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Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci stavovských organizácií, ktorých
je členom Hlavné mesto SR Bratislava, za obdobie : rok 2020
1. Únia miest Slovenska
Dňa 29. 4. 1994 sa konal ustanovujúci snem, na ktorom založili Úniu miest Slovenskej
republiky (ďalej len
Únia), dobrovoľné záujmové
združenie
miest SR.
Členskú základňu Únie tvoria najmä veľké a stredné mestá.
Orgány
Prezídium riadi činnosť Únie medzi zasadnutiami snemu. Prezídium tvoria prezident a
najmenej 5 členovia, z toho najmenej 2 viceprezidenti. Členovia prezídia sú volení
snemom na obdobie 2 rokov. Prezídium sa schádza najmenej 1-krát za 3 mesiace.
Prezident je štatutárnym orgánom Únie. Koná za Úniu navonok a podpisuje písomnosti
Únie. Snem volí a odvoláva prezidenta, viceprezidentov a všetkých členov prezídia Únie.
Funkčné obdobie prezidenta, viceprezidentov a členov prezídia je 2 roky. Na volebnom
sneme Únie miest po komunálnych voľbách v roku 2018, ktorý sa konal 21.6.2019 v
Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca sa prezidentom Únie miest Slovenska stal primátor
mesta Trenčín Richard Rybníček. Viceprezidentmi sú Alexandra Pivková – primátora
Lučenca, Matúš Vallo - primátor Bratislavy, taktiež Ján Ferenčák – primátor
Kežmarku, a Ján Nosko - primátor Banskej Bystrice.
Webové sídlo: www.uniamiest.sk
2. K8
Združenie K8 bolo založené v roku 2006 ako dobrovoľné, záujmové, na štáte i politických
stranách nezávislé združenie Hlavného mesta SR Bratislavy a krajských miest
Slovenskej republiky. Združenie sa riadi stanovami, ktoré boli schválené jeho
zakladateľmi.
Členmi sú všetci krajské mestá, spolu teda 8.
Hlavným cieľom združenia je obhajovať záujmy obyvateľov Hlavného mesta SR
Bratislavy a obyvateľov krajských miest pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia,
aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcií, zjednocovať postup členov
združenia pri vykonávaní im zverených kompetencií a navrhovať vecne príslušným
orgánom riešenie problémov samosprávy v súlade s Ústavou SR a zákonmi Slovenskej
republiky a s prihliadnutím na Európsku chartu samosprávy.
Orgány
Predseda je štatutárny orgán, ktorý vedie a riadi združenie. Predsedu zastupuje
podpredseda. Vo funkcii predsedu a podpredsedu sa primátori striedajú podľa rotačného
princípu a to tak, že každých 6 mesiacov je predsedom iný primátor.
Pre K8 je kľúčové fungovanie „veľkých“ miest s čím súvisí prehodnotenie rozdelenia
kompetencií a financovania územnej samosprávy a osobitne tých miest, ktoré ako územné
sídla sú regionálnym centrom a kľúčovým faktorom rozvoja daného regiónu. K hlavným
témam patrilo financovanie územnej samosprávy, čerpanie európskych investičných
a štrukturálnych fondov v novom programovacom období i aktuálna legislatíva týkajúca
sa napr. pripravovaného stavebného zákona.
V rámci činnosti orgánov združenia K8 sa uskutočnili rokovania 22.05.2020 v krajskom
meste Trenčín a 10. decembra 2020 online rokovanie.
Webstránka : www.k8.sk

3. Združenie miest a obcí Slovenska ( ZMOS ) v roku 1990 vzniklo na obhajobu
spoločných záujmov všetkých združených sídiel.
ZMOS má dobrovoľný charakter, jeho činnosť je hradená ťažiskovo z príspevkov
členských obcí a miest. Bratislava bola zakladajúci člen, neskôr z tejto organizácie
vystúpila a znova sa stala členom v roku 2013.
Rada ZMOS je najvyšším výkonným orgánom medzi jednotlivými snemami. Zložená je
z 2 tzv. komôr a to : Komory miest a z Komory obcí. Rada ZMOS zvoláva snem,
zabezpečuje realizáciu jeho uznesení a spolu s predsedom riadi činnosť medzi
zasadnutiami snemu. Radu ZMOS tvorí predseda ZMOS a zástupcovia regionálnych
združení miest a obcí, spravidla je to predseda regionálneho združenia a za každých 30
miest a obcí ďalší zástupca.
Rada ZMOS rokuje spravidla štyrikrát v roku. Je uznášania schopná, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých členov komory miest a nadpolovičná väčšina všetkých
členov komory obcí. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých členov komory miest a nadpolovičnej väčšiny všetkých členov komory obcí.
Aktuálny počet členov Rady ZMOS je 132. V priebehu roka 2020 viaceré mestá vystúpili
zo ZMOS a ukončili svoje členstvo.
Predsedníctvo ZMOS je výkonným a iniciatívnym orgánom Rady ZMOS, v niektorých
prípadoch aj
rozhodovací orgán. Koordinuje odborné
sekcie rady
ZMOS.
Predsedníctvo ZMOS prerokúva tiež námety a žiadosti členov združenia, pokiaľ nepatria
do pôsobnosti odborných sekcií Rady ZMOS. Počet členov Predsedníctva ZMOS určí a
členov volí Rada ZMOS. Predsedníctvo je tvorené na paritnom princípe – polovica sú
zástupcovia miest a mestských častí, polovica sú zástupcovia obcí.
Predsedníctvo ZMOS rokuje podľa potreby, spravidla jedenkrát za mesiac. Je
uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov predsedníctva.
Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov
predsedníctva. Predsedom ZMOS sa po komunálnych voľbách, ktoré sa konali v roku
2018, stal primátor mesta Liptovský Hrádok Branislav Tréger.
Webstránka : www.zmos.sk
II. Aktivity, rokovania a výsledky
Únia miest Slovenska:
V priebehu roka 2019 bol pripravovaný pozičný dokument Únie miest Slovenska
s názvom „Dozrel čas na zmeny – pokračovanie reformy verejnej správy z pohľadu
Únie miest“ a ktorý bol v roku 2020 prijatý Snemom únie miest.
Napriek tomu, že mediálne bola prezentovaná časť o budúcnosti vyšších územných
celkov, najmä jedna z možností – ich zánik, pozičný dokument sa venuje podstatne širšej
úprave vzťahov vrátane vzťahov medzi samosprávami, potrebe navýšenia zdrojov pre
samosprávy, podporou rastu a inovácií.
Pozičný dokument nadväzuje na širšiu publikáciu „Vráťme mestám práva - pokračovanie
decentralizácie Slovenska“, ktorá sa podrobnejšie zaoberá aspektami decentralizácie
a pokračovania v decentralizácii v rámci reformy verejnej správy.

„Dozrel čas na zmeny – pokračovanie reformy verejnej správy z pohľadu Únie miest“:
https://2b4f6bf6-5ded-42ff-ab525710a9fb725f.filesusr.com/ugd/14ec17_eaab84d1eb6548e7ab7d826e44cb8a2a.pdf
Vráťme mestám práva - pokračovanie decentralizácie Slovenska
https://2b4f6bf6-5ded-42ff-ab525710a9fb725f.filesusr.com/ugd/4d31ff_2c1e820f651341fab5d5791c47816016.pdf
Spolupráca pri koordinácii aktivít a opatrení v súvislosti so šírením ochorenia
COVID 19
Tak ako v iných oblastiach verejnej správy, aj v činnosti ÚMS významne dominovala
téma boja s pandémiou, snaha o ochranu obyvateľstva a predchádzanie hospodárskym
škodám. V najexponovanejších časoch prebiehali denné online porady únie miest
a fakticky celá činnosť orgánov ale aj odborných poradných skupín sa presunula do online
priestoru.
Práve online priestor umožnil oveľa intenzívnejšiu tematickú spoluprácu.
Jednou z podstatných tém, na ktoré sa sústreďovali aktivity predstaviteľov ÚMS boli aj
rokovania s predstaviteľmi vlády o možnostiach finančnej pomoci mestám v súvislosti
s výpadkami príjmov vyvolaných epidémiou ochorenia COVID19
Spoločný postup pri presadzovaní posilnenia kompetencií a postavenia mestských
polícií vrátane sprístupnenia inštitútu objektívnej zodpovednosti aj pri objasňovaní a
riešení priestupkov prostredníctvom mestských polícií.
V rámci predmetnej iniciatívy boli realizované odborné a politické rokovania zamerané
na identifikáciu riešení, ktoré by umožnili využívanie inštitútu objektívnej zodpovednosti
v činnosti mestských polícií. Čiastočné úpravy boli zahrnuté do novely zákona č. 8/2009
Z.z. o cestnej premávke. Zároveň na odbornej úrovni boli identifikované viaceré odborné
témy dotýkajúce sa postavenia mestských polícií, ich príslušníkov a výkonu ich
právomocí. Ich príprava na odbornej úrovni prebieha v spolupráci s MV SR a náčelníkov
MsP. Návrh na rozšírenie inštitútu objektívnej zodpovednosti je aktuálne v čítaní
Národnej rady Slovenskej republiky.
Spolupráca pri príprave podmienok pre nové programovacie obdobie na roky 2021 2027
V súvislosti s prípravou nového programovacieho obdobia sú využívané všetky možnosti
na zvýšenie podielu alokácií pre potreby miest a metropolitných oblastí, ktoré tvoria
významnú časť ekonomického, sociálneho ale aj kultúrneho rozvoja. Zástupcovia mesta
Bratislavy sa zúčastňujú na rokovaniach aj prostredníctvom nominácií Únie miest
Slovenska. Kľúčovou výzvou bude spolupráca medzi mestami a hľadanie spoločných
priorít v rámci nového programového obdobia.
Ďalšími témami, ktorým sa venovali orgány Únie miest Slovenska boli návrhy vlády
predovšetkým návrh nového stavebného zákona, zmeny v oblasti verejného obstarávania,
Národného reformného integrovaného plánu, nakladania s odpadom a klimatickej kríze.
Rokovania orgánov ÚMS
Rokovania prezídia ÚMS: 22.1.2020 vo Zvolene, 27.2.2020 v Bratislave, 27.3.2020
Online, 15.4.2020 online, 16.6 2020 o 10,00 v Lučenci, 24.6. 2020 v Bratislave, 14.7.2020
v Bratislave, 26.8. v Košiciach, 7.10. 2020 v Nových Zámkoch, 2.12 o 10,00

Rokovania pracovných skupín:
PS „Ekonomika, rozpočet, dane“: 30.3.2020, 21.4.2020, 18.5.2020, 8.12.2020; 14.1.2021
PS „Školstvo“: 30.3.2020, 21.4.2020, 20.5.2020, 10.6.2020, 22.9.2020; 6.11.2020,
16.12.2020
PS „Sociálne veci“:, 17.4.2020, 21.4.2020, 28.4.2020, 5.5.2020, 26.10.2020, 13.11.2020,
15.12.2020, 12.1.2021, 8.2.2021
PS „Životné prostredie“: 9.6.2020; 14.12.2020
PS „Odpady“: 11.12.2020
PS „Eurofondy“ 25.6.2020
PS „SODB 2021“ 17.7.2020; 8.9.2020; 14.12.2020
PS „IKT-K8“: 30.9.2020
Počas prvej vlny pandémie COVID19 na jar roku 2020 a počas prípravy a realizácie
prvého plošného testovania október – november 2020 sa uskutočňovali konzultačné
stretnutia primátorov takmer na dennej báze.
Podrobnejšie informácie na: https://www.uniamiest.sk/
Zastupovanie ÚMS a Slovenska v orgánoch Európskej únie
Výbor regiónov je politické zhromaždenie Európskej únie združujúce volených
regionálnych a miestnych zástupcov zo všetkých 28 členských štátov. Bol vytvorený v
roku 1994 v nadväznosti na podpísanie Maastrichtskej zmluvy a jeho poslaním je zapájať
miestne a regionálne samosprávy do rozhodovacieho procesu EÚ a informovať ich o
politikách EÚ. Európsky parlament, Rada a Európska komisia konzultujú všetky
pripravované nové návrhy v oblastiach, ktoré patria do pôsobnosti miestnych a
regionálnych samospráv (hospodárska a sociálna súdržnosť, siete transeurópskych
infraštruktúr, zdravotníctvo, vzdelávania a kultúra. politika zamestnanosti, sociálna
politika, životné prostredie a iné.
Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy
Hlavné mesto sa aktívne zapája do rokovaní regionálneho združenia mestských častí
navrhovaním a prezentovaním tém, ktoré sú spoločné pre mesto a mestské časti. Hlavné
mesto nie je členom združenia a vystupuje v pozícii pozvaného hosťa. Mesto má na
rokovaniach regionálneho združenia stáleho zástupcu.
Záver
Existencia stavovských organizácií zastupujúcich územnú samosprávu je súčasťou
európskej politickej a komunálnej kultúry. Reprezentatívnosť a relevantnosť týchto
organizácií vo verejnom živote závisí od schopnosti formulovať témy, ktoré sú pre zdravú
a fungujúcu spoločnosť dôležité a tiež od schopnosti podieľať sa na následnej legislatívnej
a praktickej implementácii.
V súčasnosti tieto organizácie viac, či menej prechádzajú generačnou obmenou
reprezentantov členskej základne a formulujú vízie a potreby pre budúce fungovanie
decentralizovanej správy a samosprávy, etablovania princípu subsidiarity, redefinícii
vzťahov a poslania jednotlivých úrovní verejnej správy. Rola takýchto organizácií v
týchto témach je nezastupiteľná najmä pri hľadaní optimálnych riešení medzi princípom

centralizácie a decentralizácie. Úspech a budúcnosť týchto organizácií spočíva
predovšetkým v aktivitách samotných členov a v schopnosti viesť vnútorný dialóg,
presadzovať spoločné záujmy, zodpovedne vykonávať advokačné aktivity v prospech
samosprávy a prispievať k riešeniu celospoločenských problémov a potrieb. V súčasnej
situácii má väčšie predpoklady hájiť záujmy miest a hlavného mesta SR Únia miest
Slovenska.

