniková - Euroregión Tatry

Mgr. Jaroslav Hric — Spolok M. Rázusa

Mgr. Jozef Filip - Združenie miest a obcí Liptova

Michal Kaliňák - Združenie miest a obcí Slovenska

Ing. Darina Bartková —00CR Regián 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

Mgr. Miroslav Kašák — Mikulášsky okrášľovaci spolok

SPOLOK PRIATEĽOV MUDR. PAVLA STRAUSSA

Sídlo: Nám. osloboditeľov 31, 031 01 Liptovský Mikuláš

Členské za rok 2019: 0 EUR

Pósobnosť: celoslovenská

Občianske združenie Spolok priatel‘ov MUDr. Pavla Straussa sa hlási k odkazu významného

spisovateľa, chirurga a katolickeho mysliteía, z Liptovského Mikuláša Toto združenie si dáva za ciel‘

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 2019 sa venoval zbierania materiálu o diele P.Straussa a výsledok prezentoval vo vydaní

Listov PS č.34 a Listov PS Č. 35 v náklade 500 ks, v rozsahu 32 strán + príloha. Periodikum bob

distribuované do knižníc, medzi členskú základňu a do lnformačného centra LM.

3



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

po členov v zrelom veku. Medzi významných kolektívnych členov patrí mesto Liptovský Mikuláš. Medzi

hlavně (a jediné) finančné zdroje potrebné na vydavateľskú činnosť patria nezištné finančné dary sponzorov,

pomocou kterých sa nám darí úspešne rozvíjať ciele nášho spolku.

Spracoval: PhDr. Lubomír Raši, PhD.

LIPTOVSKÁ REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA

Sídlo: Štúrova 1989/41 031 42 Liptovský Mikuláš

Členské za rok 2019:0 EUR

Pósobnosť: región Liptov, okresy Liptovský Mikuláš, Ružomberok

Liptovská regionálna rozvojová agentúra 50 sídlom Štúrova 1989/41 v Liptovskorn Mikuláši bola

založená Zmluvou O založenĺ záujmového združenia právnických osób zo dňa 07. 05. 2007 a registrovaná

bola 18. 5. 2007 zápisorn do Registra združeni právnických osób na Krajskom úrade v Žiline. Členmi združenia

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

cestovného ruchu.

Predmetom činnosti združenia je vypracovávanie a realizácia rozvojových projektov na podporu

vylvárania podmienok pra investovanie v regióne Z vonkajších a vnútorných zdrojov, poskylovanie

konzultačných a poradenských služieb v oblasti štrukturálnych fondov, budovanie vzťahov s verejnosťou

organizovanim serninárov, prezentácii regionálnych projektov a iniciativ, organizovanie spolupráce so

zahraničnými partnermi, organizovanie pracovných stretnuti a školeni pre záujemcov o štrukturálne fondy EŮ,

organizovanie odbornej školiacej činnosti v oblasti regionálneho rozvoja, účast‘ na tvorbe strategických

rozvojových dokumentov a plánov ŽSK, budovanie partnerstiev na miestnej a na regionálnej úrovni.

V roku 2019 agentúra nerealizovala žiadne aktivity.

Vzhľadom k tornu, že dlhodobo nie sú realizované žiadne aktivity a združenie už neplni svoj účel, mesto

Liptovský Mikuláš navrhne ostatným členom združenia ukončenie činnosti a jeho výmaz z príslušného

registra.

Spracoval: Ing. Rudolf Urbanovič

ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Sídlo: Bratislava, Biela 6,811 01 Bratislava

Členské za rok 2019: 4.027,66 Eur

PĎsobnosť: celoslovenská
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Postavenie: Únia miest Slovenska je dobrovoľným záujmovým združením miest SR.

Vznik organizácíe:

Vznik organizácie 12.máj 1994—Okresný úrad Bratislava pod čislom OVVS 53/1994-Ta, podľa ustanovenia

20, písm. i, ods. 2 Občianskeho zákonníka.

Zakladajúcimi členovia združenia - mestá : Banská Bystrica, Kežmarok, Košice, Levoča, Nová Dubnica, Nové

mesto nad Váhom, Pezinok, Rajec, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Starý Smokovec a Trenčianske

Teplice.

Ciel‘om činnosti Únie miest Slovenska je:

- chrániť práva a záujmy svojich členov vo vzťahu k zákonodarnej a výkonnej štátnej moci, ako aj vo vztahu k

mým organizáciám, zvázom, združeniam a tuzemským a zahraničným inštitúciám,

- prezentovať problematiku miest a obci pred verejnostou,

- poskytovat svojim členom poradenskú a informačnú službu a koordináciu aktivit komunálnej politiky, najmá

v oblastiach ochrany, obnovy, zveľaďovania a trvalej udržateľnosti životného prostredia a kultúrneho

dedičstva, školstva, sociálnych služieb a zdravotníctva, miestneho a regionálneho rozvoja,

- presadzovat‘ personálnu, finančnú, inštitucionálnu, daňovú suverenitu miest a obcí,

vytvárat podmienky pre činnost röznych špecializovaných záujmových a profesných alebo programových

skupín, spolkov, klubov v rámci organizačnej štruktúry Únie alebo ako samostatných právnických subjektov,

- podporovat aj formou nenávratného finančného prĺspevku vymedzený okruh neziskových organizácií,

ktorých zriaďovateíom, zakladateľom alebo akcionárom je Únia miest Slovenska a ktoré sú zamerané na

odborný servis, výskumnú a poradenskú činnost v oblasti ciel‘ov a predmetu činnosti Únie,

- na základe dobrovol‘ne poskytnutých ůdajov vytvárať informačnú databázu o združených mestách.

Orgánmi združenia sú: - snem

- prezídium

- prezident

- výkonný viceprezident

- kontrolná komisia

V roku 2019 pasobili orgány ÚMS V nasledovnom zloženi:

1.1.2019—21.6.2019

prezident Ivo Nesrovnal, primátor hl. m. SR Bratislavy

1. viceprezident: Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

viceprezidenti: Andrej Hrnčiar, primátor mesta Martin

Miroslav Kollár, primátor mesta Hlohovec

členovia prezídia: Lenka Balkovičová, primátorka mesta Zvolen

Ján Blcháč, primátor mesta Liptovský Mikuláš

Peter Bročka, primátor mesta Trnava

Zdenko Čambal, primátor mesta Holíč

Ján Ferenčák, primátor mesta Kežmarok

Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica

Otokar Klein, primátor mesta Nové Zámky
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Dušan Pekár, starosta m.č. Bratislava Ružinov

Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

László Stubendek, primátor mesta Komárno

generálny sekretár: Milan Galanda, generálny sekretár ÚMS

predseda kontrolnej komisie: Tibor Tóth, primátor mesta Vráble

členovia kontrolnej komisie: lidikó Basternáková, primátorka mesta Hurbanovo

Terézia Kavuliaková. primátorka mesta Leopoldov

Na sneme 21 .6.2019 došlo k nasledovnej zmene v orgánoch ÚMS:

prezident ÚMS Richard Rybniček, primátor mesta Trenčín

viceprezident Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Bratislava

viceprezidentka Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

viceprezident Ján Ferenčák, primátor mesta Kežmarok

viceprezident Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica

výkonný viceprezident Miroslav Kollár, primátor mesta Hlohovec

člen prezídia Peter Bročka, primátor mesta Trnava

člen prezidia Marek Hattas, primátor mesta Nitra

člen prezídia Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

člen prezídia Ján Blcháč, primátor mesta Liptovský Mikuláš

člen prezidia Zdenka Čambal, primátor mesta Holíč

člen prezídia Alexander Ferenčik, primátor mesta Kremnica

člen prezidia Lenka Balkovičová, primátorka mesta Zvolen

člen prezidia Otokar Klein, primátor mesta Nové Zámky

člen prezídia Igor Hianik, primátor mesta Pezinok

člen prezidia Jozef Božik, primátor mesta Partizánske

člen prezídia Béla Keszegh, primátor mesta Komárno

predseda kontrolnej komisie Tibor Tóth, primátor mesta Vráble

člen kontrolnej komisie Terézia Kavuliaková, primátorka mesta Leopoldov

člen kontrolnej komisie Peter Závodský, primátor mesta Hurbanovo

Vývoj členskej základne Únie miest Slovenska v roku 2019:

Členovia v roku 2019 Vstúpili v roku 2019 Vystúpili v roku 2019

Bratislava Dobšiná Medzev

Čierna nad Tisou Banská Bystrica

Gbely Trenčín

Hlohovec Nitra

Holíč Košice

Hurbanovo Handlová

Kežmarok Ilava
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Kolárovo Prievidza

Komárno Žilina

Kremnica Veľký Krtíš

Leopoldov Stará Turá

Levoča Moldava nad Bodvou

Liptovský Mikuláš Modra

Lučenec Sliač

Martin

Nová Baňa

Nové Zámky

Partizánske

Pezinok

Pohár

Prešov

Rožňava

Šamorin

Trenčianske Teplice

Trnava

Tvrdošin

Vráble

Vrbové

Vysoké Tatry

Zlaté Moravce

Zvolen

Želiezovce

2. Aktivity linie miest Slovenska v roku 2019

Činnosf linie miest Slovenska v roku 2019

Únia miest Slovenska (ÚMS) vznikla v roku 1994 a v roku 2019 oslávila 35 rokov svojej činnosti. Počas celého

obdobia svojej činnosti prinášala pre činnosť samosprávy množstvo novátorských a priekopnickych

myšlienok.

Rok 2019 bol pre ÚMS prelomovým rokom. Zlomovým sa stal snem ÚMS 21.6.2019, keď v období bhizkom

snemu do Únie miest Slovenska vstúpili v krátkom časovom slede všetky najváčšie slovenské mestá, obnovili

a zintenzivnili činnosť Únie miest Slovenska.

Po riadnorn sneme ÚMS ktorý sa konal 21.6.2019 sa ÚMS prioritne venovala diskusiám a práci na dokumente

dozrel čas na zmeny‘. Prezídium ÚMS zasadalo počas 6 mesiacov 5 x. Každé prezidium sa venovalo práci

na dokumente, stretnutie prezídia s celým eXpertným timom sa uskutočnilo 20.septembra, následne priebežne

boli predstavované a konzultovaně návrhy expertněho tímu na každom prezídiu. V záverečnej etape prác bol

dokument predmetom samostatne konferencie všetkých členov ÚMS na pracovnej konferencii 9.-10.januára
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2020 v hoteli Permon. Dokument bol schválený XXXI. mimoriadnym snemom ÚMS 28. Januára 2020. Znenie

dokumentuje k dispozícfl na:

ht://www.unia-miest.sk/assets/File.ashx?idorg=6001 758ddjlokumenty=551 0

Pravidelnými aktivitami ÚMS v roku 2019 štandardne boli:

1. zastupovanie záujmov miest v legislatívnom procese, v rezortných pracovných skupinách a v

poradných orgánoch vlády

Zastupovanie záuJmov miest vo vzťahu k štátnym orgánom Je dlhodobou štandardnou agendou ÚMS

Znamená to najmá:

- ůčasť na formovaní a pripomienkovaní jednotlivých právnych noriem, zastupovanie záujmov miest v

rozporových konaniach

- spoluúčasť na tvorba strategických a koncepčných dokumentov na úrovni vlády s dopadmi aj na činnost‘ a

budúcnosť samosprávy

- predkladanie vlastných iniciativnych návrhov na riešenie identifikovaných problémov v samospráve

2. presadzovanie hospodárskej a finančnej stabilizácie a nezávislosti územnej samosprávy

V roku 2019 bob prijaté množstvo legislatívnych zmien, ktoré na jednej strane určili samospráve nové

povinnosti ale časť z týchto zmien mala súčasne fatálne dopady na príjmy samosprávy. Prezídium ÚMS o teJto

problematike opakovane rokovalo a primátori miest združených v ÚMS súčasne verejne prezentovali výhrady

s takýmto postupom. Zástupcovia ÚMS zastupovali členské mestá pri rokovaniach na MF SR počas celého

procesu tvorby rozpočtu verejnej správy na rok 2020.

Vďaka spoločnému ůsiliu ÚMS, KB i ZMOS spolu s ďalšimi partnerrni sa vrátilo percento prerozdeienia DPFO

v prospech obcí a miest na 70%. Trvalou požiadavkou ÚMS naďalej zostáva zabezpečiť v samospráve

financovanie preneseného výkonu štátneJ správy, najmá v oblasti životného prostredia, stavebného konania

3. zastupovanie záujmov miest v oblasti štrukturálnych fondov

ÚMS je zastúpená v monitorovacích výboroch Jednotlivých Operačných programov v PO 2014— 2020 ‚ Váčšia

pozornosť však bola v roku 2019 venovaná priprave nového programového obdobia 2021 — 2027, ktorá

aktuálne prebieha na Centrálnom koordinačnom orgáne na Úrade podpredsedu vlády pre investicie a

informatizáciu. V tomto procese rnestá doplácaJú na informačnú asymetriu, ktorá v tejto oblasti panuje a na

dlhodobú nečinnosť š(átu pri prĺmani základných strategických a programových dokumentov na úrovni

štátnych orgánov.

4. iniciatívy pre skvalitnenie života obyvateľov v mestách

Pre oblasť realizácie programu efektívneJ energie a opatrení na zmenu klímy Únia miest založila ZáuJmové

združenie CITENERGO, ktoré je členom ceboeurópskeJ asociácie Energy-Cities. V rámci medzinárodného

projektu NET-CoM ÚMS a CITENERGO iniciovali vznik ‚Národnej platformy Dohovoru primátorov EÚ“(NPDP),

ktorá sav roku 2019 sa stretla 24.10.2019 ÚMS Jena základe dohody sEK garantom a národnou podpornou

štruktúrou pre realizáciu cieíov Dohovoru primátorov. Hlavným ciel‘om pra nastávajúce obdobie Je rozširiť

počet signatárov Dohovoru a presadzovanie modelu synergie programu efektivnej energie a opatrení na

zmenu klímy, tj. vizie „EnergetickeJ Únie‘ v súlade 5 cie[mi a filozofiou EK.

5. partnerská spolupráca s verejným, súkromným a tretim sektorom

UMS dlhodobo úzko spolupracuje s organizáciami verejného, súkromného i tretieho sektora. $ niektorými na

základe dohody o spolupráci. Dlhodobú spoluprácu má ÚMS SO Združením stavebných podnikateľov
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Slovenska — ZSPS, Slovenskou asociáciou malých podnikov — SAMP, s Prvou stavebnou sporiteľňou — P55

(spolupráca na grantovom Programe financovania úpravy verejných priestranstiev a vnútroblokov v meste

alebo obci), Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou — SOPK, organizáciami pósobiacimi v oblasti IT

— ITAPA, eGovsystemss.r.o., so združenim SmartCities, celým radom vydavatefstiev a ďalších subjektov

súkromného sektora. Od vzniku ÚMS sa trvalo rozvíja spolupráca s tretim sektorom, najmá so združeniami

zameranými na ochranu životného prostredia, obnovu a trvalů udržateľnosť kultúrneho dedičstva, napriklad

Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR — STUŽ SR! Priatelia Zeme, o.z. CEPTA, NPOA, Nadácia Pontis,

oz. eSlovensko, AOZPO SR, SZOPK, PAZOA, SAHI o.z. a mými.

ÚMS je spoluzakladateľom Komunálne výskumné a poradenské centrum — KVPC Kom no. Piešťany

6 . Medzinárodné aktivity

V oblasti medzinárodnej spolupráce partnermi ÚMS v rámci EÚ sú partnerské združenia miest. Dominantným

partnerom je Rakúsky zváz miest. ÚMS je súčasťou celoeurópskych organizácii akc Energy-Cities, ALDA!

IRE, zúčastňujeme sa medzinárodných aktivit Smart-Cities.

V roku 2019 došlo k zmenám zástupcov ÚMS v medzinárodných štruktůrach. ÚMS je zastůpená vo Výbore

regiónov — CoR i v Kongrese miestnych a regionálnych autorít Európy — CLaRA.

Vo Výbore regiónov ÚMS zastupuje Matúš Vallo, viceprezident ÚMS a primátor Hlavného mesta SR Bratislavy,

spoločným zástupcom ÚMS a ZMOS je Ján Ferenčák, viceprezident ŮMS, primátor mesta Kežmarok, prvý

náhradník za ÚMS je Béla Keszegh, člen prezidia, primátor mesta Komárno, druhý náhradník je spoločný

kandidát ÚMS a ZMOS Ján Blcháč, člen prezidia ÚMS ‚ primátor mesta Liptovský Mikuláš. V Kongrese

miestnych a regionálnych autorit — CLaRA. Slovenskú delegáciu tvoria piati zástupcovia samosprávnych

krajov v Komore regionálnych samospráv a piati zástupcovia miestnej samosprávy v Komore miestnych

samospráv. Na základe dohodnutého kľúča ÚMS zastupuje ako riadny člen Alexander Ferenčik, primátor

mesta Kremnica, člen prezĺdia ÚMS a v pozícii náhradníka Alexandra Pivková, viceprezidentka ÚMS,

primátorka mesta Lučenec.

3. Finančné výsledky Únie miest Slovenska v roku 2019

Prijmy ÚMS

Rozpočet pre rok 2019 bol zostavený ako mierne prebytkový, pričom čerpanie finančnej rezervy ÚMS belo

zahrnuté do očakávaných výnosov. Výnosy sa v tomto pripade považujú za prijmy. Pre prehľadnosť sme

doplnili tabuľku o rozdelenie.

Očakávané výnosy Plán Skutočnosť

Členskě prispevky 140000€ 136928€

Projekt LADDER 13000 € 13 358 €

Ostatně prĺspevky 1 000€ 3 000 €

Kreditné úroky 10€ 14€

Príjmyroku2ol9 154010€ 153300€

Využitie rezervných 20 000 € 26 943 €

zdrojov UMS

Očakávané výnosy 174010€ 180243€

spolu
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Príjmy bežného roku 2019 sú tvorené najmä z členských príspevkov a grantov (finalizácia projektu LADDER

z roku 2018). Prijmy z členských príspevkov neboli naplnené napriek zvýšeniu počtu členov, keďže noví

členovia v roku 2019 neplatili členské príspevky a súčasne boli vrátené členské príspevky mestským častiam

Bratislavy, ktoré prestali byt‘ členmi ÚMS. Na pokrytie všetkých výdavkov v roku 2019 boli využité rezervy ÚMS

vytvorené v predchádzajúcich rokoch. Pri žiadostiach o nové grantové zdroje v roku 2019 nebola ÚMS

úspešná.

Výdavky ÚMS

Výdavky v roku 2019 bdi rozpočtované v celkovej výške 173 830,-Eur. Celkový objem výdavkov ovplyvnili

nerozpočtované jednorazové výdavky (odmena autorovi loga ÚMS akademickému maliarovi Miroslavovi

Cipárovi, archivácia 25 ročnej histórie ÚMS), podpora a realizácia niektorých neplánovaných aktivit ÚMS

(konferencia ZISS, konferencia k projektu stratifikácie nemocnic), rozšírenie činnosti kancelárie ÚMS zvýšenie

počtu zamestnancov a z pávodných 2,5 prepočitaných zamestnancov v roku 2018 na 3,5 prepočĺtaných

zamestnancov v roku 2019.

Únia miest Slovenska v médiách v roku 2019

Po sneme ŮMS v júni 2019 sa výrazne zvýšil záujem médií o aktivity zástupcov Únie miest Slovenska.

Spracoval: generálny sekretariát ÚMS

SLOVENSKÁ PARKOVACIA ASOCIÁCIA

Sĺdlo: Košická 2,01065 Žilina

Členské za rok 2019: 240 Eur

Pósobnosť: celoslovenská

Slovenská parkovacia asociácia je záujmové združenie právnických osób založené 10.02.2005

s ciel‘om združovania a spolupráce medzi organizáciami zabezpečujúcimi prevádzkovanie parkovísk, orgánmi

miest, nvestormi, realizátorrni stavieb a ďalšími záujemcami o parkovanie a garážovanie.

Predniet činnosti SPA:

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

miest, investormi, realizátormi stavieb a dalšími 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 prezentácfl navonok

3. Vytváranie podmienok pre ůčinnú spoluprácu medzi orgánmi miest a obcí, odbornými združeniami a

organizáciami, investormi, dodávaterrni a prevádzkovateľnii parkovisk a parkovacích objektov.

4. Podpora rozvoja parkovacĺch systémov a ich zariadeni riešenĺm parkovacej politiky, výmenou

skůsenostĺ formou odborných stretnutí, organizovanim a ůčasťou na kongresoch, ako aj kontaktmi

so zahraničnými partnernii.
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5. Asociácia je oprávnená vykonávať činnosti, opatrenia a obchodně aktivity, ktoré mčžu pomócť ph

dosahovani jej cieľov (expertízy, odporúčania, štúdie a pod.).

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

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

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

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

podujati organizovaných SPA, spolupracuje s ďalšimi riadnymi členmi asociácie a podieľa sa na príprave,

prieskuniov, smernic a mých autorských materiálov SPA . Členský príspevok mesta je 240 €/rok a ako člen

má mesto okrem pristupu na každoročne organizovaně kongresy prístup aj k poradenstvu vo veci právnych,

odborných, obchodných a koncepčných otázkach týkajúcich sa mestskej parkovacej politiky.

Činnosť mesta v združení SPA za rok 2019:

1. V roku 2019 sa konala trojdňová 15. Konferencia SPAs térnou „Parkovanie v niestách a „Riešenie,

regulácia a parkovanie. Za mesto sa zúčastnil vedúci odboru ŽP a dopravy Ing. Lengyel, ktorý sa

zúčastnil celej konferencie.

Spracoval: Ing. Gabriel Lengyel

ZDRUŽENIE EIJROREGIÓN TATRY

Sídlo: Hradné námestie 30, Kežmarok 060 01

Členskéza rok 2019: 3.113,10 EUR

Pósobnost: Slovensko, Poľsko

V Združení Euroregión Tatry so sídlom v Kežmarku (EUT) má mesto Liptovský Mikuláš zastúpenie v

Rade Združenia Euroregión Tatry (Ing. Ján Blcháč, PhD. - podpredseda Rady EUT.)

Združenie Euroregión Tatry v roku 2019 realizovalo aktivity týchto projektov:

1. Historicko — kultúrno
— prírodná cesta okolo Tatier — III. etana (Vlajkový projekt, podporený z rozpočtovej

kapitoly Programu lnterreg V — A PL — SK 2014—2020).

Úloha č. 1: Rozvoj turistického produktu — výstavba irifraštruktúry pre cyklistov a renovácia historických

objektov na cezhraničnej trase Cesty okolo Tatier a ich prispĎsobenie sa na účely cyklistickej dopravy.

Úloha č. 2: Výstavba cyklistických trás cezhraničnej Cesty okolo Tatier na poľskej a slovenskej strane

hranice.

Úloha č. 3: Rozvoj a údržba cezhraničného turistického produktu. - Aktivity realizuje vedúci partner— EZÚS

TATRY. V rámci úlohy sa uskutočnili pracovné stretnutia, mediálna kampaň, publikačná činnosť, účasť

na Vel‘trhoch v cestovnorn ruchu na Slovensku i v Poľsku, zorganizovanie fotografickej súťaže pre foto —

cyklistov „Poznajme pohraničie na bicykli‘, priprava a implementácia špecifických nástrojov na podporu
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cestovného ruchu — preukazy hraničných prieskumníkov + pečiatky vo vybraných kultúrnych a prirodných

inštitúciách, návrh a realizácia špeciálnych cyklo stojanov „Trail“ $ označením pre vybrané inštitúcie,

zamestnanie cyklo — špecialistu, ktorý bude chod« po cyklochodníku Cesty okolo Tatier na poľskej aj

slovenskej strane a ktorý bude zabezpečovať fotografie, krátke filmy, blogy a sociálne médiá.

2. Cezhraničné centrum vzdelávania Euroreciiánu „Tatry“ (proiekt, podporený z rozpočtovej kapitoly

Programu lnterreg V — A PL — SK 2014— 2020),

Cieľ projektu: Zvýšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania na území pčsobnosti

Euroregiónu „Tatry“

Združenie Euroregión Tatry na slovenskej v rámci projektu organizovalo o.i. aj špeciálne školenia pre

členov EUT v oblasti účtovníctva, verejného obstarávania, realizácie a vyúčtovania projektov, na ktorých

sa zúčastnili aj odborní zarnestnanci mesta Liptovský Mikuláš.

Hlavnou činnosťou kancelárie Združenia Euroregión Tatry bola aj v roku 2019 príprava a uskutočnenie XVIII.

Slovensko - polského hospodárskeho fóra, ktoré sa konalo dňa 10.10. 2019 v Redute v Spišskej Novej

Vsi. Záštitu nad XVIII. fárom prevzalo Vel‘vyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave, Veľvyslanectvo

Slovenskej republiky vo Varšave a mesto Spišská Nová Ves.

Od posledného Kongresu konaného dňa 30. apríla 2019v Poprade Združenie Euroregión Tatry okrem

aktivit naplánovaných v spomínaných projektoch realizovalo množstvo ďalšĺch aktivit a jeho zástupcovia sa

zúčastnili mnohých zasadnuti a rokovaní ako napr. Zasadnutia pracovnej skupiny „Partnerstvo pre politiku

súdržnosti 2020÷ s diskusiami o smerovani investicii financovaných z fondov EÚ v programovom obdobi

2021 —2027.

Aktivity Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY (EZUS TATRY) 50 sidlom V

Nowom Targu, na ktorých sa zúčastnili zástupcovia mesta Liptovský Mikuláš, lnformačného contra

mesta a 00CR Region Liptov:

Dňa 30. októbra 2019 - školiace Worivé dielne zamerané na rozvoj a podporu turistického produktu

na príklade Cesty okolo Tatier. Tvorivé dielne boli pripravené špeciálne pre partnerov zapojených do

budovania Historicko-kultúrno-prirodnej Cesty okolo Tatier. Na tieto školiace tvorivé dielne sa podarilo pozvať

na ich pripravu a realizáciu jedného z najznámejšich expertov v oblasti územného marketingu v Poľsku, pána

Roberta Stpowského.

Dňa 14. novembra 2019- školiace tvorivé dielne „Spolupráca v oblasti rozvoja produktu cestovného

ruchu a budovaniu vysokokvalitnej, atraktivnej ponuky pre turistov prichádzajúcich na Cestu okolo Tatier“.

Otázky, ktorých sa týkali tvorivé dielne, boli zamerané na: spoluprácu v oblasti rozvoja produktu cestovného

ruchu, akým je Cesta okolo Tatier, spoločné budovanie vysokokvalitnej, atraktivnej ponuky pre turistov,

prisp6sobenie ponuky diferencovaným potrebám turistov, pravidlá využívania turistickej značky. Závery a

postrehy účastníkov tvorivých dielní boli využité vo vypracovanej stratégU rozvoja Cesty okolo Tatier. Tvorivé

dielne viedli: Experti firmy landbrand. Hubert Gonera z Poznane, klon aktuálne spracúvajú Stratégiu rozvoja

Cesty okolo Tatier ako značkového produktu cestovného ruchu.

Dila 25. novembra 2019 - konferencia “Posilňovanie rozvojového potenciálu HISTORICKO

KULTÚRNO-PRIRODNEJ CESTY OKOLO TATIER ako turistickej značky“, ktorá sa uskutočnila na Mestskom

úrade v Nowoni Targu. Počas konferencie boli prezentované efekty realizácie projektu, ktorýje zameraný na
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rozvoj Cesty okolo Tatier ako turistickej značky, napr.: Prezentácia aktuálneho stavu realizácie Cesty okolo

Tatier, rozkrút‘te to okolo Tatier — aktivity týkajúce sa rozvoja Cesty okolo Tatier ako turistickej značky,

prieskum cestovného ruchu na Ceste okolo Tatier v roku 2019— výsledky a závery, pilotná výzva na podávanie

prihlášok do systému certifikácie piiaznivých miest na Ceste okolo Tatier, prezentácia stratégie rozvoja Cesty

okolo Tatier ako turistickej značky.

V rámci tzv. Systému odporůčaní priaznivých miest na Ceste okolo Tatier mesto oslovilo ubytovacie

a stravovacie zariadenia s ponukou zapojiť sa do tohto systému. Rovnako sme do systému nahlásili atrakcie

mesta ako Múzeum Janka Král‘a, SMOPAJ, Synagóga a mé. Aktuálne prebieha kontrola splnenia kritérii pre

zaradenie týchto zariadeni a atraktivit do systému a následná certifikácia.

Spracovala: Ing. Jana Kormaniková

QBČIANSKE ZDRUŽENIE SPOLOK MARTINA RÁZUSA

Sídlo: Múzeum J. Kráľa, Námestie osloboditel‘ov 31, 031 01 Liptovský Mikuláš

Členské za rok 2019: 50,- Eur

Pósobnosť: celoslovenská

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

zhromaždení (VZ). SMR sa hlási k odkazu významného slovenského spisovate[a, dramatika, básnika,

publicistu. evanjelického kňaza, politika, rodáka z Vrbice, dnes sůčasti Liptovského Mikuláša. Dalo si za cieľ

propagovať stále aktuálne dedičstvo duchovnej, umeleckej i politickej práce Martina Rázusa, preniknutej

demokratickým, humanistickým a etickým posolstvom a úporným zápasom o presadenie poznania pravdy.

Členmi SMR sú právnické a fyzické osoby. Od vzniku spolku bob zaevidovaných 182 členov. Mesto Liptovský

Mikuláš je aktivnym členom SMR ako právnická osoba s udržiavacim členským poplatkom v sume 50 €.

V roku 2019 sa SMR podiel‘al, resp. pripravil nasledovné aktivity:

23. marca 2019—17. VZ SMR

29. apríla 2019 — Predsedníctvo SMR zvolilo jednomyseľne za predsedu SMR Jaroslava Hrica,

riaditeľa mestského Múzea Janka Krára stým, že bude zjednocovať a koordinovať všetky aktivity smerujúce

k naplneniu hlavného poslania SMR

24. mája 2019—25. ročník literárnej súťaže Rázusovie Vrbica — súťaž v prednese prózy a poézie. Na

jej priprave i realizácfl sa podieľalo Liptovské kuitúrne stredisko, Liptovská knižnica G. F. Bebopotockého,

Mesto Liptovský Mikuláš, MJK, Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Mikuláš a SMR, ktorý prispel

odmenami pre účinkujúcich formou vlastných vydaných knižných publikácií.

3. augusta 2019 — 18. ročnik Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa. Hlavnými

organizátormi boli SMR, Mesto Liptovský Mikuláš a Športový klub Leader Fox Bike Liptovský Mikuláš. Tradičná

trasa so štartom pred Rodným domom Rázusovcov vo Vrbici cez Brezno a Banskú Bystricu mala cieľ pri

pomnĺku Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši. Výdavky na uskutočnenie akcie s rekordným počtom 110

cyklistov hradil SMR s použitím dotácie mesta Liptovský Mikuláš v sume 600,- eur.
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21. novembra 2019 — Spomienkové podujatie $ položením vencov a kytic pri pamätníku Madina

Rázusa na Rázusovom nábreží v Bratislave v rámci podujatia Liptovská kaviareň.

Ďalšie aktivity v roku 2019: v spolupráci s MJK inštalácia umeleckého diela póvodne z náhrobku

Márie Rázusovej-Martákovej do záhrady Rodného domu Rázusovcov; príprava premiérového ročnika

medzinárodnej Iiterárnej súťaže Pocta Rázusovcom 2019 s vyhodnotením začiatkom roka 2020; distribúcia

knižných darov krajanským organizáciám v Chorvatsku a Rumunsku; spravovanie a aktualizovanie

internetovej stránky www.razus.sk a prislušného profilu na sociálnej sieti facebook.

Spracoval: Jaroslav Hric, predseda SMR

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ LIPTOVA

Sídlo: Liptovský Mikuláš! Štúrova 1989/41

Členské za rok 2020: 3119,40 EUR

Pósobnosť: okres Liptovský Mikuláš

Predkladám správu o činnosti miestnej samosprávy — ZMOL! ktorá združuje 56 členov (2 mestá, 54 obci, 74

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

podniienky pre spoluprácu 5 VÚC! presadzuje spoločné záujmy regiónu. Rada ZMOL sa v roku 2019 stretla

štyrikrát, raz bob zvolané zhromaždenie ZMOL a raz bol zvolaný snem ZMOL!

Významnou úlohou bola naša účasť na sneme ZMOS, ktorý se konal dňa 22.5. — 23.05.2019 v Bratislave.

Na sneme ZMOS dňa 15.01 .2019 bob prerokované a schválené nasledovné:

1. Voľba členov ZMOL (obec Kráľova Lehota! obec Jakubovany)

2! Volba a schválenie členov Rady ZMOL

(Ing. Ján BIcháč, PhD!! Mgr. Branislav Tréger, PhD., Vladimír Janičina, Ing. Ladislav Sedlák, PhD.,

Vladimír Kapríni, Ing. Milan Zuzaniak, Marián Vojtík,

3. Volba členov Revíznej komisie ZMOL

(Ing. Július Porubän, Bc. František Púčik! Anna Naďová)

4. Voíba predsedu a podpredsedu ZMOL:

- predseda ZMOL Ing. Ján Blcháč, PhD.

- podpredseda ZMOL Marián Vojtík

5. Delegovanie 20 členov ZMOL na zasadnutie snemu ZMOS z dňa 22.— 23.05.2019

6. Voľba členov ZMOL do Rady ZMOS (Ing. Ján Blcháč, PhD, Marián Vojtík)

Na zasadnuti ZMOL sme nešili problematiky za účasti hosti:

1. Ing. Metod Šimún (Slovenský pozemkový fond) — postupy a opatrenia pri prevode pozemkov vo

vlastníctve štátu.

2. Mgr. Vladimír Gajdičiar (Regionálny metodik/koordinátor NP TOS/Odbor národných projektov IA

MPSVR) — prezentácia Národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej

služby.
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3. Mgr. Fatricia Beničková (Regionálne centrum sociálnej ekonomiky pre Žilinský kraj) — prezentácia

možnostĺ zriaďovania sociálnych podnikov, druhy registrovaných sociálnych podnikov, integračné

podniky, sociálne podniky bania, formy podpory.

Na zasadnutia ZMOL boli riešené taktiež problematiky;

1. Problematika financovania prenesených kompetencií zo strany štátu na obce a mestá.

2. Novelizácia stavebného zákona a jej aplikácia v praxi.

3. Problematika nakladania s komunálnym odpadom (skládky TKO, triedenie komunálneho odpadu,

poplatky za odvoz a spracovanie komunálneho odpadu a pod.).

4. Problematika kybernetickej bezpečnosti.

5. Problematika Envirofondov (kanalizácie, vodovody a pod.).

3. V dňoch 22. — 23.5.2019 bota zabezpečená účast na 30.sneme ZMOS v Bratislave.

4. Predseda ZMOL sa aktivne zúčastňoval zasadnutí rady ZMOS a všetky potrebné inforn,ácie a materiály

rokovaní boli distribuované všetkým členom ZMOL prostrednictvom tajomníka združenia.

Spracoval: Mgr. Jozef Filip

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA

Sĺdlo: Bezručova 9, 811 09 Bratislava

Členské za rok 2019: 5,234,62 EUR

Pósobnosť: celoslovenská

Miestna územná samospráva a činnosť Združenia miest a obcí Slovenska za rok 2019 v oblastiach:

ekonomika, regionálne školstvo, sociálne veci, životné prostredie, eurofondy, stavebná legislativa, Kancelária

ZMOS, príprava snemu ZMOS.

I. Ekonomika

Vývoj podielu samosprávy na výnose DPFO

S účinnosťou od 1. januára 2016 sa do rozpočtov miest a obci poukazuje výnos dane z prijmov fyzických na

úrovni 70%. V roku 2019 podľa predbežných výsledkov bol do rozpočtov miest a obcí poukázaný výnos

DPFO v objeme 2 217,3 mil. eur, čo je v porovnaní s rozpočtom na rok 2019 viac 037,8 mil.

eur. V porovnani s rokom 2018 je výnos DPFO za rok 2019 VŠŠI 0215,3 mil. eur, do predstavuje nárast o

10,8 %. Rozpočtovaný výnos DPFO do rozpočtov miest a obci predstavuje na rok 2020 sumu 2255,1 mil.

eur.

ZMOS po rokovaniach s MF SR a prislušnými rezortmi presadilo navýšenie finančných prostriedkov na

prenesený výkon štátnej správy v objeme spolu o 2 608 454 eur ‚ z toho do kapitoly MV SR boli navýšené

finančné prostriedky o I 551 283 eur, pričom na školské úrady sa navýšili finančné prostriedky 0436 657 eur

a na matriky o 1114626 eur; do kapitoly MDV SR sa navýšili finančné prostriedky o I 057 171 eur. Koľko
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z toho išlo na stavebný úrada koľko na pozemné komunikácie, nie jev liste uvedené., preto len celková

suma pre MDV SR.

ZMOS ako jediný sociálny partner nepodporilo rozpočet verejnej správy na rok 2019 z dĎvodu . Pre mestá a

obce sav návrhu rozpočtu zvýšil plánovaný prebytok hospodárenia z pĎvodných 170,1 mil. euro na 234,5 mil.

euro, čo je zvýšenie o 64,4 mil. euro, t. J. o 37,9 %. Rozpočtovanú výšku prebytku ZMOS odmietlo ako

nereálnu, nako[ko v návrhu rozpočtu na prijmovej ako aj výdavkovej strane neboli podfa názoru ZMOS

zapracované dopady viacerých legislatívnych zmien prijatých v roku 2017 a 2018, ktoré mali vpl na

hospodárenie miest a obcí v roku 2019 a budO mať aj V rokoch 2020 a 2021. Napriek tomu mestá sobce aj

v roku 2019 hospodárili zodpovedne — výsledkom čoho je celkový prebytok hospodárenia vo výške 81 232

706,87 eur. Tento údaj je z informačného systému RISSAM.

Oblasť legislatívy v rámci ekonomiky

Zákon č. 59512003 Z. zo dani z prijmov v zneni neskoršich predpisov, v roku 2019 bol zákon o dani

z prijmov 14 krát novelizovaný.

Kľúčové novely zákona o dani z prijmov Z pohľadu miest a obcĺ:

Zákon č. 10/2019 Z. Z.: zvýšenie daňového bonusu na dvojnásobok na dieťa do šiesteho roku života.

Odhadovaný výpadok na výnose DPFO sa v roku 2019 predpokladal na úrovni 27,8 mil. eur, v roku 2020 sa

očakáva v sume 52,22 mil. eura v roku 2021 v sume 56,14 mil. eur. Napriek odmietavému stanovisku ZMOS

bol zákon národnou radou schválený s účinnosťou od 1.4.2019.

Zákon č. 54/2019 Z.z.: oslobodenie prijmov daňovnikov — oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Odhadovaný výpadok výnosu DPFO v roku 2020 odhaduje v sume cca I mil. eur.

Zákon č. 301/2019 Z.z.: zavedenie míkrodaňovnika. Výpadok výnosu DPFO v roku 2020 sa odhaduje na

úrovni cca 5 mil. eur.

Zákon č. 315/2019 Z.z:. zniženie sadzby dane z prijmov fyzických osčb z 19% na 15%, ak ich príjmy (výnosy)

nepresiahnu sumu 100 000 eur. Výpadok výnosu DPFO v roku 2020 sa odhaduje na úrovni cca lOmil, eur.

Zákon č. 31 6/2019 Z.z.: zvýšenie nezdaniteľnej časti z 19,2 násobku životného minima na 21 násobok

životného minima. Výpadok výnosu DPFO v roku 2020 sa odhaduje na úrovni cca 110 mil. eur. ZMOS oslovil

listom všetkých poslancov národnej rady so žiadosťou, aby vzhl‘adom na negatívny dopad rozpočty miest

a obcí neschválili predkladaný poslanecký návrh novely zákona o dani z príjmov. Napriek požiadavke ZMOS

zákon bol v NR SR schválený $ ůčinnosťou od 1. 1.2020. Následne ZMOS listom požiadal prezidentku SR,

aby takto schválený zákon nepodpĺsala a vrátila ho do národnej rady. Napriek tejto žiadosti prezidentka zákon

podpísala.

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

- vyplácanie 13. a 14. platu zamestnancom predpokladá d‘alšie výpadky výnosu DPFO. Pre rok 2020 sa

odhaduje na úrovni 38 mil. eur.

Zákon č. 9112010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v zneni neskoršich

- s účinnosťou od 1. 1. 2019 bol zavedený mechanizmus povinného poskytovania rekreačných poukazov

zamestnávatel‘mi, ktorĺ zamestnávajú viac ako 50 zamestnancov, pre zamestnancov. Toto opatrenie má

dopad na príjmovú čast rozpočtov miest a obcí, ktorý sa v roku predpokladá vo výške cca 13 mil. eur ana

výdavkovú časť na úrovni cca 25 mil. eur.
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Zákon č. 379/2019 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj

v zneni neskoršĺch predpisov.

- novela zákona je účinná od 30. 11 .2019 nemá zásadný vplyv na rozpočet miest a obcĺ. Reagovala na

poznatky a problémy vyplývajúce Z doterajšej aplikačnej praXe, pričom jej cieľom bob zefektivniť

a administratívne odľahčiť procesy vyplývajúce zo zákona.

lniciatívy ZMOS v oblasti ekonomiky

ZMOS oslovil listom všetkých poslancov národnej rady so žiadosťou, aby vzhľadom na negatívny dopad

rozpočty miest a obcí neschválili predkladaný poslanecký návrh novely zákona o dani z príjmov. ktorá sa

týkala zvýšenia nezdanitefnej časti z 19,2 násobku na 21 násobok životného minima. Napriek požiadavke

ZMOS zákon bol v NR SR schválený s účinnosťou od 1. 1. 2020. Následne ZMOS listom požiadal prezidentku

SR, aby takto schválený zákon nepodpisala a vrátila ho do národnej rady. Napriek tejto žiadosti pani

prezidentka zákon podpisala.

V súvislosti 5 predpokladaným prebytkom hospodárenia miest a obci na rok 2020, ktoré stanovilo MF SR

v objeme 101 882 tis. eur, sa ZMOS listom obrátil na ministra financií SR s požiadavkou o vyčlenenie rezervy

v kapitole všeobecná pokladničná správa na podporu financovania zákonných povinnostĺ miest a obcí v rámci

ich originálnych působností pre rok 2020, ktoré im boli uložené prijatou legislativou v rokoch 2018—2019.

Združeniu miest a obcí Slovenska bob doručené usmernenia priznávania a odoberania osobného priplatku

zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme. ZMOS na tento podnet reagoval upozornením Úradu

vlády SR, že mzdová politika, vrátane plnenia zákonných povinností pri priznávaní a odoberaní osobného

príplatku je vo výlučnej kompetencií každého mesta a obce a nimi zriadených organizácií a ZMOS nebude

vstupovať do samosprávnych působnosti miest a obci ako zamestnávateľov.

II. Regionálne školstvo

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Zákon bol prijatý napriek zásadným rozporom s ZMOS, uplatnených V pripomienkovom konani — vetký

negativny dopad na mestá a obce ako zriaďovateľov (zníŽenie základného úvázku vychovávatefom ŠKD,

zniženie, respektive zrušenie úvázku niektorým riaditeľom, vznik nových pracovných pozicii...) Zákon už bol

dva krát novelizovaný zákonom: č. 209/2019 Z. z., preukazovanie bezúhonnosti formou odpisu a nie výpisu

z registra trestov a zákonom č. 310/2019 Z. z., ktorý upravuje techniku ziskavania odpisu z registra trestov.

Zákon zrušuje a nahrádza zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných

zamestnancoch.

Zákon č. 224/2019 Z. z., ktorým sa meni a dopÍňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovani niektorých

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni

neskoršich predpisov — poslanecký návrh.

Napriek zásadným rozporom 50 ZMOS zákon prináša zmenu systému odmeňovania pedagogických

zamestnancov. Dopad na rozpočty miest a obci - v rozpore s kolektívnou dohodou zvyšuje platy PZ a OZ cca

09,5% od 1.9.2019

Nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z.

z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom

záujme.
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Napriek zásadnému rozporu so ZMOS sa zvyšujú tarifné platy PZ a OZ 010% $ účinnosťou od 1.1.2020,

takže v priebehu polroka O 20%.

Zákon Č. 209/2019 Z. z., ktorým aa menĺ a dopíňa zákon č. 245/2008 Z. Z. O výchove a vzdelávaní (školský

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov a ktorým sa menia a doplňajú

niektoré zákony: zavádza s účinnosťou od 1.1.2021 povinné predprimárne vzdelávanie pre 5-ročné deti,

riaditel‘ky materských škál budú musieť rozhodovať v rámci správneho konania, musia akceptovať digitálne

formy komunikácie, musia mať elektronické schránky, musia mať overený digitálny podpis.

Všetky mestá a obce, ktoré sú zriaďovateľmi materských škál budú:

a) musieť vywárať podmienky na plnenie povinného predprímárneho vzdelávania v materskej škole, ktorej

je zriaďovateľom, odvolacím orgánom voči prvostupňovým rozhodnutiam riaditeliek materských škál.

b) musief zabezpečiť výpočtovú technolágiu a softwerové vybavenie materským školám

c) musiet zabezpečiť vzdelávanie riaditeliek materských škál v oblasti správneho konania

d) musieť vo VZN určovať výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na Čiastočnú úhradu za pobyt

dieťaťa v materskej škole jednotnou sumou bez rozdielu trvalého bydliska,

e) osobitným príjemcom prídavku a priplatku na dieťa 12a ods. 1 zákona č. 600/2003 Z. z. o pridavku na

dieťa

lniciatívy ZMOS v oblasti regionálneho školstva

1. v záujme inklúzivného a integrovaného vzdelávania „postihnutých“ deti v bežných materských školách

sme požiadali MF SR o novelu NV SR Č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej

samospráve príloha Č. 3 a to formou pridania riadka, na základe ktorého by sa obci na takéto dieťa

pride[ovala suma aká sa prideľuje na dieťa špeciálnej materskej školy. MF SR s tým nemalo problém,

MŠVVaŠ SR nám v oktábri tohto roka oznámilo, že na základe toho, že potrebně údaje k 15.9.2019

nezbieralo, tak sa novelizácia neuskutoční.

2. reagovali sme na tvrdenie ministerky školstva, že náklady na rekreačné poukazy pre zamestnancov

základných škál majú riešiť mestá a obce. Argumentovali sme, že de o prenesený výkon štátnej

správy v školstve a teda náklady má riešiť šlát, Na základe nášho tlaku ministerka prisľúbila riešenie

a náklady znáša štát,

3. v záujme riešenie nedostatoČného financovania prevádzkového normatĺvu na žiaka ZŠ (výška

prevádzkového normatĺvu nekopíruje inflačné vplyvy a s úČasťou prevádzkového normatívu sú aj

rekreaČné poukazy) sme vo februári 2019 požiadali MŠVVaŠ SR o riešenie. Ministerka prisľúbila, že

pripadné problémy jednotlivých zriaďovateľov ZŠ bude v roku 2019 riešiť v rámci dohodovacích koní

a v roku 2020 prostredníctvom novely NV SR Č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti

rozpisu finanČných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia — na oktábrovom

stretnutí nám bob oznámené, že sa novelizácia NV SR č. 668/2008 Z. z. neuskutoční

4. v roku 2017 v rámci novelizácie zákona č. 597/2003 Z. z. ač. 245/2008 Z. z. sme dostali prísľub, že

bude do 31.12.2018 zablokovaná sieť škál a školských zariadeni, aby nemohli vznikať nové

špeciálnopedagogické poradne a dovtedy sa urobia také opatrenia, ktoré zabezpečia, že mestá

a obce nebudú musieť financovať také druhy škál a školských zariadeni, ktoré nemážu samé

zriaďovať (súkromné alebo cirkevné špeciálne materské školy, súkromné alebo cirkevné špeciálne

kluby delL súkromné alebo cirkevné reedukačně centrá, súkromné alebo cirkevné liočebno-výchovné
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sanatčriá, súkromné alebo cirkevné špeciálno-pedagogické poradenské zariadenia). V roku 2018 sa

termin blokácie siete posunul až na 31. 12. 2019. Teda od 1 1.2020 už opátovne možna zriaďovať

rieštátne špeciálrio-pedagogické poradne ale zmena v oblasti financovania sa neuskutočnila.

5. ZMOS v spolupráci s RVC Martin bob 8. 9. 10.2019 uskutočnené vzdelávanie odborných

zamestnancov miest a obci, ktorí rn odborne zabezpečujú prenesený výkon štátnej správy v školstve

v oblasti školstva.

6. v polroku 2019 ZMOS zverejnil analytický materiál ‚Výkon a financovanie prenesených kompetericii“,

ktorý bol vypracovaný v rámci národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy‘ OP

Efektivna verejná správa financovaného z ESP. Publikácia je zverejnená na adrese ZMOS:

https://npmodmus.zmos.sk/download file f.php?idl 193191 Veľkú časť materiálu tvori analýza

školstva.

7. v roku 2020 bude zverejnená obdobná analýza za originátne kompetencie

8. na základe analýzy z augusta 2019 sme preukázali predkladateľom, že dotácia vo výške 1,2 € v rámci

projektu „obedy zadarmo“ je nepostačujúca ani v materských školách, v ktorých priemerne rodičia

doplácajú 0,30 € tak ani v základných školách, v ktorých rodičia doplácajú priemerne 0,08 € na prvom

stupni a 0,12 € na druhom stupni

9. predsedom ZMOS bol požiadaný minister práce sociálnych veci a rodiny a pokračovanie podpory

zamestnanosti v školských jedálňach v rámci projektu „Obedy zadarmo“ aj po 30. 6. 2020.

III. Sociálne veci

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplneni zákona č. 455/1991 Zb. O

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ktorým sa meni a doplňa zákon

Č. 355/2007 Z.z. O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia aj v roku 2009 prešiel novelami, ktoré zasiahli

do kompetencii aj samospráv alebo v roku 2019 niektorá z noviel nadobudla ůČinnosť:

lákonom Č. 40i2017 Z.z. sa novelizoval zákon o sociálnych službách (účinnosV niektorých ustanoveni od

1. 10. 2019, inak účinný od 1. 1. 2020), zmeny k 1. 10. 2019 sa dotýkali oblasti zosúladenia rodinného

a pracovného života, pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa, podmienok zariadení starostlivosti o deti do

troch rokov veku, ako aj oblasti poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári, ale aj splnenia požiadaviek

priestorového usporiadania, funkČného Členenia, vybavenia a prevádzky, režimu dňa, stravovania a pitného

režimu a mých náležitostí prevádzkových poriadkov

Zákonom Č. 280/2019 Z.z. sa novelizoval zákon o sociálnych službách (účinnosť od 1. 10. 2019), zmeny

sa týkali najmá spolufinancovania sociálnych služieb, ktoré poskytujú neverejný poskytovatelia sociálnych

služieb, ide o povinnosť uzatvorif dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby pre mesto a obec, ak už

mala zmluvu s nevereným poskytovateľom uzatvorenú k 30. 9. 2019, novela sa týkala aj zapoČítania, resp.

nezapoČitania finančného prispevku z úhrad ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného

poistenia do príjmu, pre určenia výšky finančného prispevku a jeho doplatku zo strany obci a miest.

Zákon o sociálnych službách mal od svojho prijatia v roku 2008 viac ako 20 noviel.

Zvýšenie minimálnej mzdy

Od 1. januára 2019 nadobudbo účinnosť Nariadenie vlády SR Č. 324/2019 Z.z., ktorým sa ustanovila pre rok

2019 výška minimálnej mzdy(podľa 52 ods. 1 zákona Č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde). Suma minimálnej
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mzdy na rok 2019 bola určená vo výške 520,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou

mzdou, 2,989 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. Dňom 2. októbra 2019 došlo k úprave

výšky minimálnej mzdy na rok 2020, táto sa zvýšila na sumu 580 €.

ZMOS presadilo po prati zmien v zákone č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pčsobnosti ministerstva práce,

sociálnych ved a rodiny SR (tzv. obedy zadarmo) cez UPSVaR SR projekt podpory zamestnávania

v školských jedálňach „ Pracuj v školskej jedálni v objeme 8,5 mil. eur. Ku koncu januára holo v projekte

zaradených 1002 ľudí. Projekt konči 30.6.2020, ZMOS rokuje ojeho predlžení aj po tomto termíne.

IV. Životné prostredie

Zákon č. 7912015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov a ktorým Sa menia a dopÍňajú niektoré zákony

Hlavné zmeny, ktoré ZMOS presadil:

- povinnosť vypracovávať Programy odpadového hospodárstva sa rušia pre všetky mestá a obce (účinnosť od

01.01.2020),

- výkupcovi odpadu, ak preberá odpad Od fyzickej osoby je uzákonená povinnosťou oznamovať obci, z

ktorej vykůpený odpad pochádza, údaje o druhu a množstve vykúpeného odpadu (účinnosť od

01 .01.2021),

- meni sa znenie 5 59 ods. 5 prvej vete sa za slová „je oprávnená vykonávať“ vkladajú slová „po dohode s

obcou ‚ t. j. posúdenie efektivnosti zberu má byt‘ vykonávané v súčinnosti S prislušnou obcou (účinnosť od

01.01.2020).

Ďalšie podstatné zmeny v zákone o odpadoch:

- zákaz skládkovanía neupravených odpadov. Výnimky platia pre inertný odpad a odpad pri ktorom by

úprava neprospela k zn[ženiu množstva odpadu (účinnosV od 01.01.2021),

- zberové spoločnosti budú musieť do svojich áut namontovať certifikované váhy a vážiť nimi zmesový

komunálny odpad a triedený zber z obalov a neobalových výrobkov. Pre ině odpady to nebude platif.

(podrobnosti budú upresnené vo vykonávacej vyhláške) (účinnosť od 01.01.2023),

- ten kto vykonáva zber zmesového komunálneho odpadu a triedený zber z obalov a neobalových

výrobkov bude musieť ohlasovať prislušnej obci množstvá odpadov do 15 dní od skončenia mesiaca,

v ktorom bol zber uskutočnený (účinnosť od 01.01.2023),

- organizácie zodpovednosti výrobcov majú povinnosť vytváraťfinančnú zábezpeku (účinnosť od 01.07.2020),

- pri BIO kuchynských odpadoch od roku 2021 sa ešte bude akceptovať spaľovanie tohto odpadu a čiastočne

aj technické problémy, no výnimka 50 % zapojenia sa domácnosti do kompostovania sa zmení na 100 %.

(účinnost od 01.01.2021),

- od roku 2023 budú zrušené výnimky, ostane už len tá, ak obec bude vedieť deklarovat‘, že 100% domácnosti

kompostuje svoj odpad, čo bude mimoriadne náročné, a možné asi len v malých obciach (účinnosť od 1. 1.

2023).

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým Sa meni nariadenie vlády Slovenskej republiky č.

33012018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti

súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov
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V nariadeni sa upravuje priloha Č. 5, ktorou sa ustanovuje úroveň vytriedenia komunálneho odpadu pre

obce: a to v súvislosti s prijatím zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o

zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa zavádza zálohovanie jednorazových obalov na nápoje v

Slovenskej republike s účinnosťou od 1. januára 2022 nasledovne:

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNEHO ODPADU PODĽA

Za rok Úroveň vytriedenia

2020 33 %

2021 35%

2022 a nasledujúce roky 32

33

V 3 ods. 1 sa upravuje termín pre obec na doručenie žiadosti o poskytnutie nárokovateľného prispevku

Environmentálnym fondom vyplývajúci zo zákona č. 329/2018 Z. Z., ato na 31. marec.Dátum účinnosti návrhu

nariadenia je navrhnutý na 1. marec 2020.

Návrh zákona, ktorým sa mení a doplňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných

kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii V siefových odvetviach v znení

neskorších predpisov a ktorým sa mení a doplňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v zneni

neskoršĺch predpisov

Návrh zákona bol stiahnutý z plánu Iegislativnych úloh z dóvodu potreby dalších rokovaní so ZMOS.

Nesúhlas ZMOSu s vytvorením finančnej (peňažnej) rezervy na obnovu (výmenu časti) vodovodných a

kanalizačných sústav. Zavedenie tohto typu „rezervy byv podmienkach miest a obci belo chápané ako zásah

do ich originálnych rozhodovacích pósobnosti. Je v rozpore s ustanoveniami 5 15 a 16 ods. 6 zákona č.

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy tým, že zavádza povinnosť tvorby dalších

zákonných rezerv bez ohľadu na rozpočtové výsledky a finančné krytie ostatných zákonných povinností obcí.

ZMO na základe zásadných pripomienok ZMOS bol pozastavený proces prípravy a schvaľovania nového

zákona o posudzovaní vplyvom na životné prostredie. Okrem viacerých vecných pripomienok bob zásadnou

požiadavkou ZMOS, aby zákon bol prijatý po alebo súčasne so stavebným zákonom.

Výrazne ZMOS zasiahlo v priponiienkovom konaní do navrhovaných zmien v zákone č. 543/2002 Z. z.

o ochrane prirody a krajiny tak aby boli zachované súčasné pösobnosti miest a obcí. Z návrhu zákona boli

napr. odstránené návrhy predkladateľov, ktoré mali za cieľ presunúť rozhodovanie O umiestnení stavby pri

stavbách v 3. ochrannom pásma aj na štátny orgán ochrany prírody. Zároveň ZMOS presadilo, aby účinnosť

niektorých ustanoveni bola posunutá a zosúladená 5 procesom zonácie národných parkov.

Iniciativy ZMOS v oblasti životného prostredia

1. ZMOS inicioval rokovanie s Ministerstvom životného prostredia SR smerujúce k zmene legislativy v

zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadech, z dčvodu, že obce si nemohli zarátaf do triedeného zberu odpad:

ktorý vytriedili občania ich obce, ale iba obec na územi, ktorej bob zariadenie na zber.

Zmena : V zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch výkupcovi odpadu: ak preberá odpad od fyzickej osoby

je uzákonená povinnosťou oznamovať obci: z ktorej vykúpený odpad pochádza, údaje o druhu a

množstve vykúpeného odpadu (účinnosť od 01.01.2021),

21



2. listom bob MŽP SR vyzvané k zmenám

v Nariadení vlády SR Č. 330/2018 Z. z.,

ktorým sa ustanovuje výška sadzieb

poplatkov za uloženie odpadov. MPK bob

ukončené 16.01 .2020. Nariadenie vlády by

malo nadobudnúť účinnosť 01.03.2020.

3. v novembri 2019 srne vypracovali

Pozmeňovací návrh k návrhu zákona,

ktorým sa meni a dopňa zákon č. 79/2015

Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v zneni neskoršich

predpisov a ktorým sa menia a dopIňajú

niektoré zákony (tlač 1614)

Požiadali sme o zmenu v 5 59 ods. 5 tak, aby overenie funkčnosti a nákladovosti triedeného zberu

obce nemohla vykonávať iba organizácia zodpovednosti výrobcov, čím vzniká nerovnoprávnosť v

postaveni obci, ktoré sú zodpovedrié za nastavenie systému zberu. Posúdenie efektivnosti zberu sa

bude musieť vykonávať v súčinnosti s príslušnou obcou.

4. ZMOS inicioval stretnutie s KC obaly družstvo a Ministerstvom životného prostredia SR k riešeniu

situácie ohladon, zazmluvnených obcí s OZV

Vl. Kancelária ZMOS

Kancelária Združenia miest a obci Slovenska je výkonná zbožka ZMOS zabezpečujúca odborné,

organizačné, administratívne, hospodárske a technické úlohy súvisiace s činnosťou ZMOS. výraznou microu

sa podieľa na všetkých aktivitách a výsbedkoch ZMOS, zabezpečuje rokovania všetkých orgánov ZMOS,

spracováva odborné podklady na rokovania predstaviteľov ZMOS, zapája sa do legislatívneho procesu,

rokuje na pracovnej úrovni s odbornými zástupcami jednotlivých ministerstiev, realizuje vzdelávacie aktivity

a projekty. udržiava kontakty s médiami a zahraničnými organizáciami. Preto aj aktivity Kancelárie ZMOS

v priebehu roka 2019 boli výrazne orientované na plnenie týchto úloh.

Spolupráca S RTVS

Na marcovom rokovaní Rady ZMOS predstavil výkonný riaditeí RTVS Košice Jozef Puchala spolu s Andreou

Fecíkovou, timliderkou Timu publicistiky SRo Košice návrh spolupráce RTVS a ZMOS, ktorý by tvori základ

postupného rozširovania spolupráce s regionálnymi štúdiami verejnoprávnych médií.

Spolupráca s Tlačovou agentúrou Sbovenskej republiky

Pokračujeme v spolupráci s verejnoprávnou Tlačovou agentúrou Sbovenskej republiky. Po bilancfl ročnej

spolupráce je na oboch stranách všeobecná zhoda. Mestá a obce majú bezplatný prístup do agentúrneho

spravodajstva vrátane využívanie fotografií, textu a videozáznamov. Möžu bezplatne prezentovať svoje

podujatia. Zriadibi sme špeciálny web ww,v.tasr.sk a spravodajský modul »U nás sa dejú veci‘ Novinkou bob

spustenie a prevádzka spravodajského servisu z prostredia samosprávy v maďarskom jazyku.

Rok v regiónoch, rok práce na analýzach
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Združenie miest a obcí Slovenska sa v priebehu roka 2019 venovalo realizácii dvoch národných projektov —

Modernizácii miestnej územnej samosprávy a Podpore kvality sociálneho dialágu. lch tematické zarneranie,

rozsah aktivĺt a priebežná realizácia v plnej miere korešpondujú

Národný projekt: Modernizácia miestnej územnej samosprávy

Združenie miest a obcí Slovenska v roku 2019 pokračovalo s realizáciou národného projektu

Modernizácia miestnej územnej samosprávy, v rámci ktorého sme realizovali mnohé aktivity v rĎznych

regiónoch. lšlo o podujatia určené voleným predstaviteľom aj odborným zamestnancom miest a obcí.

Workshopy a semináre

Počas roka 2019 Združenie miest a obcí Slovenska v rámci národného projektu organizovalo 10

workshopov, 3 semináre a jednu medzinárodnú konferenciu.

Krúčovými témanii workshopov zameraných na problematiku agendy smart holi napríklad odpadové

hospodárstvo, kamerové systémy, energetika v samospráve, ale aj smart riešenia v turistickej infraštruktůre

v komunálnom podnikaní, problematika parkovania, audit kompetencU, zrozumiteľný a döveryhodný rozpočet

a mestské funkčné regióny.

V rámci seniinárov sme sa sústredili na GDPR z hľadiska ochrany osobných údajov aj samosprávy,

riadenie parkovania v mestách a obciach a infozákon v podmienkach samosprávy so zameranĺm na aplikačné

problémy.

V poradi druhá medzinárodná konferencia s názvom Municipálna V-4. Svojim programorn a

zameraním definovala možnosti na cezhraničnú spoluprácu a kooperáciu na úrovni samospráv krajin V-4 v

rámci tzv. partnerských miest.

Všetky tieto podujatia celkovo sprevádzal záujem účastníkov z radov volených predstaviteľov,

odborných zamestnancov aj zástupcov asociácii pósobiacich v samospráve, ktorých sa na podujatiach v roku

2019 zůčastnilo 850.

Vlastně prieskumy

V priebehu roka 2019 sme realizovali 13 prieskumov, vcfaka ktorýrn disponujeme reáinymi

informáciami, dátami a hlavne názormi starostov a primátorov na mnohé témy, ktoré se týkajú miestnej

ůzemnej samosprávy.

Zaujímali sme sa o názory dlhoročných starostov a primátorov na fungovanie miestnej územnej

samosprávy, skúmali sme inventarizáciu financovania prenesených kompetencií v samosprávach ‚

máme jedinečné čisla k problematike nájomného bývania aj k zabezpečovaniu celoplošnej zimnej údržby.

Ďalšie prieskumy sa venovali činnosti spoločných obecných úradov, reforme kompetenčného vybavenia

samospráv, odpadovému hospodárstvu a environmentalistike, mediácii v samospráve, ale aj dostupnosti

predajni potravín na vidieku, auditu kľúčových kompetencii a verejnému osvetleniu Z hľadiska prevencie

kriminality, ochrany zdravia a majetku.

Všetky získané dála nám pomáhajú v argumentácii na rokovaniach a pri tvorbe nového komunálneho

manažmentu ako východiskového dokumentu Združenia miest a obci Slovenska pre modernizáciu miestnej

územnej samosprávy.

Priklady dobrej praxe
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Najlepšie riešenia sú tie, ktoré sa osvedčili a dokážu pomócť ďalším mestám a obciam. Aj preto

pravidelne, každé dva mesiace, zverejňujeme priklady dobrej praxe, ktoré sme spracovali do manuálov s

názvom Kroky k úspechu.

V priebehu roka 2019 sme na tlačových besedách v re9iónoch predstavili tieto príklady dobrej praxe:

Trenč Fitnescentrum namiesto krčmy, Nižná Pohanka — Doni smútku pre okolité obce, Vrbové — Výsadba

stromov po narodeni každého dieťaťa, Šahy — Revitalizácia mestskěho parku, Spišská Nová Ves — Riešenie

graffity na verejných plochách, Rankovce — Podpora nájomného bývania, Margecany — Využitie dažd‘ovej vody

pre verejnú zeleň a športové ihrisko, Liptovský Ján — Miniskanzen Slovensko, Janová Lehota — Obecné

zariadenie sociálnych služieb, Dubová — Festival scískanic, Banská Štiavnica — Stretnutia žiakov miest

svetového dedičstva, Lučenec — Rekreačná oblasť Ľadovo, Levoča — Celoročný jarmok, Raslavice — Obecný

podnik, Zvolen — Vyvýšené zeleninové záhony.

Včasná intervencia

V roku 2019 boli aktuálne informácie k zmenám v legislatíve spracované vo forme 13 metodických

usmernení/newslettrov. Všetky metodické usmernenia sú rovnako ako aj d‘alšie výstupy z projektových aktivít

uverejnené na web stránke a tiež boli priebežne zasielané na tisĺce emailových adries.

Metodické usmernenia/newslettre sme spracovali k viacerým tematickým oblastiam ako napriklad

GDPR v súvislosti 5 poslancami, rozpočet, provizórium a dlh obce, ale aj povinnosť obcí a miest pri vydávaní

súhlasu podľa zákona o pobyte cudzincov, štátna podpora nájomného bývania, vofby v roku 2019, zásady

nakladania s finančnými prostriedkami obce, rozpočtový harmonogram, zmeny rozpočtu a záverečný účet

obce. Venovali sme sa aj kontrolnej činnosti v samospráve, riadeniu parkovania v mestách a obciach,

petičnému právu a samospráve, zhromažďovaniu, regulácü hazardu z pohľadu miest a obci, ale neobišli sme

ani iníozákon v podmienkach samosprávy so zameranim na aplikačné problémy a vofby do NR SR.

Analytické štúdie

V priebehu minulého roka boha vypracovaná analytická štúdia: „Výkon a financovanie prenesených

kompetencií, ktorá bola prezentovaná aj na oslatnom rokovani Rady ZMOS.

Audit bol vypracovaný ako prvý z ciefových dokumentov národného projektu a zaoberá sa výkonom a

financovanim preneseného výkonu kompetencií resp. pósobností. Sústreďuje sa na zmapovanie prenesených

pósobností a popis ich financovania na úsekoch školstva, stavebného poriadku, miestnych a účelových

komunikácií a špeciálneho Stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie, bývania, matrík, hlásenia

pobytu a registra obyvateľov, volieb a referenda, štátnej vodnej správy, ochrany ovzdušia, ochrany prírody a

krajiny a ochrany pred povodňami. Materiál obsahuje úvodné vyjadrenie k efektivite výkonu prenesených

pčsobnosti a k návrhu systémových zmien. Celkové vyjadrenie k efektivite a k návrhu systémových zmien

bude obsahovať až záverečný materiál národného projektu, a to na základe zohľadnenia riešeni a skúsenosti

z ostatných krajín V4, ktorých analýza a porovnanie so situáciou na Slovensku je predmetom tretej fázy

projektu. Jeho súčasťou sú tiež hlavné zistenia a návrhy riešeni.

Ďalší analytický dokument, s názvom: „Efektivita a výkonnost súčasného stavu medziobecnej

spolupráce na úrovni vnútroštátnych a pr/hraničných regiónov‘ bol rozpracovaný v priebehu roku 2019

a dokončený v prvých dňoch tohto roka. Dokument reflektuje na vrvoj medziobecnej spolupráce od

znovuobnovenia miestnej územnej samosprávy, využíva teoretické poznatky a aphikačnú prax v rámci

cezhraničnej spolupráce, obsahuje nástroje, modely a priklady medziobecnej a cezhraničnej spolupráce a tiež

24



pracuje s prikladmi dobrej praxe na úrovni krajin \/-4. V záveroch formuluje konkrétne odporúčania so

zdóvodnením a popisom krokov vrátane prvotného návrhu legislatívnych zmien a bude využívaný pre potreby

formulovania Nového komunálneho manažmentu.

Národný projekt: Podpora kvality sociálneho dialógu

V priebehu uplynulého roka sme v rámci tohto projektu vypracovali tri analytické štúdie a cfalšia bola

rozpracovaná s terminom dokončenia v tomto roku.

„Dobrovoľn(ctvo v samospráve — krok k aktivnym komunitám“ (13.2019-31.8.2019)

l-llavným cieľom dokumentu je podpora a rozširovanie dobrovoľníctva v prostredí miestnej územnej

samosprávy. Dobrovoľnictvo popri spoločenskej zodpovednosti a lokálpatriotizme patrí medzi agendy, ktoré

dokážu výrazne pomáhať formovaniu moderného demokratického administratívneho priestoru, avšak ba $

angažovaním samospráv, keďže pre štát sú len velmi ťažko uchopiteľné. Štátne orgány móžu pósobiť hlavne

v rámci legislatívneho vymedzenia ich pósobnosti. Miestna územná samospráva je priam predurčená na rozvoj

občianskej spoločnosti, podporu občianskych iniciatív, participáciu obyvatetov na veciach verejných a rozvoj

dobrovoľníctva. Analýza je v súlade s cielom zvyšovania kapacity verejných služieb zamestnanosti na

požadovanú úroveň v nadváznosti na meniace sa potreby a požiadavky trhu práce, nadnárodnú pracovnú

mobilitu, zvyšovania účasti partnerov sociálneho dialógu a súkromných služieb zamestnanosti na riešen[

problémov v oblasti zamestnanosti.

Dokument bude využívaný ako jeden z nástrojov podpory kooperácie samospráv s dobrovoľnikmi v

oblastiach. kde od spolupráce samospráv s formálnou a neformáinou reprezentáciou mimovládneho sektore

závisí kvalita a rozsah vybraných verejných služieb. Má ambicřu byť metodickou pomáckou a budek dispozicii

pre širokú odbornú, ako aj laickú verejnost‘ na webovej stránke prijimatel‘a projektu a sociálneho partnera,

ktorý ho vypracoval. Bude využitý ako podklad pri argumentácii sociálnych partnerov v oblasti sociálneho

dialógu, a tiež na rokovaniach Hospodárskej a sociálnej rady SR s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj

a zamestnanosť v SR a podporiť diskusie a vyjednávania medzi sociálnymi partnermi a inštitúciami verejnej

správy.

„Podpora nájomného bývania“ (1.4.2019-30.9.2019)

Hlavným cieľom je vstup do problematiky nájomného bývania, zmapovanie súčasného stavu,

definovanie možností na podporu a rozvoj nájomného bývania a tiež predstavenie prikladov dobrej praxe z

prostredia miest a obcí s využitím poznatkov, praktických skúseností, analytických dokumentov. štatistických

dát, vlastných prieskumov expertov, ale aj komparáciou róznych nástrojov a konceptuálnym prístupom k

jednotlivým kľúčovým aspektom a determinantom podpory nájomného bývania.

Dokument reflektuje na dlhodobý stav s výraznou mierou poznania európskej a národnej aplikačnej

praxe a očakávaných trendov súvisiacich s formovanim budůceho vývoja. Keďže stavebníctvoje významným

odvetvím nášho hospodárstva, netreba opomínať ani fakt, že v čase spomaľovania ekonomiky móže byt práve

výstavba nájomných bytov priestorom na významné verejné investicie a udržiavanie zamestnanosti. Okrem

toho podpora nájomného bývania súvis s riešením životných situácii mnohých ľudí, je výraznou alternatívou

k mým formám pristupu k bývaniu a samosprávam ponúka konkurenčnú výhodu, ktorá súvisí s rozvojom

samosprávy, riadením mobility obateľov a vytvára podmienky na zlepšovanie ekonomickej kondĺcie miest a

obci.
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„Sociálny dialóg a miestna územná samospráva v krajinách V4 + Ukrajina“ (1.5.2019-

30.11.2019)

Analytický výstup pojednáva O štruktúre a fungovaní MÚS (miestna územná samospráva) vo

vybraných krajinách, čím poskytuje prehľad O kompetenčných oblastiach MÚS a ich financovaní v súvislosti

so sociálnym dialágom. lnformácie budú využité odborníkmi MÚS a odbornikmi, ktori pracujú v prospech MÚS

s cieľom predkladania kvalitnej tripartitnej legislativy na národnej úrovni.

Cieľom tejto štúdie nie je presné definovanie všetkých foriem sociálneho dialógu, ktorý móže byť

rozvíjaný na úrovni obcí a miest. Autori sa snažili predovšetkým zasadiť aktuálne poznatky a skúsenosti Z

miestneho dialógu na Slovensku do širšieho európskeho kontextu, pričom špecifický důraz bol kladený na

skúsenosti v susediacich krajinách (teda najmá v Česku, Maďarsku, Polsku a čiastočne aj na Ukrajine).

Doteraz sa niiestnemu sociálnemu dialógu venovala iba okrajová pozornosť a je na mieste začat‘ rozvíjaV aj

túto problematiku, pretože sav nej ukrýva veľký potenciál a to nielen v podmienkach súčasného stavu územnej

samosprávy na Slovensku, ale aj s výhľadom realizácie dalších reformných krokov, ktoré sa skór či neskůr

dotknú aj samosprávnej sféry.

Spracovaná štúdia má potenciál zaujať nielen odborníkov, ale aj praktikov pósobiacich v štruktúrach

samospráv na volených i nevolených pozíciách. Jedným z našich základných ciel‘ov je podpora diskusie o

silných a slabých stránkach miestneho sociálneho dialógu, ku ktorej sa snažíme prispieť tak popisom a

analýzou prostredia, v ktorom sa sociálny dialóg může rozvíjať, ako aj identifikáciou jeho bariéra formuláciou

súboru odporúčani. Dúfame tiež v to, že miestny sociálny dialóg sa stane skutočnou témou aj pre samosprávu

a že jej reprezentanti pochopia rozvojový potenciál, ktorý sa v ňom skrýva.

„Využitie potenciálu obecných lesov — viac chránit‘ alebo viac hospodárit“ (1.10.2019-

31.3.2020)

Cieľom analýzy je posúdenie a naplnenie environmentálnych cieľov a ostatných funkcií lesa v

podmienkach obecných lesov, vzťahov s ostatnými vlastnikmi lesov, najmá lesnými spoločenstvami a rozbor

náslrojov ochrany, ktoré majú k dispozícii mestá, obce a obecné lesy. Chceme analyzovať súčasnú situáciu v

lesnom hospodárstve v podmienkach miest a obci, najmá možnosti využitia potenciálu lesa. Analyzovať

odlišnosti v hospodáreni z pohľadu majetkovej podstaty, vplyv hospodárenia na rozpočty miest a obcí,

zamestnanosť a miestny rozvoj.

Analytický materiál by mal byt‘ podkladom na zmapovanie aktuálnej pozicie miest a obci v hospodárení

So svojím majetkom. Podkladom na diskusiu v rámci sociálneho dialógu o možnostiach, nástrojoch a výzvach

na jeho ochranu. O skúsenostiach, ktoré významným spbsobom ovplyvňujú jeho funkcie a o možnostiach

samosprávy ovplyvňovať vzťahy v regiónoch pri napňaní hospodárskych, environmentálnych a ochranných

priorit. Analytické výstupy by mali definovať legislatívne a finančné prostredie, nástroje na zlepšenie podpory

a působnosti orgánov verejnej správy, návrhy na prípadné zmeny systému podpory.

V priebehu minulého roka sme v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu

realizovali tri podujatia: „Sociálny dialóg v podmienkach ZMOS — výzvy a možnosti“ — Štrbské Pleso,

„Oobrovol‘nictvo ako predpoklad aktívnych komunIt“ — Vigl‘aš, ‚Podpora nájomného bývania samosprávou —

teória a praX“ — Bešeňová. Celkový počet účastníkov na týchto podujatiach bol 273.

26



Spracoval: Michal Kaliňák

REGION LIPTOV - oblastná organizácia cestovného ruchu

Názov spoločnosti: REGION LIPTOV — oblastná organizácia cestovného ruchu

Sĺdlo: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Výkonný riaditeľ spoločnosti: Ing. Darina Bartková

Členský príspevok 2018: 178 000 Eur,

Financované aktivity z ČP: 133 500 eur

Financovaně aktivity z dotácie: 81 977 eur

Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV (00CR RL) už ósmy rok realizovala aktivity

na zvýšenie atraktivnosti a konkurencieschopnosti regiónu, zlepšenie organizácie destinačného

manažmentu a podporu predaja regiónu Liptov.

Oblastná organizácia hospodárila v roku 2019s členskými prispevkami vo výške 1 032 852 eura dotáciou vo

výške 828 132 eur na bežné výdavky a 107800 eur kapitálové výdavky. Výnosy z podnikateľskej činnosti boli

10071,87 eur. Celkové výnosy predstavovali 2059390,92 eur.

Celkové náklady oblastnej organizácie REGION LIPTOV k 31.12.2019 predstavovali sumu 20022 75972

eur. Celkový hospodársky výsledok je zisk 36631,2 eur spásobený tým, že neboli realizované všetky aktivity

z vlastných zdrojov vo výške 93 503 eur a tiež V dósledku časového rozlišenia kampani. Audit potvrdil

hospodárske výsledky.

Realizované aktivity 00CR REGION LIPTOVy roku 2019

Liptov dosiahol v minulom roku intenzívnejši rast návštevnosti 14,37% a počtu prenocovani 15,03% ako

je celoslovenský pnemer počtu návštevnikov + l3,2% a počtu prenocovani + 12,BS%. Atraktivnosť

regiónu neustále rastie vďaka investiciám do cestovného ruchu, novým atrakciám (investicie vo vodnom

parku v Bešeňovej do najváčšieho saunového domu na Slovensku, ubytovací a športovo-relaxačný areál

Gothal, rekonštrukcia balneoterapie v Kúpeľoch Lúčky, nový športovo — relaXačný areál Demánová Resort,

Winner — športovo-relaxačné centrum, celotelová kryokomora), infraštruktúrnym projektom (Projekt

zavedenia historického vláčika Korýtko, Rozprávkový singl trail, chodník Promenáda Lutonského

v Demänovej, projekt SKl a Aqua Bus), silným eventom, které sú motiváciou navštívit‘ región.

Realizácia silných marketingových kampaní výrazne prispela k zvyšovaniu atraktivnosti destinácie a rastu

počtu návštevnikov. Realizovali sme kampane na tradičných trhoch (SR, PR, ČR, Maďarsko, Ukrajina

a Pobaltské republiky). Na podporu letného turizmu sme realizovali kampaň na domácom trhu, která

komunikovala širokú ponuku atrakcií na Liptove.

Súčasťou Ietnej kampane bola aj kampaň v hlavnom vysielacom čase na TV JOJ. Letnú kampaň sme

podporili silnou PR kampaňou s 22 tlačovými správami. Letná kampaň prebiehala aj na poľskom trhu.

Počas kampane sme sa snažili osloviť potenciálnych klientův, ktori majú záujem o cestovanie na Slovensko.

Zámerom bolů presvedčiť klientov, aby si vybrali región Liptov. Bol použitý aj prezentačný videospot regiánu.

Dosiahli sme 1 001 485 videní videa, zásah cieľovej skupiny bol 320 185 tisíc.
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Na podporu zimného turizmu sme realizovali Kampaň v pol‘skej televizii TVN. Televízia má vysokú

sledovanosť aje obľúbenou u cieľovej skupiny v produktivnom veku. Počas kampane sme dosiahli zásah

ciel‘ovej skupiny 10,3 miliónov potenciálnych klientov. Súbežne prebiehala kampaň von-line prostredí

(youtube) a dynamické kampane vo forme 20-sekundového reklamného audio spotu na území: Poľska,

Mad‘arska, Česka a Slovenska. Na oslovenie ukrajinského trhu sme aktivne pracovali s touroperátorom

a leteckou spoločnosfou SKYUP AIRLINES“ LLC. Prostrednictvom komunikačných kanálov leteckej

spoločnosti sme umiestňovali informačné bloky a banery na webovej stránke, na oficiálnych stránkach a v

sociálnych sieťach facebook a lnstagram. Vzhľadom na vysoký záujem prepravca oproti minulému roku

posilnil letecké spojenie O druhé lietadlo.

V spolupráci s 00CR REGION VYSOKÉ TATRY sme sa rozhodli spoločne postupovať a koordinovat‘

marketingové aktivity v etablovani na nových trhoch pod značkou Enjoy Tatras. Kampaň prebiehala aj

na nových príjazdových trhoch v krajinách Beneluxu. V rámci kampane bola zabezpečená priprava a

obsahová časť stránok www.tatrabergen.he, www.tatrabergen.nl, www.reizennaartatras.be,

www.reizennaartatras.nI, ktoré boli landing page pre kampane a komunikáciu. Kampaň sme realizovali

prostredníctvom sociálnych sieti. Vďaka kampani dosiahla stránka tatrabergen/reizennaartatras 30457 videni.

Na facebooku bob pravidelne umiestnených počas roka vyše 90 postov, čo vygenerovalo dosah na vyše

36000 potenciálnych klientov. Kampane na nových trhoch holi podporené ůčasťou na kontraktačnom

workshope v Belgickom — Mechelene, Wandelbeurs, september 2019. Prezentácie sa zúčastnil

veNyslanec SR. Sprievodný program a ochutnávky zaujalo 5800 návštevníkov stánku. Ked‘že zatial‘ nemáme

letecké spo)enie s týmto trhom a prichádzajů k nám najniá individuálni cestovatelia. Aby sme urýchlili prienik

na nových trhoch bude potrebné realizovaf prezentáciu regiónu v synergii s prezentáciou Slovenska na týchto

trhoch.

Na podporu Ietného turizmu sme realizovali kampaň na izraclskom trhu prostrednictvom newslettrov

cielených na skupinu klientov, ktori si hI‘adajú dovolenku na Slovensku. Newslettre boli zamerané na ponuku

Ietného turizmu na Liptove. Prostredníctvom charterovej Ieteckej dopravy z Tel Avivu do Popradu sme

inzerovali pobyty v regióne formou balíkových služieb pre rodiny v najváčšich izraelských dennikoch Yedioth

Ahronot a Israel Hayom.

Realizovali sme aj komunikáciu prostrednictvom elektronického marketingu, sociálriych sietí. Dokončili sme

up-date webovej stránky visitliptov.sk. Pokračovali sme v projekte Liptov News, pripravili sme 48 reportáži

a spotov o cestovnom ruchu, novinkách, podujatiach a aktivitách. Liptov News sú prezentované na stránke

visitliptov.sk, facebookovom profile, youtube kanály rogiónu, weboch členov, TV v niektorých hoteloch

v regiáne.

Pokračovali sme v realizách poznávacích produktov pre návštevníkov: zábavná hra pre rodiny s deťmi

Liptoviedky, Vlkolinec — tradičně rerneslo“ a interaktivne aktivity, Nechajte sa zlákať — večery géniov

a Geniálny park. ktoré boli venované 160. výročiu mikulášskeho génia Aurela Stodolu. Pokračovali sme

v letnej vikendovej prevádzke vláčika Korýtko. Vláčik využilo viac ako 5 200 návštevnikov, ktorí sa nielen

z nostalgie prišli previesť vláčikorn a zabaviť sa na sprievodných aktivitách v stanici Zápalkáreň. Obľubu si

získali aj aktivity na oživenie a zatraktívnenie centra mesta Liptovský Mikuláš, sprievodcovské služby

v meste Liptovský Mikuláš po sakrálnych pamiatkach, ktoré navštívilo viac ako 13,4 tis. návštevnikov,

čo je o 39 % viac ako v minulom roku.
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V spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš a mestom Ružomberok sme naštartovali aktivity potrebné

k príprave strategických cyklodopravných projektov prechádzajúcich regiánom Liptov. V najbližšej

dekáde sa tu otvára možnosť výstavby dvoch významných trás a to Vážskej cyklomagistrály a Cesty okolo

Tatier. V roku 2019 srno začali s dialógoni so Žilinským samosprávnym krajom, ktorý začal intenzivnejšie

pracovať na konkrétnom trasovaní Vážskej cyklomagistrály. V najbližšom roku sa očakáva príprava

projektovej štúdie.

V spolupráci so Slovenským cykloklubom a krajskou organizáciou Žilinský turistický kraj srno v našom

regióne obnovili značenie na takmer 145 km existujúcich trasách. Podarilo sa nám vyznačiV aj dve nové

trasy, a to v okolí Partizánskej Ľupče a Lubele. lnfraštruktúru pro cyklistov doplnil Rozprávkový single trail -

prvý single trail na Liptove.

Na zlepšenie prezentácie turistiky sme pripravili dve prezentačné videá turistickému výstupu na Poludnicu

a Sivý Vrch, ktoré boli prezentované na www.hiking.sk a na facebookovoni profile regiónu Liptov.

Novinkou v oblasti turistiky bob uvedenie náučného chodnika Lutonského promenáda v Demänovskej

dolíne, ktorý spája lokality s ubytovacími kapacitami Biela půV, Otupné, Vrbické proso.

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

otvorenie letnej turistickej sezóny na Maríne Liptov a zimnej turistickej sezóny na Chopku. Realizovali

sme podujatia na zvyšovanie návštevnosti regiónu. Medzi najvýznamnejšie podujatia patria Kraslicou na

Chopok, Paralalný slalom Vlhová, Dračie noci na Chopku, Za 7 horami, Liptovfest, Svátojánske noci,

Street music night, Drevené kráľovstvo, Švábkafest.

Pokračovali sme v úspešnom projekte SKl a AQLJA BUS-u, ktorý prepojil všetky najváčšie turistické centrá

Liptova. Skibus prernával na linkách Tatralandia-Jasná, Liptovský Ján —Jasná. Lúčky-Jasná, Lúčky-Malinó

Brdo. SKl Sc AQUA BUS previezol počas zimnej sezóny 147,2 tisíc lyžiarov. Projekt prispieva k zlepšeniu

obsadenosti ubytovacích zariadení v lokalitách vzdialenejších od lyžiarskych stredisk. V snahe zlepšiV

komfort cestovania srno zaviedli v autobusoch hlásiče a monitory, ktoré oznarnujú na ktorej zástavko sa

autobus nachádza.

Pokračovali srno vo vernostnom projekte Liptov Region Card (LRC). Zľavovú kartu LRC poskytujeme každému

klientovi zdarma, ak jeho ubytovatel‘ odvedie daň za ubytovanie mestskému/obecnému úradu. Vďaka projektu

Liptov Region Card sa nám dan systematicky znižovat‘ počet nelegálnych ubytovatel‘ov a zvyšovaV

výšku vybranej dano z ubytovania (nárast vybranej dane o 109 275 eur, čo predstavuje 8,2% v porovnanĺ

s rokom 2018).

Realizácia aktivit podIa projektu a spolupráca členov, koordinácia činnosti a lepší marketing aktivít

jednoznačne prispieva k zvyšovaniu návštevnosti, rastu vybranej dane a k naplneniu cieľov, ktoré si

dala 00CR REGION LIPTOV. Po skončení Covid pandémie treba pokračovať v etablovaní na nových

29



trhoch treba realizovat‘ prezentáciu regiónu v synergii s prezentáciou Slovenska s cieľom rýchlejšieho

prieniku ria nové trhy.

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

Členské príspevky:

Kultúra, Mosty Gesharim, Adventné koncerty 10000 eur

Fropagácia mesta - prispevok 10000 eur

Čistenie, kosenie mesta 12000 eur

Reklamné predmety 10000 eur

Informačné centrum informačně služby - príspevok 23 800 eur

Informačně centrum marketing - príspevok 12200 eur

Dom Kultúry 23 500 eur

Technické zabezpečenie podujatia mesta(stage, zvuk, svetlo) 27 000 eur

Múzeum Janka Kráľa 4 000 eur

Spolu 133 500 eur

Aktivity z dotácie:

Propagačně materiály IC LM 8 193 eur

Sprievodcovské služby 3 300 eur

Mikulášske leto (tribúny a program) 35 979 eur

Nechaj sa zlákať (zima, leb) 11 500 eur

Švábkafest 16968 eur

Genialny park 5 000 eur

Spolu: 80 940 eur

00CR podporila mesto poskytnutím 5000 eur na vybudovanie Geniálneho parku zo spoločných prostriedkov.

Vypracovala: Ing. Darina Bartková

KLASTER LIPTOV

Názov spoločnosti: Klaster LIPTOV — združenie cestovného ruchu

Sídlo: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Členské príspevky 2019: 2000,- Eur

Klaster LIPTOV — združenie cestovného ruchu má za sebou jedenásť rokov úspešnej existencie. Organizácia

sa spolupodieía na organizách destinačného manažmentu v regióne Liptov a úzko spolupracuje s Oblastnou

organizáciou REGION LIPTOV. Klaster je servisnou organízáciou oblastnej organizácie REGION LIPTOV,

ktorá zabezpečuje administrativne, obchodně a marketingové služby na základe zmluvy. Klaster

zabezpečoval nasledovné služby pre 00CR REGION LIPTOV
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1. Elektronická komunikácia prostrednictvom stránky visitliptov.sk, facebookového profilu,

zasielania newslettrov

Elektronická komunikácia je významným komunikačným kanálem pri výbere dovolenky, čo potvrdil

aj prieskum SACR z roku 2016. Zlepšovanie on-line komunikácieje kfůčové pre rast návštevnosti

regiónu. Pre zlepšenie elektronickej komunikácie sme realizovali nasledovné aktivity:

- informačný servis prostredníctvom webstránky www.visitlintov.sk. V rámci aktivity sme zabezpečili

správu a aktualizáciu webu. Po zrealizovaní redizajnu celého webu holi dotiahnuté menšie úpravy webu.

Vďaka kampaniam a zvýšenej kvalite webu narastajú použivatelia O 23,51 % (čo činí 72 020 používateľov

ročne).

- komunikácia na sociálnych sieťach, pravidelné iníormovanie 469 prispevkami o novinkách,

podujatiach v regióne a videoprezentáciĺ. Vďaka aktivitám sme zvýšili počet fanúšikov facebookového

profilu o 2436 na 22 211 fanúšikov.

- zaslali sme 4 newslettre SK (novinky eta, novinky zimy a ponuka regiónu Liptov v mimosezónach,

podujatia v regióne) potenciálnym klíentom na 6 000 mailových adries v slovenskej jazykovej mutácii

2. Centrálny rezervačný systém

V rámci aktivity Centrálny rezervačný systém (CRS) sme doplnili responzĺvne zobrazovanie CRS

v mobilných zariadeniach. Zabezpečili sme prevádzkovanie systému, správu profilov, aktualizácie

informácií.

Zabezpečili sme viacero individuálnych školení pre ubytovacie zariadenia a telefonickú podporu

HOT -line, aby sme zvýšili využívanie Centrálneho rezervačného systému ubytovateľmi.

K 31.12.2019 bob registrovaných v CRS 149 ubytovacich zariadení, čo je 57% z celkového počtu ubytovacích

zariadeni v členských mestách a obciach na Liptove.

3. Projekt Liptov Region Card - v roku 2019 sme pokračovali v projekte

Liptov Region Card (ďalej LRC). Do projektu sa zapojilo 227 ubytovacích

zariadeni z členských miest a obci. Klienti, ktorí boli ubytovaní u zmluvných

partnerov, ktorí odvádzajú daň z ubytovania a poskylujú LRC každému

klientovi, získali LRC zadarmo. Až 95,8 % LRC bob klientom poskytnutých

zadarmo.

Celkom bob vydaných zdarma: 23209 ks LRC

Počet aktivnych ubytovacích zariadení, ktoré vydávali LRC: 245 (z toho 191 poskytovalo LRC zdarma)

Liptov Region Card je úspešným projektom, který pomáha k znižovaniu čierneho ubytovania v regióne o čem

svedči aj nárast vybranej dane o 109 275 eur, čo predstavuje nárast 8,19% vrovnaní s rokom 2018.

LR3ojJ

4. Edičná činnost‘

Klaster LIPTOV spolupracoval a podieľal sa na tvorbe propagačných materiálov pre 00CR REGION

LIPTOV a KOCR — Žilinský turistický kraj:

• Sprievodca objavovanim Liptova — eto 2019 (verzie SKJUKIPL)

• Sprievodca objavovanim Liptova — zima 2019120(verzie SK-PL / UK-RU)

• lnformačný leták k projektu SKl 8 AQUA BUS 2019/20
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5. Stretnutia:

- informačné stretnutie s ubytovateľmi pred letnou sezónou (2X MsÚ Liptovský Mikuláš)

- iníormačné stretnutie $ ubytovateľmi pred zimnou sezónou (2X MsÚ Liptovský Mikuláš)

6. LIPTOVIEDKY

Projekt využíva rozprávkové postavičky a pribehy v regióne a prezentuje región ako krajinu rozprávok.

Nadvázuje na existujúce atrakcie a regionálne hry s tematikou rozprávok a využíva synergiu projektov. Cieíom

projektu bob osloviť hlavnú letnú cieľovú skupinu — rodinu s deťmi a zvýšiť návštevnosť regiónu už začiatkom

letnej sezóny, motivovať k návšteve regiónu prostrednictvom pozitivneho PR o regióne, prezentovať

existujúce rozprávkové atrakcie a odhaliť rozprávkové pribehy. Do projektu bob zapojených 22 rozprávkových

miest a 2 festivaly. Pri návšteve rozprávkového miesta deti vyriešili úlohu, ktorej výsledok zapísali do

zápisníka a získali za to pečiatku. Za 3 nazbierané pečiatky dostali darček — CD Liptoviedky so šiestimi

rozprávkovými príbehmi z Liptova, ktorě narozprával Lukáš Latinák.

Termín: máj — septem ber 2019

Počet navštívení atrakcď: 2593

Počet vydaných darčekov: 865 ks

7. Priprava projektu SKl 8 AQUA BUS

Klaster Liptov zabezpečil pripravu projektu a vyhodnotenie, pripravu grafikonov dopravy, tvorbu nového

vizuálu grafikonu, prípravu grafiky zastávok/ označovníkov, zabezpečenie povoleni na umiestnenie

označovnikov a grafikonov na zastávky.

8. Príprava projektu Liptovská hviezda

Realizovali sme siedmy ročník projektu kontroly kvality s názvom Liptovská hviezda v dvoch hlavných

turistických sezónach, teda v čase plnej prevádzky. Hodnotenia reštauračných zariadeni prebiehali v centrách

turizmu a centrálnych mestských zón v spolupráci s odborníkmi na kvalitu. Do hodnotenia sa dobrovoľne

zapojilo dvadsať reštaurácií a kaviarní. Z nich šestnásť získalo hviezdu kvality. Vzhľadom na úspešnosť

projektu, záujen, reštauračných zariadeni plánujeme v projekte pokračovať aj v roku 2020.

Vypracoval: Darina Bartková

PARK UMENIA
Sídlo: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Členské za rok 2019: O EUR

Pósobnost‘: región Liptov

Činnosť neziskovej organizácie v roku 2019 spoluorganizovala 3. ročník sympózia ROHAČKA 2019v

Ploštíne spolu s občianskym združením Nový Liptov o.z..
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Harmonogram činnosti za rok 2019

10.3.2019 — zasadanie Správnej rady

13.62019 - spoločné zasadnutie Správnej a Dozornej rady

17.8.2019 - spoločné zasadnutie Správnej rady

20.10.2019 - zasadnutíe Správnej rady

Hospodárenie:

Stav k 31.12.2018; 8,49 Eur

Prijmy: O Eur

Výdavky: O Eur

Stav k 31.12.2019: 1213 Eur

Záver

V budúcom roku plánujeme pokračovať v činnostiach, ktoré bolí začaté v súvislosti s realizáciou projektu

‚Parku umenia“, čo bob cieľom pri samotnom vzniku neziskovej organizácie.

Výročná správa bude na júnovom zasadnuti Správnej a Dozornej rady nezskovej organizácie schválená a

následne zaslaná a zverejnená na webovom sídle Finančnej správy Slovenskej republiky.

Spracoval: Akad. Mal. Pavel Petráš, ArtD.
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OBČIANSKE ZDRUŽENIE „ŽIVÉ NÁMESTIE“
Sídlo: Námestie osloboditeľov Č. 61/1 031 01 Liptovský Mikuláš

Členské za rok 2019: 100 EUR

Pósobnosť: Liptovský Mikuláš

Občianske združenie ‚Živé námestie vzniklos cieľom oživenia a zvýšenia návštevnosti historického centra

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

Združenie vyvíja tak, aby sa jedinečnosť architektúry historického centra mesta zachovala aj pre budúce

generácie a zároveň jeho atmosféra prinášala radosť, potešenie a trvalý úžitok obyvateľom mesta, ako aj jeho

návštevnikom z domova i zahraniČia.

Ciel Združenie napňa:

- zavádzanim 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

- vytváranim priaznivých podrnienok pre skvalitňovanie života obyvateľov mesta i návštevnikov mesta

Zakladajúcirni 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 dňa 16. októbra 2015. Činnosf Združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia,

ktoré je minimálne jedenkrát ročne, riadi predsedníctvo, ktoré sa schádza pravidelne 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 Rapa, Rudolf Hoffmann, Ing. Marta Jančoková.

Predsedom občianskeho združenia „Živé nárnestie‘ je Milan Repa, podpredsedom Rudolf Hoffmann,

tajomník Ing. Marta JanČoková.

Občianske združenie „Živé námestie‘ sa vo svojej činnosti riadi ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb.

o združovaní občanov v znení neskoršich predpisov a mých všeobecne závázných právnych predpisov.

Za hodnotené obdobie pokračovalo v rozmanitej činnosť na naplnenie svojho cieľa v súlade so stanovami

a plánom činnosti na r. 2019. Ďalej sme sa snažili rozvíjať kontakty s obyvateľmi a majiteľmi prevádzkární

v historickom centre mesta, ako podklad pre rozvoj ďalšej spolupráce.

Aj v roku 2019 sme boll sme súčasťou projektu „Nechajte sa zlákat‘“ tentokrát na tému Večery géniov

a gurmánske zážitky, ktorý realizovalo mesto Lipt. Mikuláš v spolupráci s Oblastnou organizáciou CR LIPTOV

Lipt. Mikuláš, Informačným centrom mesta Lipt. Mikuláš a Múzeom Janka Kráľa počas zimnej turistickej

sezóny 2019, v termíne od 9. januára do 13. marca 2019.

Program začínal krátkou prehliadkou historického centra mesta Liptovský Mikuláš pri Fontáne

metamorfózy a pokračoval divadelným predstavením v Múzeu Janka Kráľa. Tohtoročný program priblížil

návštevnikom život a dielo slávneho Mikulášana Aurela Stodolu a jeho žiaka Alberta Einsteina. Po ukončení

programu mohli návštevníci ochutnať špeciality reštaurácií a kaviarní nachádzajúcich sa v historickom centre
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mesta Liptovský Mikuláš. Podujatie sa tešilo velkému záujmu nielen zo strany turistov, ale aj domácich

obyvateľov.

V spolupráci s podnikateľmi, ktorí majú svoje prevádzky v historickom centre mesta, sme opát‘ k LTS

2019 (už po štvrtýkrát) vydali informačno-propagačný materiál historického centra mesta Liptovský

Mikuláš v náklade 18000 ks.

Sú tu uvedené památihodnosti, možnosti parkovania, športovania a pod., ale tiež konkrétne prevádzky

5 ponukou ich tovarov a služieb. Svoje produkty tu propagovalo 25 prevádzkárni. Občianske združenie „Živé

námestie“ v spolupráci s Informačným centrom mesta Liptovský Mikuláš zrealizovalo jeho distribúciu po

okolitých strediskách cestovného ruchu, ubytovacích a stravovacĺch zariadeniach, hypermarketoch,

informačných centrách, čerpacích staniciach a pod. pred letnou aj zimnou turistickou sezónou.

07 Živé námestie“ organizovalo v roku 2019 zaujimavé podujatia, ktoré sa už stávajú tradíciou a tešia sa

obľube návštevníkov.

Medzinárodný deň žien. Pripravili sme ho v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš 8. marca 2019 na

Nániesti osloboditeľov v čase úd 15.30 do 17.00 hod., ako spomienku na boj žien za uznanie ich spoločenskej

rovnoprávnosti a oslávenie sviatku žien. Reprodukovaná hudba, ktorá navodila sviatočnú atmosféru,

vyhrávala v centre mesta v mestskom rozhlase už od 11.00 hod. Po úvodnom slove moderátora a básni sa

prítomným účastničkam a účastníkom prihovoril štátny tajomnik MV SR a zástupca primátora mesta Liptovský

Mikuláš Ing. Rudolf Urbanovič. Nasledovalo vystúpenie folklórnej skupiny Poludnica zo Závažnej Poruby a

báseň. Na záver bolí pritomné dámyobdarované kvetinou. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 300 návštevníčok.

Prvá mila Liptova 2019. Podujatie usporiadal Motoklub Liptov Liptovský Mikuláš spolu s mestom Liptovský

Mikuláš a občianskym združením Živé nárnestie“ Liptovský Mikuláš v sobotu 4. mája 2019. Bota nim na

Liptove otvorená motocyklová sezóna 2019. Zraz účastníkov bol na Námesti osloboditeľov v Liptovskom

Mikuláši o 10.00 hod., kde boli motorky vysvátené rimskokatolíckym kňazom. Odtiaľ sa 011.45 hod. pelotón

asi 240 motoriek vydal na spanilú jazdu obcami okresu Lipt. Mikuláš v smere Liptovský Mikuláš, Palúdzka,

Bešeňová, Liptovský Trnovec, Liptovský Mikuláš. Tradičnérnu a obľúbenému podujatiu sa v Liptovskom

Mikuláš prizeralo cca 500 návštevníkov, vrátane značného počtu detĺ.

Podujatie Módna prehliadka Zdenky Kubáriyiovej 8 barmanská show zorganizovalo občianske

združenie „Živé námestie v spolupráci s mestom Lipt. Mikuláš a Múzeom Janka Král‘a Liptovský Mikuláš

v piatok 19. júla 2019 Od 13.00 hod. bola na Námesti osloboditeľov otvorená kaviareň pod holým nebom.

V tomto čase námestie oživovala živá a reprodukovaná hudba v podaní Mr. Rudiho. Od 15.00 hod. pre

návštevníkov podujatia poskytovali kozmetické služby zástupkyne spoločnosti AVON. Hoci sa od rána

ukazovalo priaznivé slnečné počasie a živý záu]em ľudí prechádzajúcich po námesti o pripravované podujatie,

približne o 17.30 hod. organizáciu podujatia skomplikovalo nepriaznivé počasie — silný dážď. Pripravené mólo

bob celé mokré. Takéto počasie pretrvávalo aj o 19.30 hod., kedy bol naplánovaný začiatok. Po intenzĺvnych

úvahách sme sa rozhodli podujatie zorganizovať, napriek tornu že na námestí bob len zopár ľudí. Po

chvili od začiatku podujatia, prestabo pršať a námestie sa zaplňabo divákmi. Módna prehliadka sa striedala

s vystúpeniami profesionálneho barmana, ktorý predviedol zaujimavú barmanskú show, nechýbala ani

ohňová show. Návštevnici podujatia mali možnosť vidieť rnódnu prehliadku, v ktorej rnódna návrhárka Zdenka

Kubányiová predstavila viac ako 90 modelov dámskych, pánskych i detských šiat a to spobočenskú kolekciu,

šaty inšpirované folklórom i letné šaty. Na záver programu pripravibo Múzeum Janka Kráľa laserovú show
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z príležitosti 160. výročia narodenia vynálezcu Dr. A. Stodolu. Táto bola dóstojným vyvrcholením celého

podujatia a v návštevníkoch zanechala hlboký dojem. Aj napriek nepriazni počasia sa podujatia zúčastnilo

okolo 250 - 300 osáb.

Mikulášsky kotlík. Podujatie sa konalo 14. septembra 2019 na Námesti osloboditeľov. Zúčastnili sme sa

ho druhýkrát, v spoločnoni stánku s Múzeom Janka Kráľa.

Podujatie Posledně míľa Liptova 2019 usporiadal Motoklub Liptov Liptovský Mikuláš, spolu s mestom

Liptovský Mikuláš, Múzeom Janka Krářa L. Mikuláš a OZ Živé námestie‘ Liptovský Mikuláš. Symbolické

ukončenie motocyklovej sezóny na Liptove sa konalo v sobotu 12. októbra 2019. Na Námestí osloboditel‘ov

v Liptovskom Mikuláši sa stretlo 425 motoriek. O 12.15 hod. vyštartovali z Námestia osloboditeľov smerom

na Liptovský Trnovec, okolo Liptovskej Mary do Bešeňovej a Partizánskej Ľupče. Odtial‘ sa po ceste č. 18

presunuli naspáť do Liptovského Mikuláša. V Liptovskom Mikuláši sa podujatiu za pekného, slnečného

počasia prizeralo cca 700 osáb, vrátane veľkého počtu deU.

190. výročie verejného súdu a popravy liptovského zbojníka Mateja Tatarku. Dňa 22. októbra 20191

v dopoludňajších hodinách1 sme zorganizovali rekonštrukciu verejného súdu a popravy zbojníka Mateja

Tatarku. Presne na deň, kedy pred 190 rokmi skončil na mikulášskom popravisku známy zbojník Matej

Tatarka. Bola to posledná verejná poprava v Liptovskom Mikuláši. Stalo sa tak v roku 1829, 116 rokov po

poprave známejšieho zbojníka Juraja Jánošíka. Podujatie zorganizovalo občianske združenie ‚Živé námestie“,

mesto Liptovský Mikuláš, Múzeum Janka Kráľa, Matica slovenská Liptovský Mikuláš. Uskutočnilo sa

v autentických priestoroch — balkón Župného domu a Námestie osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši. Pred

začiatkom podujatia si prítomni mohli zakúpiť výrobky remeselníkov v stánkoch (kožené výrobky, drevorezby,

nože, meče, šable a pod.). Dobovú atmosféru dop!ňali pred podujatim ochotnícki herci Matice slovenskej L.

Mikuláš, oblečeni v historických kostýmoch. Z balkána Župného domu významnú udalosť oznamoval hlas

trúbky. Po otvoreni podujatia a prihovore zástupcu primátora mesta Liptovský Mikuláš p Ľuboša Triznu, boli

pritomní oboznámení s historickými faktami tejto historickej udalosti. Po úvodnej časti nasledovala živá

rekonštrukcia historickej udalosti na námesti. Tu boli postavené dve pódiá. Na jednom bol stál a stoličky pre

sudcov, ktori Nl. Tatarku súdili. Po prečítaní rozsudku, na druhom pódiu, nasledovala poprava „lámanie‘ na

kolese a sfatie hlavy zbojníka. Záznam z podujatia odvysielala 22. 10. 2019 v hlavnom večernom

spravodajstve RTVS a aj TV Markiza. Články o podujatí boli uverejnené v novinách Pravda a Nový čas.

V stredu 6. novembra 2019 sa na Mestskom úrade Liptovský Mikuláš uskutočnil Deň

otvorených dverí. Na podujatí odprezentovalo svoju činnosť aj OZ „Živé námestie“.

Návštevníci nášho informačného pultu prejavili najváčši záujem o náš propagačný materiál — hlavne jeho

mapku. Opáť kladne hodnotili wi-fi zónu v historickom centre, úpravu okolia Župného domu, ale aj podujatia,

ktoré sú v meste organizované.

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

Múzeom Janka Kráľa Liptovský Mikuláš a Senior klubom Palúdzka v stredu 6. novembra 2019. Zraz

účastníkov bol od 17.00 hod. na Námestí osloboditelov v Liptovskom Mikuláši, kde Múzeum Janka Kráľa

pripravilo pre deti zaujimavé hry a aktivity. Zúčastnili sa ich v hojnom počte. Prítomným sa prihovoril a na

podujati privítal primátor mesta Liptovský Mikuláš Ing. Ján Blcháč, PhD. O 17.30 hod. sa sprievod pohol

z Námestia osloboditeľov po Ulici 1. mája na Tranovského ulicu a Námestie Žiadostí slovenského národa.
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Tu dell prekvapili strašidlá. Túto zaujímavů a náročnú aktivitu zabezpečili členovia Senior klubu Palúdzka,

za čo im patrí pod‘akovanie. Lampiónový sprievod sa odtiaľ pobral Baťovou uličkou späť na Námestie

osloboditeľov, kde na deti čakal zaujimavý program — ohňová show. Na záver, ako každý rok, čakalo na deti

sladké prekvapenie. Podujatia sa zúčastnilo cca 550 detí. Ohlasy deti aj rodičov, či starých rodičov na

podujatie boll pozitivne. Spokojní boli s lampiónovým sprievodom i programom, čo nás, organizátorov veľmi

potešilo.

Za hodnotené obdobie — rok 2019, možno stručne spomenůť aj naše nasledujúce aktivity.

Spolupodiel‘ali sme sa na organizácií slávnostného ceremoniálu — privitanie Petry Vlhovej, po získaní titulu

majsterky sveta v zjazdovom lyžovaní, ktorý sa konal 22. 2. 2019. Hlavným organizátorom bob mesto

Liptovský Mikuláš.

Iniciovali sme výzdobu historického centra mesta z priležitosti Veľkonočných sviatkov 2019, ktorú

zrealizovalo Múzeum Janka Kráľa.

Zameralí sme sa aj na ďalšie skrášlovanie okolia dominanty historického centra mesta Liptovský Mikuláš

— Župného domu. Pred letnou Ĺuristickou sezónou 2019 VPS L. Mikuláš umiestnila pri vchode clo budovy 2

odpadkové koše z pieskovca, ktoré korešpondujú s už nainštalovanými kvetináčmi.

Spolu s oddelenírn správy bytov a nebytových priestorov MsÚ L. Mikuláš a Správou TANAPu, sme nešili

problematiku veľkého počtu holubov, ktoré znečisťujú a znehodnocujú strechu budovy Župného domu i jeho

okolie.

Snažili sme sa ďalej rozvijaf komunikáciu s majiteľmi prevádzkární nachádzajúcimi sa v historickom

centre mesta, ako podklad pne rozvoj ďalšej spolupráce.

V máji r. 2018 sme začali pracovať na zabezpečeni ochrannej známky pre názov a logo občianskeho

združenia „Živé námestie“. Jednalo sa o časovo I administratívne náročný proces. Potrebné podklady sme

zaslali do patentovej a známkovej kancelárie Bratislava, ktorá ích následne postúpíla na posúdenie

a vyjadrenie Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Úrad pniemyselného vlastníctva SR Banská Bystrica ochrannú známku pre názov a logo OZ „Živé
námestie“ zapisal do registra Úradu priemyselného vlastníctva SR v októbri 2019. Následne sme obdržali

Osvedčenie o zápise ochrannej známky do registra Úradu pniemyselného vlastníctva SR pre názov i logo

občianskeho združenia ‚Živé námestie. Ochranná známka nám plati 10 rokov.

Okrem uvedených aktivít, občianske združenie „Živé námestíe‘ aktívne spolupracovalo aj pni organizácíi

dalších podujati organizovaných mestom Liptovský Mikuláš, ako Fašiangy, Deň rodiny, Stoličné dni, Od

Tatier k Dunaju - skleróza multiplex, Švábkafest, Mikulášsky jarmok ‚ Vianočné trhy a podobne.

lntenzívnu spoluprácu rozvíjame aj s mými organizáciami. K tým trvalým patri spolupráca s Múzeom Janka

Kráľa a lnformačným centrom mesta Liptovský Mikuláš, Hotelovou akadémiou Liptovský Mikuláš, či

\/erejnoprospešnými službami L. Mikuláš.

Čo sa týka členskej základne, k 31. 12. 2019 malo občianske zdnuženie „Živé námestie‘ 28 členov.

Z hl‘adiska štruktúny členskú základňu tvoria fyzické aj právnické osoby.
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Občianske združenie „Živé námestie“ sa vo svojej činnosti riadi svojimi stanovami a príslušnými zákonnými

ustanoveniami. Najváčšou výzvou do budúcna pre nás stále ostáva naplnenie cieľa 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 Osloboditeľov 31, 031 01 Liptovský Mikuláš

Členské za rok 2019: 1000 Eur

Pósobnosť: stredné Slovensko

Rok 2019 sa pre členov občianskeho združenia Liptovské droby niesol v očakávaní udelenia

ochrannej známky Eurápskej ůnie. Žiat, toto očakávanie sa nenaplnilo.

Všetky plánovaně aktivity na rok 2019 boli orientované na predpokladaný termín udelenia známky

a na oslavy viažuce sa k predpokladanému termínu (Švábkafest). Uvažovali sme o vydaní brožúry

o liptovských droboch, pripravovali sme zavedenie špeciality na jedálne listky v čo najváčšom množstve

hotelov a reštaurácií v Liptove a masívnu propagačnů kampaň.

Dóvody predlžovania termínu udelenia ochrannej známky nie sú známe. Na základe informácií od

Ing. Janky Oravcovej z Úradu priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici, ktorá je gestorkou

a koordinátorkou v procese udelenia ochrannej známky, predlžovanie terminu jej udelenia mohlo spósobiť

sUahovanie Európskej komisie z Bruselu do mestečka Alicante v Španielsku. Faktom je, že komisia aj po

obdržani všetkých podkladov z našej strany sa odmlčala na celý rok. Snahy získať vysvetlenie od komisie

neboli úspešné. S členmi tejto komisie nebola možná akákoľvek komunikácia. Malou útechou pre nás je

skutočnosť, že Skaličania na ochrannú známku pre svoj Skalický trdelník čakali štyri roky a že na ochrannú

známku rovnako dlho ako my čaká obec Hrušov so svojou špecialitou. Nádejnú informáciu od Ing. Janky

Oravcovej z Banskej Bystrice som obdržal tesne pred vianočnými sviatkami. Získala vedomosť, že začiatkom

roka 2020 Úrad priemyselněho vlastníctva obdrží důležitů poštovú zásielku od Eurápskej komisie. Na základe

viacerých indicií je možné predpokladať, že obsahom zásielky je vyjadrenie komisie O udelení ochrannej

známky liptovským drobom. Ak by bol tento predpoklad správny, je potrebné rátať S trojmesačnou časovou

lehotou, ktorá začne plynúť po uverejnení vo vestniku Európskej únie. Až po uplynutí tohto časového obdobia

nám rnóže byt‘ oficiálne udelená ochranná známka.

V tejto súvislosti dovolte, aby som vám tlmočil srdečný pozdrav od Ing. Janky Oravcovej a súčasne

jej želanie skorého ziskania ochrannej známky v roku 2020. Zároveň sa ospravedlňuje, že pre chorobu sa

nemáže zúčastniť nášho rokovania. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sme v roku 2019 utlmili

plánované aktivity a v podstate sme ich prosunuli na rok 2020, kedy predpokladáme, že v polovici roka

obdržíme ochrannú známku Európskej únie. Ked‘že sme v roku 2019 neorganizovali žiadne podujatia, došlo

aj k úspore finančných prostriedkov združenia. Tento fakt nadobúda na význame v súvislosti 5 rokom 2020.

Ako je už známe, mesto Liptovský Mikuláš bude fungovať v rozpočtovom provizóriu, a teda od mesta ako od

nášho kolektivneho člena nemóžeme v roku 2020 očakávať žiadne financie.Kladne hodnotíme spoluprácu

s komerčnými výrobcami liptovských drobov, teda 5 Prvou potravinárskou spoločnosťou v Ružomberku
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a rodinou Tkáčovcov v Liptovskom Mikuláši, ktorĺ tiež očakávajú udelenie ochrannej známky, aby mohli tento

fakt uviesť na obaloch svojich výrobkov.

Plán aktivít na rok 2020 bol vypracovaný s predpokladom obdržania ochrannej známky v závere

jeho prvého polroka.

Spracoval: Štefan Packa

OBČIANSKE ZDRUŽENIE „Mikulášsky okrášľovaci spolok“

Sídlo: Štúrova 1989/41 ‚031 01 Liptovský Mikuláš

Členské za rok 2019: 100 (4000) Eur

Pčsobnosť: stredné Slovensko

Návrh na založenie občianskeho združenia a členstvo mesta Liptovský Mikuláš bol predložený mestskému

zastupiteľstvu dňa 22. 06. 2017. Mikulášsky okrášľovací spolok bol zaregistrovaný zo strany Ministerstva

vnútra SR dňa 13. 07. 2017.

Mikulášsky okrášľovací spolok je občianskyrn združenim občanov, priateľov, priaznivcov, odbornikov

a inštitúcií zaoberajúcich sa históriou, životným prostredím, kultúrou a tradíciami mesta Liptovský Mikuláš.

Cieľom združenia je združovat fyzické a právnické osoby, ktoré sa zaoberajú alebo majú záujem zaoberat sa

problematikou „skvalitnenia života obyateľov mesta Liptovský Mikuláš“ vjednotlivých oblastiach

spoločenského a verejného života, zdvihnúť povedomie a zodpovednost obateľov Liptovského Mikuláša za

zachovanie a zvyšovanie kvality historických a súčasných hodnót mesta a tradicií, organizovať a podporovat

aktivity v oblasti zvyšovania kvality života a životného prostredia v meste Liptovský Mikuláš, organizovat

a podporovať aktivity v oblasĹi sociálneho a kultúrneho života v meste, organizovat a podporovať aktivity v

oblasti rozvoja cestovného ruchu, organizovat vzdelávacie a kultúrne aktivity, revitalizovať hmotné

a nehmotné miestne historické dedičstvo, rekultivovat‘ a revitalizovat životné prostredie v mestských častiach

a okoli Liptovského Mikuláša, aktívne spolupracovat a rozvijat vzájomnú komunikáciu s obdobne zameranými

verejnými i neverejnými ínštitúciami na území Slovenskej republiky a v zahraničí.

Aktivity združenia za rok 2019:

AKTIVITA POPIS AKTIVTY MIESTO DATUM POZNAMKA
KONANI

.

‘ A
január

február

marec

apríl Upracme si Autobus, plagát, Lipt. 12.4.2019 Príspevok 150 € na

mesto
a účasť členov na Mikuláš - autobus. dopravu a
brigáde Nicovó plagáty

máj
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jún Výstava Výber exponátov, Múzeum 27.6.2019 Finančný príspevok
drotárskeho vernisáž Janka — vo výške 1000,00 €
umenia Kráľa 10.1.2020

júl Projekt Zivé OZ Verejná Liptovský 16.7.2019 Finančný príspevok
knižnice Mikuláš vo výške 500,00 €

august

september

• október
november Predaj „STREETPAPER Liptovský Dátum I Ideo pravidelnú

pouličného za účelom podpory Mikuláš podpisu prevádzku sociálnej
časopisu udí bez domova zmluvy: služby
Notabene 25.10.2019 „STREETPAPER“

realizovanú od
11/2019. Máme
províziu z predaja
v zmysle zmluvy.

december Rekonštrukcia Oblastná Dátum Finančný prispevok
partizánskych organizácia SZPB podpisu vo výške 700,00 €
bunkrov Liptovský Mikuláš zmluvy:

27.12 .20 19

Občianske združenie vyvíja všetky svoje aktivity v súlade 50 stanovami, so všeobecne záváznými právnymi

predpismi, morálnymi a etickými princípmi, ato za účelom naplnenia všetkých cieľov združenia.

Spracoval: Mgr. Miroslav Kašák, predseda
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