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Dôvodová správa 
 

 

I. Všeobecná časť 

 

(1) Únia miest Slovenska (ďalej len Únia) je dobrovoľné záujmové združenie miest 

založené 29. apríla 1994 v Košiciach z iniciatívy Klubu primátorov miest Slovenskej 

republiky. Jej členskú základňu tvoria mestá z rôznych regiónov Slovenska.Únia je 

dobrovoľným záujmovým združením miest SR vytvoreným v súlade s § 21 zák. č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa  § 20f zák. č. 509/1991 Zb. (Občiansky 

zákonník). Únia je právnickou osobou. Hlavným posolstvom Únie od jej vzniku je boj 

za demokraciu, reformu verejnej správy a európske smerovanie Slovenska. 

 

(2) Predmetom činnosti Únie 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 subjektami,  

 vytvárať podmienky pre činnosť rôznych špecializovaných záujmových a 

profesijných 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. 

 

(3) Únia zastupuje v súčasnosti približne 1,8 milióna obyvateľov. Vytvorila sa tak silná 

alternatíva Združeniu miest a obcí Slovenska, ktorému mestá dlhodobo vyčítajú, že 

nedostatočne zastupuje ich záujmy. Snahou Únie je osloviť aj ďalších primátorov 

miest na Slovensku, aby do Únie vstúpili. Sú to práve mestá, ako prirodzené centrá 

rozvoja, ktoré môžu pripraviť dokument dokončenia reformy verejnej správy. Únia 

chce byť dobrým partnerom pre rokovanie vlády, členovia Únie by chceli časť tohto 

dokumentu zapracovať do programového vyhlásenia vlády v roku 2020. 

 

(4) Riadnym členom Únie sa môže stať každé mesto, ktoré sa stotožní s hlavnými cieľmi, 

predmetom činnosti a stanovami Únie a o vstupe ktorého rozhodlo mestské 



 

 

zastupiteľstvo. Mestu vzniká členstvo na základe písomnej prihlášky za člena, a to 

dňom jej doručenia Únii. Ročné členské príspevky riadneho člena Únie sú minimálne 

vo výške 0,13 € na 1 obyvateľa mesta (pričom riadny člen môže na dobrovoľnej báze 

uhradiť vyšší členský príspevok). Mesto Stará Turá malo ku dňu 01.01.2019 

evidovaných 8 867 obyvateľov. Pri výške poplatku 0,13 € x 8 867 obyvateľov je 

výsledná suma 1 152,71 €. V prípade vzniku členstva v priebehu roka je členský 

príspevok prvýkrát splatný v nasledujúcom roku po vzniku členstva, čiže v tomto roku 

by členstvo nezaťažilo rozpočet mesta. 

 

 

 

II. Osobitná časť 

 

(1) Vzhľadom na aktivity Únie, ktoré sú prínosom pre jeho členov, ktorými sú 

predovšetkým väčšie mestá s odlišnými problémami ako majú menšie obce, 

navrhujeme vstup Mesta Stará Turá do Únie miest Slovenska. Je potrebné, aby 

o vstúpení Mesta Stará Turá do Únie rozhodlo Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej.  

 

(2) Mesto Stará Turá je v súčasnosti členom Združenia miest a obcí Slovenska. Táto 

organizácia funguje už od r. 1990 a združuje vyše 96 percent všetkých miest a obcí 

v Slovenskej republike. V súčasnosti však už málo zohľadňuje špecifiká miest, 

problémy rieši hlavne optikou obcí, nedokáže riešiť dopady zákonov na mestá a ich 

výdavky, okrem toho nie je schopné priniesť zásadné zmeny. Z dôvodu rôznorodých 

záujmov členskej základne nie je ani ochotné a schopné pripraviť a presadiť 

komunálnu reformu. Ich aktivity a služby však naďalej poskytujú mestu Stará Turá 

možnosti, ako sa spájať a prerokovávať záležitosti, ktoré sa týkajú okolitých obcí 

a miest na Považí a v kopaničiarskom regióne. Preto v súčasnej situácii navrhujeme, 

aby mesto Stará Turá zostalo aj členom ZMOS. 

 

(3) Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva 

v Starej Turej odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh na schválenie 

vstupu mesta Stará Turá do Únie miest Slovenska bez pripomienok.  

 

                                                

Návrh uznesenia: 
 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 19.09.2019 

návrh na schválenie vstupu mesta Stará Turá do Únie miest Slovenska od 1.11.2019. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej   

 

s c h v a ľ u j e  

 

vstup mesta Stará Turá do Únie miest Slovenska od 1.11.2019. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stanovisko komisie 

pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej  

zo zasadnutia konaného dňa 05.09.2019 

 

 

Prítomní členovia komisie:  7  

Neprítomní členovia komisie: 4  

Prizvaní:    6 

Komisia uznášaniaschopná:   áno 

 

 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej 

Turej na zasadnutí konanom dňa 05.09.2019 prerokovala Návrh na schválenie vstupu 

mesta Stará Turá do Únie miest Slovenska a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej 

Turej 

 

 

schváliť 

 

návrh na schválenie vstupu mesta Stará Turá do Únie miest Slovenska. 

 

 

 

Hlasovanie členov komisie:  za:   7    

proti:   -    

zdržal sa hlasovania: -  

 

 

V Starej Turej, dňa 05.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnosť: Bc. Dominika Gulánová, tajomníčka komisie ............................................. 

 

Predseda komisie: Ing. Anna Halinárová    ............................................. 


