Vážené kolegyne, kolegovia, ctení partneri a hostia,
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v Slovenskej republike
Vás pozýva na

Snem APÚMS SR
a
Odbornú konferenciu APÚMS SR
s podtitulom
„Spoločne riešme aktuálne úlohy samosprávy“
13,00 - 14,00 Prezentácia účastníkov a ubytovanie
I. časť odborného programu : 13.3.2019 od 14,00 hod do 17,00 hod.
Miesto: Grand hotel Permon - Modrá sála - 7. poschodie
Efektívna miestna samospráva z pohľadu prednostu samosprávneho úradu
Lektor: Mgr. Ladislav Briestenský
Riadenie úradu miestnej samosprávy
 Prostredie miestnej samosprávy a jeho osobitné vlastnosti
 Stavba organizmu samosprávy
 Pôsobnosť jednotlivých orgánov a organizačných jednotiek
 Pozícia prednostu samosprávneho úradu a možnosti jej modifikácie
Právne pravidlá, ktoré nesmieme opomenúť
 Vybrané ustanovenia
 Zákona o obecnom zriadení
 Zákona o majetku obcí
 Zákonníka práce a súvisiacich osobitných predpisov
 Upozornenie na zmeny v ostatných novelách zákonov
08,30 - 09,45 Prezentácia účastníkov
II. časť odborného programu : 14.3.2019
Miesto: Grand hotel Permon - konferenčná miestnosť 8. poschodie
09,45 – 10,00 Otvorenie konferencie, privítanie účastníkov, predstavenie
partnerov a organizačné informácie – Ing. Miroslav Vereš, výkonný predseda
10,00 – 10,15 Verejné obstarávanie 2019, legislatívne zmeny, možnosti a
postrehy z praxe - Ing. Boris Kordoš, Mgr. Juraj Švarc, eBIZ Corp. s.r.o.
10.15 – 10,30 Softvérové riešenia pre samosprávu – Ing. Marian Pavuk,
CORA GEO, s.r.o.

10,30 – 10,50 Verejný priestor a my - Ing. Aleš Bakoš, Leonard Ulman,
mmcité2, s.r.o.
10,50 – 11,05 Ako ušetriť peniaze a čas pomocou webového sídla a jeho
služieb?– Miriam Surová, WEBY GROUP, s.r.o.
11,05 – 11,20 Odosielanie výmerov daní cez Zelenú poštu – Adrián Csuba,
Zelená pošta, s.r.o.
11,20 – 11,35 Polopodzemné kontajnery v slovenskej realite... – Ing. Zdenka
Nyesteová, REDOX – ENEX, s.r.o.
SMART CITIES – lepší život v lepšom meste
11,35 – 11,50 Inteligentné monitorovanie vývozu odpadu - Ing. Richard Grill,
MIM, s.r.o.
11,50 – 12,10 3D vizualizácia a projekcia územného plánu a rozvoja miest a
obcí. Aplikácia pre manažment správy územia mesta - Mgr.art. Miroslav Garaj,
DiMATZ productions, s.r.o.
12,10 – 12,25 Softvérové smart riešenie pre efektívne a moderné riadenie
samosprávy - Branislav Valach, Resco spol. s r.o.
12,25 – 12,45 Mesto Žiar nad Hronom, skúsenosti a vízie v smart riešeniach... Ing. Juraj Miškovič, prednosta MsÚ

13,00 - 14,55 Prestávka na obed a ubytovanie
III. časť odborného programu : 14.3.2019
Miesto: Modrá sála – 7. poschodie
15,00 – 17,00 Návrh programu Snemu APÚMS SR
1. Otvorenie rokovania snemu a privítanie hostí – Ing. Peter Ágh – prezident
2. Príhovor hostí snemu,
3. Schválenie programu, rokovacieho a volebného poriadku, voľba pracovného
predsedníctva, voľba pracovných komisií – Ing. Miroslav Vereš, výkonný
predseda
4. Správa o činnosti APÚMS SR od výročného snemu v roku 2018 – Ing. Peter Ágh,
prezident
5. Správa kontrolnej komisie o činnosti a výsledkoch hospodárenia APÚMS SR za
rok 2018 – Ing. Karol Gurka, predseda kontrolnej komisie
6. Správa predsedu mandátovej a volebnej komisie
7. Návrh zmeny Stanov APÚMS SR
8. Návrh strategických priorít na roky 2019 až 2022
9. Návrh na zmenu zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

10. Schválenie členského príspevku APÚMS SR na rok 2020 – Ing. Peter Ágh,
prezident
11. Návrh projektu Manažérske vzdelávanie prednostov na roky 2019 až 2022 – Mgr.
Ladislav Briestenský
12. Odovzdanie osvedčení za absolvovanie manažérskeho vzdelávania v rokoch
2015 až 2018
13. Plán aktivít APÚMS SR na rok 2019 – Ing. Miroslav Vereš, výkonný predseda
14. Schválenie rozpočtu APÚMS SR na rok 2019 – Ing. Mariana Fiamová,
viceprezidentka
15. Návrh čestného členstva APÚMS SR - Ing. Peter Ágh, prezident
16. Voľby do orgánov APÚMS SR
17. Prerokovanie a schválenie uznesenia Snemu APÚMS SR – predseda
návrhovej komisie
18. Ukončenie snemu
17,00 – 20,00
20,00 –

Osobné voľno s možnosťou využitia voľnočasových aktivít
Večera formou švédskych stolov – Hala Grande, 5.poschodie

IV. časť odborného programu : 15.3.2019
Miesto: Grand hotel Permon - konferenčná miestnosť 8. poschodie
07,00 – 9,30 Raňajky a odubytovanie
09,30 – 10,30 Panelová diskusia: Participatívny rozpočet a jeho uplatnenie
v samospráve
- Mgr. Barbora Gindlová – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej
spoločnosti,
- Ing. Eva Balážová, PhD. - AKE SR,
- ...........................
10,30 – 10,45 Inteligentné riadenie odpadov – ako získať kontrolu nad
odpadom vo Vašom meste – Martin Varga, Slovanet, a.s.
10,45 – 11,00 Samozavlažovacie vegetačné nádoby a mestský mobiliár –
Mgr. Alojz Gažo, KULLA SK, s.r.o.
11,00 – 11,15 ASPI – systém právnych informácií a online knižnica pre
samosprávu - Iveta Gromová, WOLTERS KLUWER SR, s.r.o.
Rozvoj miest a obcí na Slovensku – plány, výzvy, riešenia, ......
11,15 – 11,30 Miesta, dáta, perspektívy: budúcnosť plánovania mesta vo
veku veľkých dát - Dagmar Ceľuchová Bošanská, Tomáš Szabo, Futuristiq o.z.

11,30 – 12,00 Strategické riadenie a plánovanie - Vízia a stratégia rozvoja SR do
roku 2030 - Kvetoslav Kmec, Roman Havlíček - Úrad podpredsedu vlády SR pre
investície a informatizáciu
12,00 Ukončenie konferencie
12,15 Obed

Organizačné pokyny:
1. Prihlásiť sa môžete výlučne prostredníctvom elektronického formuláru cez
www.apums.sk. Vyplňte formulár a odošlite ho priamo z webovej stránky najneskôr
do 5.3.2019
2. Cestovné náklady účastníkov hradí vysielajúca organizácia.
Účastnícky poplatok pre členov APÚMS SR:
85 €/os/noc – v dvojlôžkovej izbe
125 €/os/noc – v jednolôžkovej alebo dvojlôžkovej izbe obsadenej jednou osobou
170 €/os/ 2 noci – v dvojlôžkovej izbe
250 €/os/ 2 noci – v jednolôžkovej alebo dvojlôžkovej izbe obsadenej jednou osobou
Čestní členovia účastnícky poplatok nehradia.
Účastnícky poplatok pre ostatných účastníkov:
140 €/os/noc – v dvojlôžkovej izbe
180 €/os/noc – v jednolôžkovej alebo dvojlôžkovej izbe obsadenej jednou osobou
222 €/os/ 2 noci – v dvojlôžkovej izbe
300 €/os/ 2 noci – v jednolôžkovej alebo dvojlôžkovej izbe obsadenej jednou osobou
Účastnícky poplatok uhrádzajte na číslo účtu: 6929914001/5600,
IBAN SK19 5600 0000 0069 2991 4001, SWIFT kod KOMASK2X
Variabilný symbol: IČO vysielajúcej organizácie
Sme platcami DPH
Účastnícky poplatok zahŕňa náklady na ubytovanie, stravovanie a konferenčný
poplatok. Ako bonus dostane zdarma každý účastník 1x 3-hodinový voľný vstup do
AQUA + SAUNA Paradise.
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade a spolu s výpisom z účtu o
úhrade tvorí doklad pre zúčtovanie
V prípade Vašej neúčasti účastnícky poplatok vraciame len ak svoju účasť stornujete
najneskôr do 5.3.2019.ýlučne prostredníctvom je stanovený dohodou v zmysle
zákona
Z konferencie budú robené fotografické záznamy a účastník prihlásením sa na
konferenciu súhlasí s ich zverejnením na webovej stránke a v printových médiách.
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