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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2019
Komisia Mestského zastupiteľstva v Žiline
I.

odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať
a schváliť
1. vstup mesta Žilina do Únie miest Slovenska s účinnosťou od 01.01.2020.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA
Únia miest Slovenska (ÚMS) je dobrovoľným záujmovým združením miest SR
vytvoreným v súlade s ustanovením § 21 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa § 20f a nasledujúcich zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka.













Hlavnými cieľmi ÚMS sú najmä :
presadzovať úlohu miest ako centier regiónov v procese decentralizácie a modernizácie
verejnej správy,
aktívne sa podieľať na dotváraní modelu financovania verejnej správy z hľadiska
zabezpečenia trvalej finančnej a hospodárskej stability a nezávislosti mestských
samospráv,
zabezpečovať, riadiť a koordinovať vzájomnú spoluprácu miest pri riešení spoločných
problémov, ako aj ich úlohy prirodzeného centra osídlenia s plnou zodpovednosťou za
rozvoj regiónu,
presadzovať obnovu, ochranu a trvalú udržateľnosť životného prostredia a kultúrneho
dedičstva,
presadzovať trvalú účasť a spoluzodpovednosť zástupcov Únie miest pri tvorbe
zákonov, ďalších právnych predpisov a rozhodujúcich strategických a rozvojových
dokumentov a národných programov,
zabezpečovať trvalú účasť a efektívny vplyv v orgánoch, inštitúciách a v programoch
Európskej únie i v Kongrese miestnych a regionálnych autorít Rady Európy,
aktívne sa podieľať na príprave a realizácii programov rozvoja a implementácie
informačných technológií na miestnej, regionálnej i celonárodnej úrovni,
aktívne sa podieľať na celoeurópskej spolupráci miest a ich združení s akcentom na
stredoeurópsky a karpatský región,
aktívne sa podieľať na príprave i realizácii nového systému ďalšieho vzdelávania
predstaviteľov a pracovníkov územnej samosprávy, racionalizácii výkonných orgánov
a efektívneho výkonu verejných služieb,
presadzovať etické princípy, transparentnosť a účinnú kontrolu rozhodovania a potierať
všetky prejavy korupcie a klientelizmu v spoločnosti i v miestnej samospráve,
podporovať a koordinovať vzájomnú spoluprácu miest v programoch miestneho a
regionálneho rozvoja, najmä infraštruktúrne projekty a programy efektívnych energií,
podporovať rozvoj sociálneho kapitálu, integráciu minorít, sociálne odkázaných a
zdravotne postihnutých občanov a účasť občanov na správe vecí verejných a napomáhať
pri vytváraní partnerských vzťahov súkromného, verejného a tretieho sektora.

ÚMS má v súčasnej dobe 38 riadnych členov a členmi sú aj všetky ostatné krajské mestá
na Slovensku.
Schválenie členstva v ÚMS má dopad na rozpočet mesta; členský príspevok je na
základe stanov Únie miest Slovenska, čl. V ods. 1., písm. a) určený pre riadnych členov
minimálne vo výške 0,13 EUR/ 1 obyvateľa. Dopad na rozpočet mesta bude vo výške členského
poplatku, ktorý bude stanovený podľa dátumu vstupu mesta Žilina do ÚMS. Predpokladaná
výška členského bude podľa počtu obyvateľov mesta k 31.07.2019 vo výške 10 780 EUR.
Pre bližšie informácie:
http://www.unia-miest.sk
Stanovy:
http://www.unia-miest.sk/assets/File.ashx?id_org=600175&id_dokumenty=5377
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