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1. Základné informácie o Únií miest Slovenska
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
IČO:
DIČ:

Únia miest Slovenska
Biela 6, 811 01 Bratislava
30808847
2020814851

Email:
Phone:
Web:

sekretariat@unia-miest.sk
0905 540 002
www.uniamiest.sk

Postavenie:

Únia miest Slovenska je dobrovoľným záujmovým združením miest SR.

Vznik organizácie:
Vznik organizácie 12.máj 1994–Okresný úrad Bratislava pod číslom 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.
Cieľom činnosti Únie miest Slovenska je:
-

-

-

chrániť práva a záujmy svojich členov vo vzťahu k zákonodarnej a výkonnej štátnej moci,
ako aj vo vzťahu k iným organizáciám, zväzom, združeniam a tuzemským a zahraničným
inštitúciám,
prezentovať problematiku miest a obcí pred verejnosťou,
poskytovať svojim členom poradenskú a informačnú službu a koordináciu aktivít
komunálnej politiky, najmä v oblastiach ochrany, obnovy, zveľaďovania a trvalej
udržateľnosti životného prostredia a kultúrneho dedičstva, školstva, sociálnych služieb a
zdravotníctva, miestneho a regionálneho rozvoja,
presadzovať personálnu, finančnú, inštitucionálnu, daňovú suverenitu miest a obcí,
presadzovať úlohu miest ako centier regiónov v procese decentralizácie a modernizácie
verejnej správy,
podporovať rozvoj spolupráce miest obcí a regiónov na celoeurópskej úrovni a vytvárať
podmienky pre zabezpečenie výmeny skúseností a nadviazania kontaktov svojich členov
so zahraničnými záujmovými združeniami a inštitúciami podobného zamerania, ako aj
inými zahraničnými subjektmi,

2

-

-

-

vytvárať podmienky pre činnosť rôznych špecializovaných záujmových a profesných alebo
programových skupín, spolkov, klubov v rámci organizačnej štruktúry Únie alebo ako
samostatných právnických subjektov,
podporovať aj formou nenávratného finančného príspevku vymedzený okruh neziskových
organizácií, ktorých zriaďovateľom, zakladateľom alebo akcionárom je Únia miest
Slovenska a ktoré sú zamerané na odborný servis, výskumnú a poradenskú činnosť v
oblasti cieľov a predmetu činnosti Únie,
na základe dobrovoľne poskytnutých údajov vytvárať informačnú databázu o združených
mestách.

Orgánmi združenia sú:

-

snem
prezídium
prezident
výkonný viceprezident
kontrolná komisia

Od 1.1.2020 pôsobili orgány ÚMS v nasledovnom zložení:
prezident

Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín

viceprezidenti:

Matúš Vallo, primátor hl. mesta SR Bratislavy
Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
Ján Ferenčák, primátor mesta Kežmarok
Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica

výkonný viceprezident

Miroslav Kollár, primátor mesta Hlohovec

členovia prezídia:

Peter Bročka, primátor mesta Trnava
Marek Hattas, primátor mesta Nitra
Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov
Ján Blcháč, primátor mesta Liptovský Mikuláš
Zdenko Čambal, primátor mesta Holíč
Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica
Lenka Balkovičová, primátorka mesta Zvolen
Otokar Klein, primátor mesta Nové Zámky
Igor Hianik, primátor mesta Pezinok
Jozef Božik, primátor mesta Partizánske
Béla Keszegh, primátor mesta Komárno

predseda kontrolnej komisie:

Tibor Tóth, primátor mesta Vráble

členovia kontrolnej komisie:

Terézia Kavuliaková, primátorka mesta Leopoldov
Peter Závodský, primátor mesta Hurbanovo
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Na sneme 28.01.2020 došlo k nasledovnému rozšíreniu orgánov ÚMS:
členovia prezídia:

Viktor Wiedermann, primátor mesta Ilava
Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice
Slavomír Borovský, primátor mesta Moldava nad Bodvou
Dalibor Surkoš, primátor mesta Veľký Krtíš
Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza
Peter Fiabáne, primátor mesta Žilina

Vývoj členskej základne Únie miest Slovenska v roku 2020:
Členmi ÚMS k 1.1. 2020 boli nasledovné mestá:
Banská Bystrica, Bratislava, Čierna nad Tisou, Dobšiná, Gbely, Handlová, Hlohovec, Holíč,
Hurbanovo, Ilava, Kežmarok, Kolárovo, Komárno, Košice, Kremnica, Leopoldov, Levoča, Liptovský
Mikuláš, Lučenec, Martin, Modra, Moldava nad Bodvou, Nitra, Nová Baňa, Nové Zámky,
Partizánske, Pezinok, Poltár, Prešov, Prievidza, Rožňava, Sliač, Stará Turá, Šamorín, Trenčianske
Teplice, Trenčín, Trnava, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vráble, Vrbové, Vysoké Tatry, Zlaté Moravce,
Zvolen, Želiezovce, Žilina
V priebehu roka 2020 vstúpili mestá:
Brezno, Dubnica nad Váhom, Poprad, Bánovce nad Bebravou, Senica, Snina, Nové Mesto nad
Váhom (vstup k 1.1.2021), Nová Dubnica (vstup k 1.1.2021)
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2. Aktivity Únie miest Slovenska v roku 2020
Činnosť Únie miest Slovenska od XXXI. mimoriadneho Snemu ÚMS
Obdobie od XXXI. mimoriadneho Snemu bolo pre Úniu miest Slovenska (ďalej len „ÚMS“),
rovnako ako pre celú spoločnosť, obdobím veľkých výziev. Pandémia preverila schopnosti
všetkých. Podľa hodnotenia občanov Slovenska, samosprávy tento rok zvládli najlepšie a aj ÚMS
mala na tom svoj podiel.
1. Reformné návrhy ÚMS
Na XXXI. mimoriadnom Sneme ÚMS v januári 2020 predstavila a schválila programový dokument,
ktorý mal byť podkladom pre rokovanie s novou vládou. Dokument bol ešte pred voľbami zaslaný
všetkým relevantným kandidujúcim stranám a po voľbách všetkým členom novej vlády. Tézy
z dokumentu sa premietli aj v schválenom Programovom vyhlásení vlády, ktoré na strane 26
uvádza:
Jednou z priorít vlády SR je zoptimalizovanie procesov vo verejnej správe tak, aby úrady nerobili
zbytočné a duplicitné činnosti a proces rozhodovania vo vzťahu k občanovi bol čo najjednoduchší,
založený na efektívnej komunikácií medzi úradmi. Vláda SR vytvorí komisiu na analýzu možností
úpravy miestneho a regionálneho usporiadania samosprávy, ktorá bude subkomisiou Komisie na
štrukturálnu reformu verejnej správy pod gesciou podpredsedu vlády SR pre legislatívu a
strategické plánovanie.
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24756/1
Činnosť vlády do veľkej miery paralyzovala a prioritizovala pretrvávajúca pandémia COVID 19.
Napriek tomu, že na parlamentnej, aj vládnej úrovni, boli následne aj verejne deklarované
zriadenia komisií, ktoré sa mali tejto problematike venovať, žiadnu praktickú aktivitu sme
nezaznamenali. Samosprávna reforma sa neobjavila ani vo veľkých reformných dokumentoch
„Moderné a úspešné Slovensko – Národný integrovaný reformný plán“ ani v dokumente „Plán
obnovy a odolnosti“, ktorý bol následne vytvorený.
2. ÚMS a podpora miest v období pandémie
Pandémia znamenala pre všetkých nečakané problémy a nové povinnosti. Do veľkej miery
preverila schopnosti samosprávy a aj do činnosti ÚMS priniesla výrazné zmeny. Prezident ÚMS
sa pravidelne zúčastňoval zasadnutí Ústredného krízového štábu (ÚKŠ) a ÚMS mala svojho
stáleho zástupcu aj v permanentnom krízovom štábe. Všetky informácie sa bez meškania zasielali
všetkým mestám. Intenzívne začali spolupracovať mestá najprv na úrovni odborných
zamestnancov pri riešení vzniknutých problémov v oblasti sociálnej starostlivosti, školstva
a financií prostredníctvom online platforiem zriadených a koordinovaných kanceláriou ÚMS.
Táto forma komunikácie sa osvedčila a rozšírila sa aj na online stretnutia primátorov členských
miest. Toto umožnilo operatívne odovzdávanie získaných informácii pre riešenie problémov
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vyvolaných pandémiou, rýchlu sumarizáciu vzniknutých problémov a následnú komunikáciu so
štátnymi orgánmi. Tieto skúsenosti sa osvedčili najmä v druhej vlne pandémie pri zabezpečovaní
celoplošného testovania. Mestá si v tejto situácii navzájom vypomáhali informáciami,
vytvorenými materiálmi a odbornými kapacitami.
Od začiatku pandémie COVID 19 sa riešeniu problémov celkom venovalo:
• 59 online stretnutí primátorov
• 9 online stretnutí pracovnej skupiny „Školstvo“
• 9 online stretnutí pracovnej skupiny „Sociálna starostlivosť“
• 5 online stretnutí pracovnej skupiny „Ekonomika, rozpočet, dane“
Celkovo bolo na online rokovaniach strávených niekoľko desiatok hodín. Rovnako bolo členským
mestám počas tohto obdobia zaslaných niekoľko 100 mailov s informáciami, stanoviskami alebo
odporúčaniami.
3. ÚMS a zastupovanie záujmov miest v oblasti štrukturálnych fondov
Programové obdobie 2014 – 2020
ÚMS je zastúpená v monitorovacích výboroch jednotlivých Operačných programov v PO 2014 –
2020.
Po zmene vlády, aj v nadväznosti na epidémiu COVID 19, došlo k prehodnocovaniu čerpania
a realokácii európskych prostriedkov medzi jednotlivými operačnými programami, počas revízie
boli procesy zastavené, očakáva sa rozbeh čerpania v roku 2021. Samosprávy boli opakovane
vyzývané, aby pripravovali projekty pre rýchle čerpanie najmä v rámci IROP. Nevyčerpané
prostriedky PO 2014-2020 budú doplnené aj prostriedkami REACT, ktoré by mali poskytnúť
dodatočné zdroje na krytie projektových zámerov samospráv.
Programové obdobie 2021 – 2027
ÚMS bola ešte v roku 2019 iniciátorom rozšírenia využitia prostriedkov EU na podporu viacerých
území udržateľného mestského rozvoja (UMR). Táto iniciatíva požadovala využitie tohto nástroja
rovnako ako je tomu vo všetkých krajinách EU, čo sa na rokovaniach s predstaviteľmi štátu a ani
EK nestretlo v prvej etape s pochopením.
K vysvetleniu požiadaviek, predstavy miest a priamemu rokovaniu so zástupcami MIRRI SR sa
uskutočnilo 17. augusta 2020 mimoriadne prezenčné stretnutie primátorov členských miest ÚMS
a vrcholových predstaviteľov MIRRI SR.
Napriek zložitému procesu sa podarilo tento zámer dosiahnuť a z prostriedkov určených na
podporu ÚMR bude podporených 17 území mestského rozvoja na Slovensku.
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Za rovnako dôležité považujeme aj trvalú snahu o zvýšenie objemu finančných prostriedkov pre
podporu UMR nad rámec povinnej 8% alokácie a súčasne zabezpečenie relevantného zastúpenia
a vplyvu miest v implementačných štruktúrach pre nové PO 2021 - 2027 (Rady partnerstva).
4. 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 najmä:
• účasť na formovaní a pripomienkovaní jednotlivých právnych noriem, zastupovanie
záujmov miest v rozporových konaniach
• spoluúčasť na tvorbe strategických a koncepčných dokumentov na úrovni vlády
s dopadmi aj na činnosť a budúcnosť samosprávy
Najpodstatnejšie zmeny pre samosprávy prijaté v roku 2020 boli v oblasti životného
prostredia/odpadového hospodárstva. Rozsiahle legislatívne zmeny sa pripravujú v oblasti
školstva. Na celom procese intenzívne spolupracovala kancelária s odbornými zamestnancami
členských miest.
5. Iniciatívy pre skvalitnenie života obyvateľov v mestách
Napriek zložitému pandemickému obdobiu, keď mestá väčšinu svojich aktivít podriadili pomoci
svojim obyvateľom, sa rozhodlo Prezídium ÚMS venovať téme klimatickej krízy ako jednej
z kľúčových agiend ÚMS. V októbri 2020 toto rozhodnutie schválilo prezídium, a tejto téme
venovalo pozornosť opakovane, keďže klimatická kríza bude mať na život obyvateľov v mestách
veľké dopady.
Toto rozhodnutie je podporené všetkými aktuálnymi aj pripravovanými opatreniami zo strany
Európskej komisie, ktorá vytvára inštitucionálne aj finančné nástroje pre predchádzanie
problémom vyvolaným klimatickou krízou a aj na riešenie už exitujúcich dôsledkov. Je preto pre
mestá mimoriadne dôležité, aby sa na toto vopred pripravili.
Pre členské mestá v pravidelných intervaloch organizujeme inšpiratívne informačné online
stretnutia pod názvom „Mestá pre klímu“, kde majú zástupcovia miest priestor na diskusiu
s odborníkmi z rôznych oblastí.
6. Partnerská spolupráca s verejným, súkromným a tretím sektorom
ÚMS dlhodobo úzko spolupracuje s organizáciami verejného, súkromného i tretieho sektora.
ÚMS je spoluzakladateľom neziskovej organizácie Komunálne výskumné a poradenské centrum
– KVPC n.o. Piešťany.
V roku 2020 sa zintenzívnila a rozšírila spolupráca s novými partnermi ÚMS, ktorých prínos je
najmä v spoločnom presadzovaní a podpore záujmov pri riešení konkrétnych problémov
v mestách. Partnerstvá z predchádzajúcich období boli podpísaním Memoranda o spolupráci
rozšírené o nasledovné organizácie:
•

KRI – je nezávislá odborná organizácia zameraná na podporu a presadzovanie
systémového prístupu k inovatívnemu udržateľnému rozvoju regiónov, miest a obcí.
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•

INCIEN - Inštitút cirkulárnej ekonomiky je nezisková organizácia zameraná na inovatívne
environmentálne riešenia v oblasti predchádzania vzniku odpadov a na environmentálny
manažment.

•

KOMARCH - Slovenská komora architektov je samosprávna stavovská právnická osoba
nepodnikateľskej povahy, ktorej jedným z cieľov je aj posilnenie snáh o udržateľný a
harmonický rozvoj našich sídiel.

•

Za našu vodu – je občianske združenie zložené z odborníkov, ktorí sa venujú ochrane
podzemnej a pitnej vody. Ich cieľom je pripomienkovane legislatívy v oblasti ochrany vody
a jeho ambíciou je overiť kvalitu vody na čo najviac vodných zdrojoch po celom Slovensku.

•

Zvierací ombudsman - je iniciatíva Aliancie združení na ochranu zvierat a občianskeho
združenia FALLOPIA, ktorá sa od roku 2011 zaoberá pomocou zvieratám na úrovni
systémových a legislatívnych zmien.

•

Metropolitný inštitút Bratislava – je koncepčným inštitútom v oblasti architektúry,
participácie a územného a strategického plánovania hlavného mesta Bratislava.

•

Alvaria o.z. – je občianske združenie ktoré prostredníctvom multisektorovej Open Data
siete prepája organizácie z verejného, súkromného, akademického a mimovládneho
sektora so záujmom o rozvíjanie témy otvorených dát.

Samostatnou agendou je zapojenie ÚMS do projektov realizovaných na partnerskom princípe.
V roku 2020 sa ÚMS zapojila do projektu v gescii MV SR „Národná platforma pre znižovanie
rizika katastrof a hrozieb spôsobených klimatickými zmenami, prírodnými, prírodnými
udalosťami alebo ľudskou a ekonomickou činnosťou“. Hlavným zámerom platformy je
modernizovať politiky civilnej ochrany a krízového riadenia zaangažovaním všetkých úrovní
štátnej správy a dotknutých verejných a súkromných aktérov v procesoch s tým súvisiacich.
Cieľom zapojenia ÚMS do tohto projektu je pomôcť vybudovať systém, ktorý bude nápomocný
pri riešení obdobných situácii ako je situácia vyvolaná epidémiou COVID 19.
7. Medzinárodné aktivity
V roku 2020 nedošlo k zmenám zástupcov ÚMS v medzinárodných štruktúrach. ÚMS je
zastúpená vo Výbore regiónov – CoR i v Kongrese miestnych a regionálnych autorít Európy –
CLaRA. Zmeny sa pripravujú pre rok 2021. Vzhľadom na pracovnú zaneprázdnenosť sa svojej
funkcie náhradníka v Komore miestnych samospráv CLaRA vzdala primátorka Lučenca
a poslankyňa NR SR Alexandra Pivková, nahradila ju primátorka Handlovej Mgr. Silvia Grúberová.
Vzhľadom k tomu, že rok 2020 bol rokom pandémie, toto sa premietlo aj do medzinárodných
aktivít, ktoré sa preniesli do online priestoru.
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8. Virtuálne pracovné skupiny ÚMS
Virtuálne pracovné skupiny sú zložené z odborných pracovníkov členských miest. Venujú sa vždy
špecifickej agende, ktorá sa dotýka samosprávy. Využívajú sa pri spracovávaní a koordinácii
pripomienok k legislatíve, k výmene skúsenosti medzi členskými mestami, k identifikácii
problémov, ktoré je potrebné riešiť komunikáciou so štátnymi orgánmi.
Aktuálne sú zriadené nasledovné pracovné skupiny:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ekonomika, rozpočet, dane
Školstvo
Sociálne veci
Životné prostredie / odpady
Životné prostredie / klimatická kríza
EU agenda
Verejné obstarávanie
Informatizácia
SODB 2021

Okrem týchto pracovných skupín sa k niektorým aktuálnym problémom zriaďujú pracovné
skupiny ad hoc.
Vzhľadom na extrémnu časovú zaťaž pri riešení problémov súvisiacich s epidémiou COVID 19, nie
všetky pracovali počas tohto obdobia rovnako intenzívne.

9

3. Finančné výsledky Únie miest Slovenska v roku 2020
Činnosť ÚMS v roku 2020 bola ovplyvnená niektorými aktivitami ÚMS na začiatku roka a súčasne
bola poznačená mimoriadnou situáciou, ktorá bola vyvolaná epidémiou COVID 19.
Príjmy :
Rozpočet schválený snemom predpokladal príjmy v celkovej výške 271 300,-Eur, prezídiom
schválená úprava rozpočtu k 1.7.2020 zvýšila túto sumu o 2 100,-Eur, dodatočná refundácia
výdavkov roku 2019 projekt Cityenergo. Vzhľadom na plánované aktivity ÚMS, rozpočet
predpokladal čerpanie z vytvorených rezerv v predchádzajúcich obdobiach vo výške 36 600,-Eur.
Celková výška schválených rozpočtových príjmov pre rok 2020 bola 273 400,-Eur.
Plánované vlastné príjmy za rok 2020 dosiahli 231 587,-Eur, čo bolo o 3 118,-Eur menej ako bolo
rozpočtované príjmy. Túto skutočnosť ovplyvnilo zrušenie členstva v ÚMS mesta Medzev
a nejednotný výklad niektorých miest, pre výpočet členského príspevku.
Ani pri úspornom hospodárení neboli vlastné príjmy postačujúce na pokrytie všetkých
personálnych, prevádzkových a režijných nákladov sekretariátu a poradenský servis je
realizovaný na základe grantu ÚMS prostredníctvom Komunálneho výskumného a poradenského
centra, n. o. Piešťany (KVPC-KOM).
Prezídium ÚMS schválilo 5.10.2020 účasť ÚMS na projekte „Reforma verejnej správy: Ako zvýšiť
povedomie o potrebe zmeny a záujem verejnosti“, v spolupráci a Medzinárodným centrom pre
súkromné podnikanie (CIPE), USA www.cipe.org v celkovej výške 35 000,-Eur ( 09.2020- 08.2021)
Napriek tomu, že projekt bol riadne schválený, z dôvodu zmien v americkej administratíve
k podpisu zmluvy nedošlo a pomerná časť predpokladaných príjmov v roku 2020 nebola
naplnená.
Aby bol rozpočet vyrovnaný, bolo z vytvorených rezerv ÚMS zvýšené čerpanie k 31.12.2020
o 15 733,-Eur, pričom celkové príjmy boli z tohto dôvodu oproti rozpočtu vyššie o 12.615,-Eur.
Výdavky:
Rozpočet schválený snemom predpokladal celkové výdavky 271 300,-Eur. Zmena rozpočtu
k 1.7.2020 zvýšila rozpočtované výdavky o sumu 2 100,-Eur a zmenila štruktúru výdavkov
vzhľadom na situáciu, ktorá nastala po vzniku epidémie COVID 19. Celková výška
rozpočtovaných výdavkov bola 273 400,-Eur.
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Prekročenie výdavkov zmenám rozpočtu schváleným k 1.7.2020 bolo na nasledovných
položkách:
-

-

-

výdavky na organizáciu Snemu
2 722,-Eur
(výdavky súvisiace so zmenou miesta organizácie Snemu a osobitnou tlačou nových
dokumentov o členstve pre členské mestá )
konferencia k PO 2021-2027 Trenčín
1 742,-Eur
ostatné režijné náklady
19 788,-Eur
(zmena zamestnaneckého pomeru - komunikácia na dodávku služieb 12 000,- Eur –
kompenzované čiastočne nedočerpaním položky mzdy o 10 287,-Eur, tlač publikácie
„vráťme mestám práva“ 5 616,-Eur, náklady na zastupovanie ÚMS v permanentnom
krízovom štábe 2 700,-Eur, mesačná rešerš výzvy EU - 900,-Eur)
ostatné expertné služby
5 000,-Eur
(výdavky na expertné služby zastupovanie ÚMS v poradných organoch vlády)

Výdavky na tlač publikácie „vráťme mestám práva“ a zabezpečovanie komunikácie ÚMS mali byť
pôvodne hradené z grantu CIPE, keďže k podpisu zmluvy nedošlo, boli hradené z prostriedkov
ÚMS.
Celkové rozpočtované výdavky vo výške 273 400,-Eur boli prekročené o sumu 12 615,-Eur, a boli
kryté z vytvorenej rezervy predchádzajúceho obdobia.
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ČERPANIE ROZPOČTU ÚNIE MIEST SLOVENSKA PRE ROK 2020
01.01. - 31.12.2020

Očakávané príjmy
Členské príspevky členov k 1.1.2020
Členské príspevky nových členov v roku 2020
Príjmy z členského spolu
Iné príjmy /úroky
Príjmy spolu
Refundácie a projekty (Cityenergo)
Čerpanie z rezerv ÚMS
Celkom
Výdavky / Náklady
Spotrebné náklady
Spotrebný materiál
DHIM (6 x PC, dovybavenie nábytok...)
Služby
Nájomné a energie
Právne služby (GPL)
Monitoring médii
Služby - IT, web, telekomunikačné
Cloud
Cestovné náklady (int, ext)
Náklady na reprezentáciu
Členské poplatky (IRE,ALDA)
Poštovné, kuriér
Prezídia (8 x 350,-)
Snem
Konferencia Permon
Tématické konferencie (1 dňová 6 x 500,-)
Ostatné režijné náklady
Mzdy
Mzdové náklady,odvody (zamestnanci +
Expertné poradenské služby
KOM
Iní experti
Spoluorganizátorske projekty
Stavba roka - účastnícky poplatok + cena
Slovensko bez bariér
Národná platforma dohovoru primátorov
SPOLU

Schválený
Zmena
rozpočet
1.7.2020
224 700,00 € 224 700,00 €
10 000,00 € 10 000,00 €
234 700,00 € 234 700,00 €
234 700,00 € 234 700,00 €
2 100,00 €
36 600,00 € 36 600,00 €
271 300,00 € 273 400,00 €

Skutočnosť
31.12.2020
221 565,00 €
10 017,00 €
231 582,00 €
5,00 €
231 587,00 €
2 100,00 €
52 333,00 €
286 020,00 €

-3 135,00 €
17,00 €
-3 118,00 €
5,00 €
-3 115,00 €
0,00 €
15 733,00 €
12 615,00 €

2 400,00 €
6 000,00 €

2 900,00 €
8 000,00 €

1 868,00 €
7 788,00 €

-1 032,00 €
-212,00 €

16 600,00 €
9 000,00 €
3 000,00 €
2 400,00 €
1 200,00 €
6 000,00 €
600,00 €
900,00 €
600,00 €
2 800,00 €
6 500,00 €
5 000,00 €
3 000,00 €
4 800,00 €

14 600,00 €
18 000,00 €
3 000,00 €
2 200,00 €
1 200,00 €
2 200,00 €
600,00 €
900,00 €
600,00 €
2 000,00 €
6 500,00 €
5 000,00 €
0,00 €
10 000,00 €

14 573,00 €
15 600,00 €
2 725,00 €
2 378,00 €
1 203,00 €
1 946,00 €
978,00 €
900,00 €
487,00 €
847,00 €
9 222,00 €
4 478,00 €
1 742,00 €
29 892,00 €

-27,00 €
-2 400,00 €
-275,00 €
178,00 €
3,00 €
-254,00 €
378,00 €
0,00 €
-113,00 €
-1 153,00 €
2 722,00 €
-522,00 €
1 742,00 €
19 887,00 €

183 200,00 € 160 000,00 € 149 713,00 € -10 287,00 €
15 000,00 €
5 000,00 €

30 000,00 €
5 000,00 €

0,00 €
5 000,00 €

2 500,00 €
2 500,00 €
2 680,00 €
1 200,00 €
1 200,00 €
0,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
271 300,00 € 273 400,00 € 286 020,00 €

180,00 €
-1 200,00 €
0,00 €
12 615,00 €

V Bratislave: 7.2.2021
Vypracoval: Jana Červenáková
Za správnosť zodpovedá: Jana Červenáková
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30 000,00 €
0,00 €

4. Únia miest Slovenska v médiách v roku 2020
Po zmenách a oživení činnosti ÚMS v júni 2019 sa výrazne zvýšil záujem médií o aktivity ÚMS,
výrazne pozitívne sa na tom podieľalo aj obsadenie pozície hovorcu ÚMS. Súčasne bola ÚMS
mimoriadne aktívna v komunikácii existujúcich problémov pri riešení epidemiologickej krízy.
Prehľad najrelevantnejších mediálnych výstupov 2020 z denného monitoringu médií:
2020

Názov
ZÁZNAM: TK Richarda Rašiho (podpísanie memoranda o spolupráci ÚPPVII, ZMOS a
ÚMS)
Tlačová beseda: R. Rašiho, J. Viskupiča, R. Rybníčka a B. Trégera o zmenách
v eurofondoch
Od roku 2021 budú o regionálnych eurofondoch rozhodovať samosprávy
V novom programovom období budú o regionálnych eurofondoch rozhodovať
samosprávy
Ktoré slovenské mesto bude Európske hlavné mesto kultúry?
Únia miest chce zmeniť volebný systém a financovanie samospráv

január

Prezidentka sa stretla so zástupcami samospráv. Vyzdvihla dôležitosť partnerského
dialógu
Návrh reformy verejnej správy rozvíja aj možnosť zrušenia krajov, priznáva ÚMS
Slovensko nie je Dánsko, reaguje politologička na návrh zmien verejnej správy od
Únie miest
O eurodotáciách rozhodnú samosprávy
J. Viskupič: S ÚMS sa zhodujeme v otázke reformy verejnej samosprávy

február

apríl

TA3
Ekonomika
Pravda
Euractiv
Kultúra Pravda
Domov SME
Ekonomika SME

Webnoviny.sk
MY Považie SME
TASR

Únia miest Slovenska: Samospráva regiónov potrebuje väčšie kompetencie

Teraz.sk

J. Droba: Posilňovať kompetencie krajov má význam

Teraz.sk

Zmena, ktorej sa väčšina bojí, ale je nevyhnutná

SME

REPORTÁŽ: Chcú viac kompetencií pre samosprávy, v hre je aj zmena systému

TA3

Hrubý domáci produkt môže po decentralizácii moci vzrásť o desať percent, uvádza
to Únia miest Slovenska
Únia miest chce zmeniť podobu verejnej správy
Súťaž Stavba roka 2019

marec

Zdroj
Teraz.sk

Ekonomický
denník
Tempo noviny
ASB enoviny

Nedostatok rúšok pociťujú aj samosprávy. Podľa Únie miest Slovenska je
najdôležitejšie dodať rúška ľuďom v prvej línii
Neúčasť verejnosti na zasadaniach samospráv je v súčasnosti správnym
rozhodnutím, tvrdí Rybníček
Rybníček žiada Mikulca, aby prizval Úniu miest do krízového štábu

Regióny.sk
Webnoviny.sk

Mestá pomáhajú riešiť dôsledky koronakrízy

Obecné noviny

Teraz.sk

Samosprávy linky pre seniorov už zriadili

Teraz.sk

Novela odpadového zákona dáva podnikateľom na veľké investície rok, nové
vedenie rezortu za ňou stojí
Únia miest apeluje na testovanie zamestnancov v domovoch pre seniorov

Euractiv
Teraz.sk

Únia miest chce byť na zasadnutiach vlády a členom krízového štábu

Teraz.sk

ÚMS: Primátori najväčších miest žiadajú ministra financií o stretnutie

Teraz.sk

Komunikácia štátu smerom k samosprávam je roztrieštená a nefunkčná

Obecné noviny

PVV prináša samosprávam i Bratislave viacero pozitívnych krokov

Teraz.sk

ZÁZNAM: Tlačová konferencia R. Rybníčka a M. Valla

Teraz.sk
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Únia miest víta program vlády, väčšina jej požiadaviek sa v ňom objavila
Reforma verejnej správy

Slovenský rozhlas

Únia miest chce prispieť k riešeniu koronakrízy
Reforme verejnej správy sa bude v parlamente venovať špeciálna komisia
máj

Ľavá ruka nevie, čo robí pravá. Koronakríza ukázala chaos v štátnej správe, kritizuje
Rybníček
Rokovali na ministerstvách školstva a financií
Popradskí poslanci schválili vystúpenie mesta zo ZMOS-u a vstup do ÚMS
Samosprávy si musia strážiť populačný vývoj

jún
Rezort financií poskytne pre samosprávy pôžičky na vykrytie výpadkov

august

Teraz.sk
Webnoviny.sk
Tempo noviny
Teraz.sk
MY Noviny
stredného
Považia
Teraz.sk
Teraz.sk

ÚMS: Jedinou pomocou štátu bude úver na výpadok podielových daní

Teraz.sk

Rezort financií: Nerozumieme výhradám z Únie miest Slovenska

Teraz.sk

R. Mikulec: Štát sa pripravuje na možnú druhú vlnu koronavírusu

Teraz.sk
Teraz.sk

Samosprávy kritizujú sociálny balíček

Slovenský rozhlas

Čerpanie miliard z EÚ môže naraziť na problém. Nebude ich mať kto minúť

Európske noviny

Rybníček: Nový európsky rozpočet je obrovská príležitosť pre Slovensko

Teraz.sk

Rybníček o eurofondoch: Ak vláda do projektov nezapojí samosprávy, dopadne to
zle
ÚMS víta výsledky júlového zasadnutia Európskej rady

Euractiv

Prezident Únie miest Rybníček: Nič nie je zadarmo, bezplatnú MHD zaplatia ľudia
štátu inak
Rybníček: Vláda by mala miliardy z EÚ použiť na kľúčové dopravné a rozvojové
projekty
ÚMS: Zber zeleného bioodpadu pomôže mestám spustiť separovanie kuchynského
odpadu
Nervozita primátorov stúpa: Vláda rokuje o nich bez nich a nakladá im na plecia
ďalšie výdavky
Heger odmieta pokryť obciam krízové výpadky príjmov len tak. Musia splniť
podmienku
Pôžičky na kompenzácie výpadku podielových daní

Denník N

R. Rybníček: Slabé čerpanie eurofondov sa už nesmie zopakovať
V čerpaní eurofondov sme najhorší, no šéfovia samospráv to chcú zmeniť. Žiadajú
koniec byrokracie
Primátori sú pripravení riešiť druhú vlnu pandémie COVID-19
Únia miest chce nové pravidlá pri eurofondoch

Hlavné správy
Dnes 24
Tempo noviny
Hnonline.sk
Slovenský rozhlas
Teraz.sk
Noviny.sk
Teraz.sk
STV

Mestám by v boji s druhou vlnou pandémie mal pomôcť špeciálny manuál

Košice Online.sk

Rybníček: Primátori by eurofondy rozdeľovali zdola-nahor, sú nevypočutí

Teraz.sk

Čerpanie eurofondov 2021-2027

Slovenský rozhlas

Únia miest žiada presmerovať eurofondy na mestá a nie prioritne na kraje
september

Tempo noviny

Stavbou roka 2019 sa stal pezinský zámok

Únia miest: Dúfame, že vláda vykompenzuje peňažné výpadky samospráv
júl

Teraz.sk

Rozdiely v zdanení bezdymových produktov v regióne? Únia pripravuje
harmonizáciu.
Nový spôsob čerpania eurofondov

Trend
Euractiv
Slovenský rozhlas

Richard Rybníček: Stojíme pred rozhodnutím, či bude viac mŕtvych alebo
chudobných
Partizánske uvažuje o plošnom zákaze hazardu na území mesta

Teraz.sk

Do dialógu o reforme chce vstúpiť aj Únia miest Slovenska

Teraz.sk

Zástupcovia miest doteraz neboli pozvaní k dialógu o reforme verejnej správy
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SME

Denník Slovensko

ÚMS považuje klimatickú krízu za vážny problém, bude hľadať riešenia

Teraz.sk

Reforma: Bez mestských častí?

Pravda

Samosprávy vláda zatiaľ nevypočula

STV

Bánovce nad Bebravou vstúpia do Únie miest Slovenska
Chcú decentralizáciu

Naše novosti

Mestá musia byť súčasťou dialógu o reforme Slovenska
ÚMS: Súčasťou vízie modernej SR nie je žiaden ucelený návrh zmeny
Vládne reformy nemenia spravovanie štátu, Rybníček by dal Bratislave a Košiciam
väčšiu zodpovednosť
Budaj: Samosprávy budú mať pol roka na prípravu separovania bioodpadu
Rybníček: Vláda zatiaľ nemá odvahu povedať, akú krajinu vlastne chce
Mestá chcú reformu verejnej správy, myšlienku podporuje aj primátor Nových
Zámkov
Mestá potrebujú pokyny od štátu k plošnému testovaniu obyvateľov

október

Obecné noviny
Teraz.sk
24 hod.sk
Teraz.sk
Teraz.sk
MY Nové Zámky
Teraz.sk

Primátor Rybníček: Centralizácia štátu je v rozpore s konzervatívnymi hodnotami a
vyrušuje ma
ÚMS k testovaniu: Doteraz nemáme odpovede na kľúčové otázky

Týždeň.sk

Rybníček v HNtelevízii varuje: Okolo testovania máme desiatky otázok. Odpovede
sme zatiaľ dostali na dve
Štát preniesol zodpovednosť na samosprávy

Hnonline.sk

Mestá a stavbári volajú po novej výzve na obnovu verejných budov
Samosprávy pokračujú v príprave na testovanie, uviedol šéf Únie miest
Mestá sú frustrované, nemajú potrebné informácie k plánovanému plošnému
testovaniu ľudí
Slovensko stojí pred uzatvorením krajiny, ÚMS varuje: Celoplošné testovanie
aktuálne nepovažujeme za reálne ani za bezpečné riešenie
ŠTÚDIO TA3: M. Lapuníková a R. Rybníček o pripravenosti na testovanie
Samospráva nešomre, ale nemôžeme len tichučko sedieť a plniť príkazy
ÚMS: Stále je otázka, či štát zabezpečí dostatok zdravotníkov
ÚMS sa snaží pomôcť pri celoplošnom testovaní, Rybníček prezradil najväčší
problém
Reforma Slovenska? Decentralizácia so silným postavením miest
Administratívni pracovníci pri testovaní uzavrú dohodu o dobrovoľníckej činnosti
Dostávajú chaotické nariadenia a nie je dostatok zdravotníkov. Mestá a obce aj tak
veria, že víkendové testovanie zvládnu
Vláda narúša imidž dobrovoľníctva, zmluvy pri plošnom testovaní majú byť podľa
Zákonníka práce
ÚMS: Za súčasných podmienok je to obrovské logistické riziko
Únia miest Slovenska žiada vládu, aby celoplošné testovanie zodpovedne
prehodnotila
R. Rybníček: Vyjadrenie pani prezidentky bolo racionálne
Jasný odkaz primátora Hlohovca: Ďalšie testovanie zvládne štát aj bez samospráv

Teraz.sk

STV
Teraz.sk
Teraz.sk
Bystricoviny.sk
Hlavné správy
TA3
Postoj
Teraz.sk
24 hod.sk
Obecné noviny
Domov SME
Webnoviny.sk
24 hod.sk
Teraz.sk
MY Trenčín
MY Trenčín
Dnes 24

Mestá podľa Rybníčka ukázali, že vedia fungovať efektívnejšie ako štát

MY Trenčín

Úniu miest bude pri 2. kole testovania zaujímať názor epidemiológov

Teraz.sk

Testovanie očami miest a obcí

TA3

Únia miest Slovenska: Druhé kolo nesmie byť len na pleciach samospráv
november

Teraz.sk

Šéf Únie miest Slovenska o celoplošnom testovaní: Pri druhom kole sa postavíme za
odborníkov
Senica mieri do Únie miest Slovenska

Teraz.sk
Čas
MY Záhorie

Mestá súhlasia s tým, že energeticko-klimatický plán treba prepracovať

Teraz.sk

Rybníček: Druhé kolo testovania dopadlo úspešne, s ďalším by som počkal

Teraz.sk
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Posunie reformu verejnej správy bližšie k realizácii úspešné pôsobenie miest a obcí v
plošnom testovaní?
Únia miest Slovenska navrhuje zrušiť VÚC alebo aspoň znížiť ich počet
TK po prijatí predstaviteľov ÚMS prezidentkou SR
K samosprávam sa treba správať ako k partnerom, nie ako k podriadeným, tvrdí
prezidentka
Peniaze za celoplošné testovanie by mali samosprávy dostať do konca roka

Teraz.sk
Teraz.sk
Trend
Domov SME

Únia miest: Mestá urobili pre gastroprevádzky maximum, na rade je štát

Teraz.sk

Návrh na zmenu územno-správneho členenia má byť prediskutovaný

Teraz.sk

Rybníček: Mám pocit, že na reforme verejnej správy pre plán obnovy pracovali
exceloví mužíci
Reforma verejnej správy. Návrhov je viac, prezidentka vyzýva na spoločnú diskusiu
Mestá požadujú urýchlené preplatenie nákladov za prvé kolá testovania

Webnoviny
Noviny.sk
Teraz.sk

Rybníček varuje, že ďalšie celoplošné testovanie môže finančne zlikvidovať
množstvo malých obcí
Únia miest Slovenska nesúhlasí s celoplošným testovaním

Webnoviny

Heger: Ministerstvo bude spolupracovať so samosprávami na pláne obnovy

Teraz.sk

ÚMS je pripravená podporiť testovanie na základných školách

Teraz.sk

Únia miest podporí testovanie na školách, má však podmienku
Stanovisko ÚMS k návrhom EK na prepracovanie energeticko-klimatického plánu SR

december

Rádio Slovensko

Teraz.sk

TA3
Obecné noviny

Rybníček o novom nastavení eurofondov: Nemá to hlavu ani pätu, všetko sa robí v
tlaku a strese
Prekážkou je aj nesúhlas rodičov s testovaním detí, tvrdí Rybníček

Euractiv
Domov SME

Únia miest odstupuje od memoranda s ministerstvom investícií

Domov SME

Únia miest Slovenska kritizuje prípravy nového programovacieho obdobia

Teraz.sk

Rozhodnutie ÚMS ohrozuje prípravu Partnerskej dohody

Teraz.sk

Už to pre nich nemalo význam: Prievidza vystupuje zo Združenia miest a obcí
Slovenska
Rybníček: Polovica rodičov s testovaním nesúhlasí

Čas.sk
Teraz.sk

Mesto Piešťany vstupuje do Únie miest Slovenska

MY Trnava

Únia miest Slovenska žiada vládu o čo najskorší lockdown

Hnonline.sk

Prekvapenie v súťaži ZlatyErb.sk o najlepšiu internetovú stránku samospráv za rok
2020

Webnoviny
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