
 

 
Komuniké zo zasadnutia 

PREZÍDIA ÚNIE MIEST SLOVENSKA 
dňa 24. 10. 2014 v Gaderskej doline pri Turčianskych Tepliciach 

 

 

Dňa 24. 10. 2014 o 11:00 hod., v Gaderskej doline pri Turčianskych Tepliciach, sa konalo 

zasadnutie riadneho prezídia Únie miest Slovenska (ďalej len „ÚMS“ alebo „Únia miest“). 

Prezídium prerokovalo a zobralo na vedomie „Správu o činnosti a hospodárení“ a schválilo 

„Harmonogram plnenia jednotlivých úloh a cieľov Uznesenia XXIV. snemu Únie miest 

Slovenska pre obdobie do XXV. snemu Únie miest Slovenska“. 

Prezídium prerokovalo programové priority pre nasledujúce volebné obdobie – pokračovanie 

v reforme verejnej správy s akcentom na úlohu miest ako centier regiónov a plnohodnotného 

finančného zabezpečenia výkonu originálnych i prenesených kompetencií na základe auditu, 

programy informatizácie a internetizácie územných samospráv, inteligentnej energie a opatrení na 

zmenu klímy a aktívnej účasti na legislatívnom procese a príprave a realizácii integrovaných 

územných stratégií z podporných zdrojov EÚ a ďalších finančných mechanizmov pre obdobie 2014-

2020, resp. 2024. 

Prezídium zobralo na vedomie Návrh rozpočtu verejnej správy, ktorý vláda SR predložila na 

rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky a naďalej požaduje zreálniť kapitálové príjmy 

a výdavky pre obdobie rokov 2016-2017 a znížiť plánovaný prebytok hospodárenia miest a obcí pre 

obdobie rokov 2015-2017. Rovnako naďalej Únia miest požaduje systémovo doriešiť postavenie 

Bratislavy ako hlavného mesta SR, uplatniť výpočet kritérií počtu obyvateľov podľa nar. vlády č. 668 

na základe priebežne aktualizovaných údajov REGOB a zásadne nesúhlasí s nulovým rozpočtom 

výdavkov na výstavbu a obnovu bytového fondu vzhľadom na skutočnosť že bude tým ovplyvnená 

hlavne výstavba nájomných bytových domov v mestách pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. 

Prítomní členovia prezídia schválili aktívnu účasť Únie miest Slovenska v pozícii hlavného 

garanta v grantovom programe PSS, a.s. „Podpora revitalizácie verejných priestranstiev a vnútroblokov 

v obytných zónach miest a obcí Slovenska“. 

Významnou témou bolo ďalšie posilnenie medzinárodnej spolupráce a aktívna účasť 

v programe celoeurópskeho združenia ALDA – Europe for Citizens.  

Prezídium pozitívne reagovalo na výzvu Výboru regiónov EÚ a schválilo pristúpenie Únie 

miest Slovenska k „Charte viacúrovňového riadenia v Európe“  

a tiež prijalo: 

 „Výzvu pre slovenské mestá pri príležitosti Vyhlásenia 31. októbra za Svetový deň miest 

Valným zhromaždením OSN“ počas svojho 68. zasadnutia v roku 2013. 

V Gaderskej doline, 24. 10. 2014 

 

 
Pripravil a za správnosť zodpovedá Marián Minarovič, generálny sekretár ÚMS 
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