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Kód uzn. : 35.1 
Návrh uznesenia 

 
      
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 
berie na vedomie   

 
 

informáciu o činnosti hlavného mesta SR Bratislavy v rámci  Združenia miest a obcí Slovenska a Únie 
miest Slovenska za I. polrok 2014. 
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Dôvodová správa 
 

Informácia o činnosti hlavného mesta SR Bratislavy v rámci Združenia miest a obcí sa predkladá 
v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 594/2013 časť B zo dňa 7. 2. 2013 v termínoch ku dňu 
30. 6. a 31. 12. kalendárneho roka.   
 
Z dôvodu, že hlavné mesto SR Bratislava je aktívnym členom Únie miest Slovenska, je materiál 
doplnený aj o informáciu o činnosti v rámci tejto organizácie. 
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Informácia o činnosti hlavného mesta SR Bratislavy v rámci  Združenia miest a obcí Slovenska 
 
Vstup hlavného mesta Bratislavy do Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) schválilo MsZ 
uznesením č. 594/ 2013 dňa 7. februára 2013.  
 
Členská základňa: 
K 30. 4. 2014 bolo členom ZMOS 128 miest (z celkového počtu 138), 24 mestských častí Bratislavy 
a Košíc (z celkového počtu 39) a 2 613 obcí (z celkového počtu 2751). Z celkového počtu 2 930 miest, 
obcí a mestských častí je 2 765 členom ZMOS, čo znamená 95 % organizovanosť na dobrovoľnom 
princípe.  
ZMOS je členom všetkých dôležitých poradných a konzultačných orgánov Národnej rady Slovenska a 
vlády SR ( Hospodárska a sociálna rada, Rada solidarity a rozvoja, Rada vlády pre partnerskú dohodu, 
Legislatívna rada vlády, všetky monitorovacie výbory). Je nesporné, že v súčasnosti nie je na 
Slovensku podobná organizácia, ktorá by  dlhodobo disponovala porovnateľným zázemím, silou 
a významom s dopadom na rozvoj Slovenska.  
 
Primátor hl. Mesta Bratislavy je členom Rady ZMOS, čo je najvyšší výkonný orgán. Okrem neho má 
Bratislava v Rade ZMOS starostov 3 mestských častí, ktorí zastupujú Regionálne združenie MČ 
hlavného mesta BA.    
 
Najvyššími orgánmi ZMOS sú: Snem ZMOS,  Rada ZMOS a Predsedníctvo ZMOS: 
 
Zasadnutia Rady ZMOS sa uskutočnili v nasledovných termínoch:  
 
21. a 22. 1. 2014 -  Bratislava   
8. 4. 2014 -  Žilina    
 
Zasadnutí Rady ZMOS sa aktívne zúčastnil primátor M. Ftáčnik. 
 
V 1. polroku 2014 sa ZMOS zameral na nasledovné priority:  
 
Rozpočtové hospodárenie obcí  
Výsledku rozpočtového hospodárenia obcí sa venovalo zasadnutie Rady ZMOS v Žiline.  Rozpočtové 
hospodárenie obcí v roku 2013 skončilo s prebytkom 121,7 mil eur v metodike ESA 95, čo takmer 
zodpovedá výške plánovaného prebytku v sume 136,1 mil. eur. Tento priaznivý výsledok dosiahli 
obce napriek prepadu ich rozhodujúceho príjmu – výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktorý bol 
oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 nižší o 30 mil. eur.  Celkové príjmy obcí v roku 2013 
dosiahli sumu  3 8623,2 mil eur a medziročne vzrástli o 2,1%. Celkové výdavky obcí boli vo výške 
3 679,8 mil eur, čo predstavuje medziročný nárast o 1,5%. ZMOS konštatoval, že výnos DPFO aj po 
zvýšení na 67,0% nezodpovedá očakávaniam samospráv, ktoré musia uhrádzať z vlastných zdrojov aj 
časť preneseného výkonu štátnej správy, nie sú schopné naplniť zákonom stanovené požiadavky (napr. 
zvyšovanie platov vlastných zamestnancov, ktorí realizujú výkon štátnej správy) a naďalej vedie 
rokovania na najvyššej úrovni o vrátení koeficientu prerozdeľovania výnosu DPFO na pôvodnú 
úroveň 70,3% od 1. 1. 2015.  
 
Audit kompetencií 
S témou financovania samospráv úzko súvisí aj komplexný audit kompetencií podľa jednotlivých 
úrovní verejnej správy a ich zosúladenie s financovaním a rozsahom vykonávaných pôsobností 
mestami a obcami, ktorý sa stal jednou z priorít ZMOS po 24. sneme. K tejto téme prebiehala 
a prebieha rozsiahla vnútorná odborná diskusia, ktorej sa aktívne zúčastňuje aj primátor hl. mesta SR 
Bratislavy. Požiadavkou ZMOS je zachovanie existencie samosprávnych jednotiek na miestnej úrovni 
v súčasnom rozsahu ako aj zachovanie rozsahu originálnych pôsobností, pričom prenesené 
kompetencie má zhodnotiť audit. ZMOS chce vytvárať spoločné obecné úrady ako centrá efektívneho 
výkonu kompetencií a agiend.  V rámci komunálnej reformy má ZMOS záujem nadviazať na 
Koncepciu modernizácie územnej samosprávy v SR a jej implementačný plán, ktoré boli schválené 
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vládou, sú naďalej platné, avšak po roku 2011 neboli ďalej napĺňané. V podobnom duchu sa nesie aj 
uznesenie vlády SR zo dňa 14. 5. 2014 k materiálu   Súhrnný audit výkonu kompetencií verejnej 
správy - segmentu územnej samosprávy a návrh na zabezpečenie financovania kompetencií 
verejnej správy, ktorý ukladá ministrom aktualizovať jednotlivé úlohy z prílohy k uzneseniu vlády 
Slovenskej republiky č. 52 z 19. januára 2010 k návrhu postupu realizácie úloh vyplývajúcich z 
Koncepcie modernizácie územnej samosprávy v Slovenskej republike, a to v nadväznosti na poznatky 
a navrhnuté opatrenia z vykonaného auditu výkonu kompetencií verejnej správy - segmentu územnej 
samosprávy za príslušný ústredný orgán štátnej správy s termínom do 30.6.2014  a predložiť na 
rokovanie vlády SR aktualizovaný návrh postupu realizácie modernizácie územnej samosprávy 
v Slovenskej republike do 31. augusta 2014. 
 
Eurofondy 
Otázke eurfondov bolo venované  prvé zasadnutie Rady ZMOS v januári 2014, ktorého sa zúčastnil 
ppvl. pre investície p. Ľubomír Vážny ako aj zástupcovia všetkých ministerstiev, ktoré pripravujú 
operačné programy pre nasledovné programové obdobie. Členovia Rady ZMOS kriticky hodnotili 
najmä výšku finančných prostriedkov určených na projekty pre územnú samosprávu. ZMOS následne 
predložil vláde SR požiadavky miest a obcí na alokácie pre samosprávu na nové programové obdobie, 
ktoré vychádzajú z pozičného dokumentu ZMOS, prijatého na 24. Sneme ZMOS (finančná alokácia 
pre mestá a obce v rámci IROP minimálne 2 mld. eur. ako aj 30 – 40%  podiel z celkovej alokácie 
finančných zdrojov na čerpanie pre mestá a obce). Samosprávy mali v aktuálnom programovom 
období k 31. 12. 2013 zazmluvnené projekty za 3,7 mld EUR, čo ich oprávňuje, aby dostali 
v budúcom programovom období aspoň rovnaký objem finančných prostriedkov. 
ZMOS sa aktívne zapájal do pripomienkovania návrhu Partnerskej dohody a všetkých operačných 
programov, ktoré boli schválené vládou SR v priebehu mesiaca máj 2014. Vzhľadom na významnú 
politickú silu združenia uplatňovala prostredníctvom ZMOS svoje pripomienky k príprave nového 
programového obdobia aj Bratislava, resp. partnerstvo územnej a regionálnej samosprávy 
Bratislavského kraja. ZMOS sa podarilo presadiť zníženie administratívnej záťaže pre žiadateľov 
o NFP, predkladanie verejného obstarávania až po schválení žiadosti o NFP, hodnotenie projektov na 
skutočne merateľných a vopred známych ukazovateľoch, zverejňovanie harmonogramu výziev na 1 
rok dopredu, ale i zvýhodnenie tých projektov, ktoré vychádzajú z Regionálnych integrovaných 
územných stratégií a stratégií pre trvalo udržateľný rozvoj miest v sektorových operačných 
programoch, ktoré budú implementované dopytovo. Toto je zvlášť dôležité pre Bratislavu, ktorá 
nebude financovať projekty z oblasti životného prostredia z IROP, ale zo sektorového OP Kvalita 
životného prostredia, ktorý bude okrem ERDF financovaný aj  z Kohézneho fondu, pre ktorý neplatia 
obmedzenia v súvislosti s rozvinutosťou regiónu. Za významné považujeme aj spoločné snaženie 
ZMOS, Bratislavy a BSK, na základe ktorého došlo k presunu finančnej alokácie v rámci OP Ľudské 
zdroje, ktorá Bratislave a Bratislavskému kraju umožní realizovať popri projektoch sociálnej 
a školskej infraštruktúry (financovaných z ERDF prostredníctvom IROP), aj mäkké projekty 
financované z ESF prostredníctvom OP ĽZ ( projekty na vzdelávanie pedagógov a pracovníkov 
v sociálnych službách). Veľmi dôležitá je i sústavná podpora nástroja  3% flexibility pre Bratislavu 
a Bratislavský kraj, ktorú ZMOS deklaruje na všetkých stretnutiach a vo všetkých svojich 
dokumentoch, pretože práve financie z 3% flexibility sú terčom pre ministerstvá na pokrytie svojich 
finančných požiadaviek. 
   
Zákon o odpadoch  
Širokú diskusiu vyvolal  návrh zákona o odpadoch a situácia okolo Recyklačného fondu. ZMOS 
aktívne participoval na príprave nového zákona o odpadoch, pričom väčšina jeho požiadaviek nebola 
prijatá. Z dôvodu, že zákon prenáša zodpovednosť za odpadové hospodárstvo na mestá, obce 
a občanov ZMOS návrh zákona zásadne odmietol. Zároveň požiadal MŽP SR o prípravu novely, 
v rámci ktorej by zaviedla povinnosť pre povinné osoby (výrobcov a dovozcov) finančne, technicky 
a organizačne zabezpečiť likvidáciu svojho odpadu      
 
Stavebný zákon 
Diskusia o návrhu stavebného zákona je aktuálne odložená na jeseň 2014. ZMOS  však zotrváva  na 
svojej pozícii a trvá na tom, aby novom zákone bolo zachované postavenie každej obce ako 
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stavebného úradu, pričom žiada akceptovať usporiadanie siete spoločných stavebných úradovní  tak, 
ako boli navrhnuté v pripravovanom stavebnom zákone ministra Štefanova, kde sa priamo jednotlivé 
obce rozhodovali, do ktorého stavebného úradu chcú patriť (iniciatíva zdola).  
 
Ďalšia legislatívna činnosť  
ZMOS prijal zásadné stanoviská a odporúčania okrem iných k zákonu o verejnom obstarávaní, zákonu 
o slobodnom prístupe k informáciám, volebným zákonom, novele zákona o miestnych daniach 
a poplatkoch, zákonu o dobrovoľnej požiarnej ochrane, zákonu o prevencii kriminality a iným 
normám. Aktívne vstupuje do pripravovaných zmien v oblasti regionálneho školstva (pripravované 
zmeny v školských zákonoch - zákon o štátnej správe a školskej samospráve, zákon o financovaní ZŠ, 
SŠ a ŠZ a o pedagogických a odborných zamestnancoch), ako aj v oblasti sociálnych vecí  (zákon 
o hmotnej núdzi). 
 
V termíne 28. – 29. 5. 2014 sa uskutočnil 25. snem ZMOS, a to za prítomnosti najvyšších štátnych 
predstaviteľov SR. Snem okrem iného prijal strategické dokumenty ZMOS  k príprave programového 
obdobia 2014 – 2020, k modernizácii miestnej územnej správy a  k zákonu o odpadoch.  
Snem vytýčil na obdobie po 25. sneme nasledovné priority: 
 

1. Rokovaniami s vládou SR dosiahnuť prinavrátenie dane z príjmov fyzických osôb pre mestá 
a obce na 70,3% najneskôr do 1.1.2016 s postupným zvyšovaním v roku 2015. 

2. Presadzovať novelu zákona o verejnom obstarávaní tak, aby bol zákon lepšie vykonateľný, 
zladený s úrovňou EÚ a umožňujúci pružnejší proces obstarávania. 

3. Presadzovať komplexnú a systémovú novelu zákona o sociálnych službách s dôrazom na taký 
spôsob rozdelenia výkonu kompetencii, ktorý je v podmienkach miest a obcí finančne 
vykonateľný. Riešiť problematiku sociálne odkázaných občanov v oblastiach minimálneho 
zabezpečenia, proaktívnych politík a vymožiteľnosti práva s dôrazom na rómsku 
problematiku.  

4. V novom programovom období 2014-2020 v nastavení operačných programov zohľadniť 
praktické potreby a implementačné skúsenosti miestnej samosprávy a garantovať 
samosprávam podiel na celkovej alokácii vo výške 35-40% celkovej národnej alokácie bez 
veľkej infraštruktúry. 

5. Uzavrieť komplexný audit výkonu kompetencií podľa jednotlivých úrovní verejnej správy a 
zosúladiť ich financovanie s rozsahom vykonávaných pôsobností mestami a obcami. 

6. Urýchliť prijatie nového zákona o odpadoch a riešiť spôsob financovania odpadov s dôrazom 
na triedený odpad, biologicky rozložiteľný odpad a opustený odpad.  

7. Pokračovať v napĺňaní priorít ZMOS v oblasti regionálneho školstva, ktoré boli schválené 
v strategickom dokumente k regionálnemu školstvu na 24. sneme ZMOS  

 
 
V diskusii na 25. sneme ZMOS vystúpil aj  primátor Bratislavy p. Milan Ftáčnik, ktorý sa dotkol 
viacerých tém – eurofondy, riešenie pozemkových úprav v Bratislavskom kraji, financovanie 
Bratislavy, stavebný zákon, vzájomná spolupráca Únie miest Slovenska a Komory miest ZMOS. M. 
Ftáčnik presadil v rámci  uznesenia 25. snemu ZMOS dôležitú požiadavku, ktorá sa týka zachovania 
súčasného objemu finančných prostriedkov v hodnote 86 667 507 EUR z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja schváleného vládou SR pre Bratislavský kraj v IROP 2014 - 2020, a to aj po 
prípadných úpravách programu na základe pripomienok Európskej komisie.  Text bude zapracovaný 
do Strategického dokumentu ZMOS k príprave programového obdobia 2014 – 2020.  
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Informácia o činnosti hlavného mesta SR Bratislavy v rámci Únie miest Slovenska 
 
Únia miest Slovenska (ÚMS) je dobrovoľným záujmovým združením miest SR, ktoré aktuálne 
združuje 52 miest vrátane Bratislavy a jej dvoch mestských častí Staré Mesto a Ružinov.  
 
Hl. mesto Bratislavu v riadiacich štruktúrach ÚMS zastupuje primátor M. Ftáčnik, ktorý zastáva 
funkciu prezidenta ÚMS, čím rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje  smerovanie činnosti tohto 
združenia. 
 
Činnosť orgánov ÚMS v 1. polroku 2014  
 
Podľa stanov sú najvyššími orgánmi ÚMS Snem a Prezídium. V 1. polroku 2014 sa uskutočnili dve 
zasadnutia Prezídia ÚMS nasledovne:  
 
14. 3. 2014 v Hurbanove  a 23. 5. 2014 v Holíči  
 
Všetkých rokovaní výkonných orgánov ÚMS sa zúčastnil primátor M. Ftáčnik, ktorý ich ako prezident 
UMS zároveň viedol.  
 
Činnosť ÚMS sa zamerala na niekoľko oblastí: 
Konsolidácia financií na úrovni miest  
ÚMS  zastávala nasledovné požiadavky: 

- revidovať plánovaný objem transferov a grantov pre rozpočty miest a obcí – mali by 
plnohodnotne pokryť prenesený výkon štátnej správy a čerpanie grantov, napr. ROP, OPIS- 
eMestá 

- zvýšiť podiel miest a obcí na DPFO zo súčasných 67% na pôvodných 70,3% 
- zreálniť kapitálové príjmy obcí a miest vzhľadom na nízky dopyt na trhu nehnuteľností 
- zreálniť – znížiť plánovaný prebytok hospodárenia miest a obcí pre roky 2015 – 2016. 

UMS zároveň presadzuje požiadavku vychádzať pri prerozdeľovaní finančných prostriedkov podľa 
nariadenia vlády č. 668 z výpočtu kritérií podĺa počtu obyvateľov z priebežne aktualizovaného 
REGOB.  
 
Treba tiež pripomenúť, že UMS je iniciátorom Zákona o poplatku za miestny rozvoj. Paragrafové 
znenie tejto novej právnej úpravy, ktorá by mala priniesť jasné pravidlá v spoplatnení dodatočných 
nákladov, ktoré obciam vznikajú z developerských aktivít,  pripravuje pracovná skupina na MDVaRR 
SR  aj za účasti ZMOS. 
 
ÚMS v spolupráci s Komunálnym výskumným a poradenským centrom Piešťany (KOM Piešťany) 
vypracovala vlastné stanovisko k Súhrnnému auditu výkonu kompetencií verejnej správy -  segmentu 
územnej samoprávy a k návrhu zabezpečenia financovania kompetencií verejnej správy. Stanovisko 
vychádza zo záverov série workshopov, ktoré realizovalo KOM Piešťany a Vysoká škola ekonómie 
a manažmentu verejnej správy v Bratislave ešte v roku 2013. 
 
ÚMS sa ako jednej z hlavných priorít  venovala príprave nového programového obdobia. UMS má 
zastúpenie v Rade vlády pre partnerskú dohodu (M. Ftáčnik), v Partnerstve pre politickú súdržnosť 
ako aj vo väčšine pracovných skupín pripravujúcich operačné programy. Zámerom UMS bolo 
presadenie modelu, v rámci ktorého mali byť do trvalo udržateľného mestského rozvoja (s povinnou 
alokáciou 5% z ERDF) zaradené nielen krajské mestá, ale všetky mestá s výrazným rozvojovým 
potenciálom, čo sa jej nepodarilo. V súčasnosti presadzuje alokáciu zdrojov v rámci RIUS a TURM 
v troch úrovniach v rámci mestsko – vidieckych partnerstiev podľa ich funkčonosti, charakteru 
a rozvojovéh opotenciálu. 
 
Cieľom ÚMS je aktívne pripomienkovať návrhy kľúčových zákonov pre samosprávu. Osobitnú 
pozornosť venuje novému stavebnému zákonu. ÚMS presadzuje, aby sa sídla stavebných úradov 
usporiadali podľa objektívnych kritérií, t.j. aby vychádzali z tzv. prirodzených centier regiónov, 
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ktorými sú mestá a väčšie obce.  Vychádzajúc zo štúdie  doc. RNDr. Vladimíra Slávika: Zoznam 
mikroregiónov SR podľa počtu obyvateľov, predložila UMS návrh 175 sídiel obvodov stavebných 
úradov, ktoré sú stanovené na základe objektívnych kritérií (nie iniciatívy zdola nahor tak, ako to 
odporúča ZMOS).  
   
UMS sa iniciatívne zapojila aj do prípravy Zákona o odpadoch. Jej cieľom bolo upraviť návrh 
zákona tak, aby bol vykonateľný a aby rešpektoval všetky princípy, z ktorých pôvodne vychádzal. 
Dôležitým bolo implementovanie princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov a na to nadväzujúce 
zvýšenie finančných prostriedkov pre obce a mestá a vytvorenie systému, ktorý bude motiváciou pre 
obyvateľov aj samosprávy, v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.     
Ďalšou legislatívnou iniciatívou UMS bol Návrh na doplnenie novely vládneho zákona o volebnej 
kampani a zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení  neskorších 
predpisov. Týkal sa predovšetkým otázok regulácie financovania volebncýh kampaní, primárne 
kandidátov na posty primátorov, starostov a poslancov mestských, obecných a miestnach 
zastupitelstiev. Návrh bol predložený do Výboru  NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ktorý 
túto iniciatívu nepodporil, pričom diskusia a komunikácia so všetkými poslaneckými klubmi ešte 
pokračuje.  
 
Okrem témy financovania samospráv, eurofondov a aktivít v legislatívnom procese ÚMS rozbehla 
niekoľko nových  a špecificky mestských tém, medzi ktoré patrili:  

� Diskusia o mestských regiónoch ako prirodzených centrách regiónov, ktoré by mali predurčiť 
novú štruktúru sídiel ako komplexných centier pre plnenie preneseného výkonu št. správy 
a medziobecnú spoluprácu v ďalšej etape reformy verejnej správy. Vychádza pri tom 
z celoeurópskeho trendu formovania tzv. funkčných mestských regiónov.  

� Štátna politika mestského rozvoja – nadviazanie úzkej spolupráce so Sekciou bytovej politiky 
a mestského rozvoja  MDVaRR SR  

� Riešenie mestskej parkovacej politiky – v spolupráci so Slovenskou parkovacou asociáciou  

� Trvalo udržateľný mestský rozvoj a koncept Smart Cities 

� Zavádzanie projektu Open Data, v ktorom mestá budú sprístupňovať svoje údaje v otvorenej 
forme – v spolupráci s MV SR   

 
Za spomenutie stojí aj iniciatíva smerom k ZMOS, v rámci ktorej požiadal prezident UMS predsedu 
Komory miest ZMOS (V. Bajan) o nadviazanie spoločného dialógu v rámci špecificky mestských tém, 
ktoré trápia členské mestá ZMOS ako i UMS. Stretnutie by sa malo uskutočniť v druhej polovici roku 
2014.     
 
Dňa 13. 6. 2014 sa pod vedením prezidenta UMS p. Milana Ftáčnika uskutočnil 24. Snem ÚMS, ktorý 
pre obdobie do budúceho snemu UMS vytýčil tieto priority:  
 

1. Na základe poznatkov z projektu „Mestské regióny“ predložiť odporúčania na spoluprácu 
v rámci prirodzených mestských regiónov, ako príspevok do diskusie o efektívnejšom 
a kvalitnejšom výkone kompetencií a komunálnej reforme. 

2. Osobitne sledovať prípravu a realizáciu stratégií udržateľného mestského rozvoja krajských 
miest a ich funkčných území 

3. Podieľať sa na príprave Štátnej politiky mestského rozvoja a na diskusii o európskej mestskej 
agende 

4. Spracovať východiskové materiály k aktuálnym výzvam pre mestá a mestské regióny, ako sú 
Adaptácia na zmenu klímy, energetická efektívnosť, inteligentné mesto (smart city), 
udržateľná doprava a parkovanie, otvorené mesto s participáciou občanov, podpora inovácii 
a malého a stredného podnikania. 
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5. V nadväznosti na audit kompetencií predložiť návrh na prehodnotenie súčasného stavu 
financovania miest a obcí s posilnením financovania miest ako centier regiónov, vrátane 
riešenia financovania funkcií, ktoré plní Bratislava ako hlavné mesto 

6. Podieľať sa na dopracovaní návrhu zákona predloženom UMS o poplatku za rozvoj a na 
predložení ďalších zákonov, ktoré posilňujú príjmy samosprávy 

7. Predložiť návrh na prerozdeľovanie finančných prostriedkov cez nariadenie vlády SR č. 668 
s využitím počtu obyvateľov v očistenom Registri fyzických osôb 

8. Podieľať sa na finalizácii operačných programov po schválení Partnerskej dohody medzi SR 
a EÚ o programovacom období 2014-2020 tak, aby mestá spolu s obcami mohli čerpať aspoň 
35-40% alokácie pre SR bez veľkej infraštruktúry 

9. Aktívne pripomienkovať návrhy kľúčových zákonov pre samosprávu, osobitne nový stavebný 
zákon, zákon o odpadoch, sociálne a školské zákony a iniciovať novelizáciu zákona 66/2009 
Z.z. – zákon o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod 
stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a zákona o verejnom 
obstarávaní. 

10. Naďalej sa usilovať o užšiu spoluprácu s Komorou miest ZMOS  
11. Rozvíjať spoluprácu s Rakúskym zväzom miest ako i ďalšími partnermi pri hľadaní riešení 

vhodných pre mestá a pri ich presadzovaní do života na Slovensku i v celoeurópskom 
kontexte.  

12. Naďalej pokračovať v iniciatíve presadiť komplexné riešenie volebných zákonov - „Volebný 
kódex“, v ktorom bude uplatnený jeden systém pre všetky voľby, zosúladenie termínov 
a podmienok účasti a zákonom stanovené transparentné financovanie kampane. 

 
 
 


