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Návrh schválenia členstva mesta v celoslovenskom záujmovom združení miest 
 
V súčasnosti je mesto Spišská Nová Ves členom 9-tich rôznych odborných a záujmových 
združení:  
 
Názov / výška ročného členského poplatku 
Región Tatry / 0,10 €/obyvateľ, t. j. cca 3 620 € 
SEZO Spiš / 33 € 
Združenie hlavných kontrolórov / 50 €  
Asociácia informačných centier Slovenska / 165 € 
Asociácia komunálnych ekonómov / 120 €  
Asociácia prednostov MsÚ / 150 €  
Mikroregión Slovenský raj / 0,09 €/obyvateľ, t. j. cca 3 258 €/rok 
Banícky spolok Spiš / 40 €  
Spišský dejepisný spolok / 50 €  
OO CR Slovenský raj & Spiš / 10 centov * počet prenocovaní za predchádzajúci kalendárny  
rok + paušálna čiastka 200 € + mimoriadny príspevok. Mesto Sp. Nová Ves prispieva tejto 
organizácii financie zvýšené o mimoriadny členský príspevok. Uvádzame posledné tri roky:  
r. 2018: 23 660 €, v r. 2019: 19 955 €, v r. 2020: 8 655 €. 
 
Nakoľko Spišská Nová Ves nie je členom celoslovenského záujmového združenia, ktoré 
zastupuje záujmy miest a obcí, predkladáme návrh na schválenie členstva mesta v niektorom 
združení s celoslovenskou pôsobnosťou.  
 
Na Slovensku pôsobia dve takéto záujmové združenia – Únia miest Slovenska (ÚMS) 
a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). 
 
Zástupcovia oboch uvedených združení sa aktívne zapájajú do reformných procesov verejnej 
správy a aktivity vyvíjajú nielen vo vzťahu k svojim členom, ale i vo vzťahu k národným 
orgánom, a tiež na európskej a medzinárodnej úrovni.   

Ako poradný orgán Európskej únie zložený z regionálnych a miestnych volených zástupcov 
pôsobí Európsky výbor regiónov (VR). Prostredníctvom VR majú mestá a regióny slovo pri 
tvorbe právnych predpisov EÚ, čím sa má rozhodovací proces priblížiť k občanom. Podľa VR 
má viac ako 70 % legislatívy EÚ priamy vplyv na regionálnu a miestnu úroveň. VR preto radí 
Európskej komisii, rade a parlamentu pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí, ktoré sa týkajú 
miestnej a regionálnej správy.  

Na nominácii zástupcov Slovenska v Európskom výbore regiónov sa s ohľadom na výsledky 
krajských a komunálnych volieb spoločne dohodli Združenie samosprávnych krajov SK8, 
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Únia miest Slovenska (ÚMS). Slovenské 
samosprávy vo VR v súčasnosti zastupujú: Juraj Droba, Rastislav Trnka, Milan Belica, József 
Berényi, Miloslav Repaský, Ján Ferenčák, Jaroslav Hlinka, Andrea Turčanová a Matúš Vallo. 

 
 
 



ÚNIA MIESTA SLOVENSKA 

 
Ide o dobrovoľné záujmové združenie miest založené v r. 1994 z iniciatívy Klubu primátorov 
miest Slovenskej republiky. Jej členskú základňu tvoria veľké a stredné mestá  
z rôznych regiónov Slovenska.  
Hlavným posolstvom únie je boj za demokraciu, reformu verejnej správy a európske 
smerovanie Slovenska. 
 
 
Medzi hlavné ciele únie patrí: 
 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 infraštrukturálne 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. 

 
Priority Únie miest Slovenska: 

 presadzovať realizáciu komunálnej reformy ako základného predpokladu pokračovania 
decentralizácie a zmeny územnosprávneho usporiadania;  



 presadzovať politickú, spoločenskú suverenitu a sebestačnosť miest cestou zvyšovania 
finančnej nezávislosti miest na centrálnom rozpočte najmä posilňovaním vlastných 
príjmov, ale aj plné financovanie preneseného výkonu štátnej správy v každom meste;  

 presadzovať zvýšenie významu a pozície Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej 
republiky a budúceho metropolitného centra v súlade s modelmi uplatňovanými vo 
vyspelých európskych štátoch;  

 uplatňovať efektívnu a otvorenú samosprávu v členských mestách ÚMS s využitím 
moderných informačno-komunikačných technológií;  

 postupne zabezpečovať energetickú nezávislosť a bezpečnosť miest v súlade so 
Stratégiou a Akčným plánom Národnej platformy Dohovoru primátorov a Stratégiou EÚ 
pre odolnú energetickú úniu;  

 presadzovať ochranu a obnovu kultúrneho dedičstva;  
 presadzovať ochranu životného prostredia v mestách a mestských regiónoch vo väzbe 

na očakávané vonkajšie a vnútorné výzvy;  
 aktívne sa zúčastňovať na formovaní legislatívneho rámca. 
 
 
Zbor expertov ÚMS tvoria špičkoví domáci i zahraniční odborníci. Únia je zakladateľom a 
zriaďovateľom KVPC – Komunálneho výskumného a poradenského centra v Piešťanoch, 
Združenia informatikov samospráv Slovenska – ZISS, Záujmového združenia CITENERGO, 
koordinátorom Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov, národným 
podporovateľom Dohovoru primátorov na základe zmluvy s Európskou komisiou. 
 
Únia zastupuje členské i spolupracujúce mestá voči tretím osobám doma i v zahraničí. Je 
aktívnym účastníkom legislatívneho procesu – partnerom vlády a ďalších ústredných 
orgánov. Má zastúpenie vo viacerých poradných orgánoch vlády SR, medzirezortných 
grémiách a monitorovacích výboroch Operačných programov EŠIF. 
V spolupráci s domácimi a zahraničnými partnermi (EU BA, UK BA, VŠEMVS, SAV, IVO, MESA 
10 a i.) únia organizuje široké spektrum konferencií, seminárov, workshopov zameraných na 
pokračujúci proces reformy verejnej správy, aktívne občianstvo a novú kvalitu životného 
prostredia. 
 
Členstvo  
Riadnym členom sú mestá, ktoré sa stotožnia s hlavnými cieľmi, predmetom činnosti  
a stanovami únie a o vstupe ktorých rozhodlo mestské zastupiteľstvo podľa § 11 ods. 4 písm. 
m) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  
 
Riadne členstvo vzniká dňom doručenia písomnej prihlášky za člena a odpisu uznesenia 
mestského zastupiteľstva o schválení členstva do únie.  
 
Členmi Únie miest Slovenska sú: Banská Bystrica, Bratislava, Čierna nad Tisou, Dobšiná, 
Gbely, Handlová, Hlohovec, Hnúšťa, Holíč, Hurbanovo, Ilava, Kežmarok, Kolárovo, Komárno, 
Košice, Kremnica, Leopoldov, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Medzev, Modra, 
Moldava nad Bodvou, Nitra, Nová Baňa, Nové Mesto nad Váhom, 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. 



 
Ročný členský príspevok je minimálne vo výške 0,13 €/1 obyvateľ. Spišská Nová Ves mala 
ku koncu novembra t. r. 35 878 obyvateľov. Výška členského príspevku v Únii miest 
Slovenska pre rok 2021 by tak bola cca 4 665 €.  
 
 

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA 
 

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) bolo v roku 1990 založené na obhajobu spoločných 
oprávnených záujmov a presadzovanie potrieb miest, obcí a mestských častí Bratislavy 
a Košíc.  
Ide o najväčšiu nevládnu organizáciu združujúcu, zastupujúcu a reprezentujúcu samosprávy v 
Slovenskej republike na demokratickom princípe bez rozdielu ich veľkosti a typu.  
Od svojho založenia v marci 1990 sa aktívne zapája do reformných procesov verejnej správy 
a svoje aktivity vyvíja tak vo vzťahu k svojim členom, ako aj vo vzťahu k národným orgánom a 
tiež na európskej a medzinárodnej úrovni.  

Združenie miest a obcí Slovenska: 

- podporuje spoločné aktivity miest a obcí smerom k udržateľnému sociálnemu 
aj ekonomickému rozvoju a zviditeľňuje osvedčené postupy moderného a inovatívneho 
riadenia miestnych územných samospráv;  

- vo vzťahu k mestám a obciam, ktoré sú jeho členmi, plní najmä koordinačnú, iniciatívnu, 
vzdelávaciu, projektovú a metodicko-informačnú funkciu;  

- vytvára podmienky na výmenu názorov a skúseností zástupcov členských miest a obcí a 
formovanie spoločných stratégií prispievajúcich k posilňovaniu pozície miestnej územnej 
samosprávy. Podporuje proaktívnu účasť zástupcov členských miest a obcí pri riešení 
spoločných problémov a príprave i realizácii spoločných stratégií. Poskytuje metodickú 
činnosť v súvislosti so zákonnými povinnosťami a právami miest a obcí; 

- s cieľom posilniť odborné kapacity a pripraviť predstaviteľov a zástupcov miestnej 
územnej samosprávy organizuje vzdelávacie podujatia, semináre, workshopy  
v oblastiach špecificky cielených na činnosti v rámci účasti na verejnej moci; 

- ZMOS je členom Hospodárskej a sociálnej rady SR a povinne pripomienkujúcim 
subjektom v rámci legislatívneho procesu. Má zastúpenie v monitorovacích výboroch 
a poradných orgánoch ministerstiev;  

- členovia ZMOS majú právo zúčastňovať sa na podujatiach a rokovaniach snemu 
združenia. Krajské mestá majú pritom automaticky miesto v Predsedníctve ZMOS. 
Členovia ZMOS majú právo požadovať poradenské, koordinačné a servisné služby 
a aktívne sa podieľať na činnosti združenia;  

- ZMOS vytvára možnosť participovať na procesoch rozhodovania aj aktívnou účasťou 
členov ZMOS v rámci medzirezortného pripomienkového konania, kde tlmočí 
pripomienky a argumenty od členských samospráv a pritom víta aj možnosti osobnej 
účasti zástupcov členských samospráv na rozporových konaniach na ministerstvách; 



- ponúka tiež priestor na osobnú účasť zástupcov členských samospráv v rôznych 
monitorovacích výboroch, na úrovni Radách vlády SR a ďalších poradných orgánoch 
zriadených ústrednými orgánmi štátnej správy; 

- ponúka odborné znalosti a vecnú podporu pre členov, vrátane odborných legislatívnych 
konzultácií a tiež využíva výmenu skúseností medzi mestami a obcami aj v zahraničnom 
kontexte;  

- ponúka spoluprácu na tvorbe legislatívy, servis pri monitoringu národnej a európskej 
legislatívy. Realizuje monitoring aktuálnych výziev pre miestnu územnú samosprávu z 
verejných a európskych zdrojov. Ponúka orientáciu v zložitom svete samosprávy, ktorý je 
v neustálom pohybe a dynamickom vývoji. Ponúka účasť na odborných seminároch, 
workshopoch a konferenciách;  

- bolo v tomto roku autorom troch schválených noviel zákonov. Poslancom NR SR, 
prípadne konkrétnemu ministerstvu doručilo vlastné vypracované legislatívne 
a paragrafové znenie. V prípade ďalších schválených legislatívnych zmien participovalo 
na úrovni pripomienkového konania;  

- od decembra minulého roka vypracovalo cez národné projekty s expertnými tímami 10 
analytických a dopadových štúdií obsahujúcich návrhy na realizáciu opatrení, ktoré 
účinne prispievajú k realizácii politík v rôznych oblastiach; 

- pravidelne, bezplatne, organizuje podujatia pre volených aj odborných predstaviteľov 
samospráv. Minulý rok sa týchto podujatí zúčastnilo viac ako 1 000 hostí z prostredia 
členských samospráv;  

- je jedinou organizáciou, ktorá na pravidelnej báze realizuje reprezentatívne prieskumy 
mapujúce názory a postoje štatutárnych predstaviteľov miestnej územnej samosprávy 
na témy týkajúce sa rôznych oblastí samosprávy a ktorá systematicky prezentuje 
príklady dobrej praxe, úspešné a udržateľné riešenia z komunálu, aké je možné efektívne 
zúročiť v ďalších samosprávach.   

Členstvo v združení 
Riadnym členom združenia sa môže stať každé mesto a každá obec v Slovenskej republike 
alebo mestská časť, v ktorej boli zvolené samosprávne. 
 
Mestu vzniká členstvo zaevidovaním prihlášky člena združenia, schválenej mestským 
zastupiteľstvom v  kancelárii združenia a zaplatením členského príspevku. 
 
Člena združenia zastupuje v združení jeho štatutárny zástupca (primátor alebo starosta), 
ktorý môže toto právo delegovať na poslanca zastupiteľstva svojho mesta, obce alebo 
mestskej časti. 
 
Člen združenia má právo: 

- zúčastňovať sa na rokovaniach snemu združenia a hlasovať o jeho uzneseniach, 
- voliť a byť volený prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu do orgánov 

združenia, 
- predkladať námety a žiadosti na riešenie problémov týkajúcich sa miest a obcí, 

prípadne ich orgánov, 



- zúčastňovať sa na podujatiach, ktoré organizuje a zabezpečuje združenie, 
- požadovať  poradenské,  koordinačné  a  servisné  služby  poskytované  združením  a 

navrhovať  opatrenia  na zlepšenie jeho činnosti, 
- zúčastňovať sa na plnení úloh združenia a byť informovaný o jeho činnosti. 

 
Člen združenia je povinný: 

- dodržiavať stanovy a podieľať sa na napĺňaní cieľov združenia, 
- platiť členský príspevok v určenej výške v termíne do 30. apríla kalendárneho roka. 

Výška členského príspevku je stanovená v sume 0,14 eura na obyvateľa. Počnúc 
rokom 2012 sa členský príspevok každoročne upravuje percentuálne o kumulovanú 
hodnotu medziročnej inflácie podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky. 
Maximálna výška členského príspevku je 8 300 eur za člena združenia.  
 

Výška členského príspevku pre rok 2021 v ZMOS by bola 35 878 *0,14 € = 5 023 €.  
 

Medzi členov ZMOS patrí väčšina miest (122) a obcí SR:  
Bánovce nad Bebravou, Banská Štiavnica, Bardejov, Bojnice, Bratislava - hl. mesto, Brezno,  
Brezová pod Bradlom, Čadca, Čierna nad Tisou, Detva, Dobšiná, Dolný Kubín, Dubnica nad 
Váhom, Dudince, Fiľakovo, Gabčíkovo, Galanta, Gbely, Gelnica, Giraltovce, Handlová, 
Hanušovce nad Topľou, Hlohovec, Hnúšťa, Holíč, Hriňová, Humenné, Hurbanovo, Ilava, 
Jelšava, Kežmarok, Kolárovo, Košice, Kráľovský Chlmec, Krásno nad Kysucou, Krompachy, 
Krupina, Kysucké Nové Mesto, Leopoldov, Levice, Lipany, Liptovský Hrádok, Liptovský 
Mikuláš, Lučenec, Martin, Medzev, Medzilaborce, Michalovce, Modrý Kameň, Moldava nad 
Bodvou, Myjava, Námestovo, Nemšová, Nesvady, Nová Baňa, Nová Dubnica, Nováky, Nové 
Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Piešťany, Podolínec, Považská Bystrica, Prešov, 
Prievidza, Púchov, Rajec, Rajecké Teplice, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, 
Sabinov, Sečovce, Senec, Senica, Sereď, Skalica, Sliač, Snina, Sobrance, Spišská Belá, Spišská 
Stará Ves, Spišské Podhradie, Spišské Vlachy, Stará Ľubovňa, Stará Turá, Strážske, Stropkov, 
Stupava, Svidník, Svit, Šahy, Šaľa, Šaštín – Stráže, Štúrovo, Šurany, Tisovec, Topoľčany, 
Tornaľa, Trebišov, Trenčianske Teplice, Trstená, Turany, Turčianske Teplice, Turzovka, 
Tvrdošín, Veľké Kapušany, Veľký Krtíš, Veľký Meder, Veľký Šariš, Vráble, Vranov nad Topľou, 
Vrbové, Vrútky, Vysoké Tatry, Zlaté Moravce, Zvolen, Žarnovica, Želiezovce, Žiar nad 
Hronom,  Žilina. 


