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Vážený pán predseda,
Únia miest Slovenska je záujmová stavovská organizácia, ktorá obhajuje špecifické potreby miest,
centier osídlenia, ktoré sú hlavnými nositeľmi sociálno-ekonomického rozvoja územia. Naše združenie
bolo hlavným iniciátorom prípravy aj zahájenia reformy verejnej správy, najmä územnej samosprávy
i fiskálnej decentralizácie.
Napriek pokroku v procese reformy verejnej správy stoja pred nami ešte ďalšie výzvy a úlohy.
Sme pripravení naďalej sa aktívne podieľať na formovaní národnej legislatívy, na práci
poradných orgánov vlády, na konštruktívnom dialógu, vzájomnej kooperácii všetkých úrovní verejnej
správy. Podporujeme stratégiu aktívneho dialógu vlády SR a širokého okruhu sociálnych partnerov.
Po období jedného roku sa opäť zíde najvyšší orgán nášho združenia.
Zasadnutie XXIX. snemu Únie miest Slovenska sa uskutoční
v piatok 8. júna 2018 o 10:00 hod.
v priestoroch kongresovej sály Ambassador v Hoteli Devín v Bratislave.
Snem bude hodnotiť plnenie cieľov a úloh stanovených v predchádzajúcom období a prerokuje
a prijme programové ciele i stratégiu ďalšieho postupu pre nasledujúce obdobie.
Na naše rokovanie pozývame najvyšších ústavných činiteľov, zástupcov politických strán,
partnerských združení, členov diplomatického zboru i predstaviteľov európskych inštitúcií.
Vážený pán predseda,
v mene prezidenta Únie miest Slovenska pána Ivo Nesrovnala, primátora
hl. m. SR Bratislavy, i v mene všetkých členov prezídia, si Vás dovoľujem čo najsrdečnejšie pozvať na
XXIX. snem Únie miest Slovenska.
Zároveň dovoľte, aby som Vám touto cestou tlmočil srdečné pozvanie pána Ivo Nesrovnala,
prezidenta Únie miest Slovenska, na recepciu na záver nášho snemovania.
Vaša účasť bude vyjadrením podpory nášmu spoločnému úsiliu, ešte výraznejšie posilniť
postavenie miestnej samosprávy, demokratický charakter verejnej správy a spoluprácu s našimi
partnermi na domácej pôde i v krajinách Európskej únie.
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