Zápisnica z rokovania Rady APUMS v SR
Termín: 4. 2. 2019
Miesto: Grand hotel Permon
Prítomní:
•

Ágh Peter, Krčmárik Vladimír, Pešková Jana, Hyžáková Zdena, Pagáč Jaroslav,
Kotrus Rákociová Zuzana, Gieciová Alexandra, Bednárová Jela, Jacko Emil, Fiamová
Mariana - členovia rady

•

Vereš Miroslav – výkonný predseda APÚMS SR,

Neprítomní:
•
•

Bartko Ondrej, Mináriková Gabriela – členovia rady
Gurka Karol – predseda KK

Program:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

Otvorenie a schválenie programu rokovania,
Aktuálny stav členskej základe – prehľad o úhrade členského príspevku na rok 2019,
Čerpanie rozpočtu za rok 2018,
Inventarizácia majetku a záväzkov APUMS SR,
Návrh programu Snemu APUMS SR
- Harmonogram, termín a čas,
- Program snemu,
- Voľby orgánov APUMS SR,
- Plán aktivít na rok 2019,
- Správa o hospodárení za rok 2018,
- Správa kontrolnej komisie k hospodáreniu za rok 2018,
- Návrh rozpočtu na rok 2019,
- Návrh strategických priorít na roky 2019 až 2022,
- Návrh projektu manažérskeho vzdelávania prednostov na roky 2019 až 2022,
- Návrh čestných členov,
- Účasť – partnerské združenia z EÚ, hostia, verejnosť, členovia
- mediálna podpora,
- rozdelenie úloh s termínmi plnenia,
Návrh odbornej časti programu konferencie APÚMS SR,
Návrh na zmenu zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
Partnerská spolupráca s UNMS SR ako signatár Charty kvality SR,
Rôzne

K bodu 1
Rokovanie rady otvoril a privítal prítomných členov prezident APÚMS SR.
K bodu 2
Výkonný predseda vypracoval prehľad o vývoji stavu úhrad členských príspevkov, ale aj
o stave zaznamenaných zmien na pozíciách prednostov po komunálnych voľbách.
Informoval o aktuálnom stave členskej základne k 3.2.2019 a spôsobe komunikácie so
samosprávami aj mimo pôvodnú členskú základňu K uvedenému dňu evidujeme spolu 97
členov, z ktorých je až 32 nových prednostov v samosprávach. Za členom pribudlo aj 10
úplne nových samospráv. Rada informatívnu správu zobrala na vedomie.
K bodu 3
Výkonný predseda informoval radu o výsledkoch hospodárenia APÚMS SR a čerpaní
rozpočtu za 12 mesiacov 2018. Hospodárske výsledky za uvedené obdobie sú veľmi
priaznivé, o čom svedčí fakt, že plánovaný príjem vo výške 135 940 Eur je vyšší o 18 349,03
Eur. Významne sa na tom podieľali príjmy z príspevkov za konferencie a príjmy od partnerov.
Celkový príjem za rok 2018 dosiahol hodnotu 154 289,03 Eur.
Celkové výdavky za uvedené obdobie dosiahli výšku 107306,39 Eur a to je oproti
schválenému rozpočtu menej až o 12 653,61 Eur. Celkový plánovaný rozdiel medzi príjmami
a výdavkami za 12 mesiacov 2018 bol 15 980 Eur a v skutočnosti dosiahol výšku 46 982,64
Eur, čo je prebytok hospodárenia, s ktorým bude môcť asociácia počítať v rozpočte na rok
2019.
Rada informatívnu správu o čerpaní rozpočtu zobrala na vedomie.
K bodu 4
V nadväznosti na predchádzajúci bod výkonný predseda predložil rade inventarizačný zápis
majetku, záväzkov a vlastného imania za rok 2018 a správu k inventarizácii.
Rada predloženú inventarizáciu schválila.
K bodu 5
Prezident predložil členom rady návrh na program snemu, jeho obsahové zameranie a hostí
snemu, ktorých budeme pozývať. Do pôvodne pripraveného programu navrhol doplniť
v bode 7 Návrh na zmenu stanov APUMS SR a ostatné body prečíslovať. Výkonný predseda
sa ohradil, že nevie o tom, že by mali byť na sneme menené stanovy asociácie a nemá
žiadny návrh, ktorý by mal byť súčasťou snemových materiálov. Prezident vysvetlil, že sa
jedná o jeho iniciatívu a že ich už aj poslal členom na pripomienkovanie v elektronickej
podobe. Následne ich zaslal priamo počas rokovania aj výkonnému predsedovi.
O predmetnom návrhu stanov rada nerokovala. Výkonný predseda ešte požiadal radu
o doplnenie dvoch bodov, ktoré boli spracované aj písomne a to do bodu 8 Návrh
strategických priorít na roky 2019 až 2022 a do bodu 9 Návrh zmeny zákona 369/1990
o obecnom zriadení.
Rada predložený návrh zmeny programu snemu schválila a prijala k nemu uznesenia.
Následne v rámci tohto bodu prerokovala a schválila návrh rozpočtu na rok 2019
a prerokovala návrhy na udelenie čestného členstva. Emil Jacko predložil písomný návrh na
dvoch čestných členov a následne členovia rady po diskusii odporučili, aby bolo čestné
členstvo na sneme udelené nasledovným osobám, ktoré sa významnou mierou podieľali na
rozvoji asociácie a prispievali k jej napredovaniu: Vladimír Krčmárik, Alexandra Gieciová,
Jana Pešková, Ondrej Bartko, Karol Gurka a Lucia Babejová.
Prezident v súvislosti s tým, že pripravovaný snem bude volebný, oznámil že nebude na ňom
kandidovať na prezidenta a ani do rady.

Na snem budú medzi hosťami pozvané partnerské združenia ZMOS, UMS, AKE SR. ZHK
SR a STMOU ČR.
K bodu 6
Výkonný predseda informoval radu o návrhu odborného programu konferencie. Zdôraznil, že
pri zostavovaní programu vychádzal z odporúčaní a uznesení rady. Odborný program bude
rozšírený o jedno odpoludnie, v ktorom pod lektorským vedením Ladislava Briestenského
budú sa mať možnosť účastníci formou semináru dozvedieť informácie o riadení úradu
a základných právnych predpisoch. Do odborného programu sa podarilo zaradiť aj témy
participatívneho rozpočtu formou panelovej diskusie a dva samostatné bloky venované
moderným trendom v oblasti smart cities a strategickému rozvoju. Na konferencii sa
predstavia aj dve štátne inštitúcie v pôsobnosti Úradu vlády SR a tiež traja úplne noví
partneri. Rada predložený návrh odborného programu schválila a v súvislosti
s organizačnými pokynmi uložila výkonnému predsedovi predložiť kalkuláciu ceny na
konferenciu. Výkonný predseda kalkuláciu následne zaslal členom rady písomne a rada ju
korešpondenčnou cestou schválila.
K bodu 7
Prezident spolu s výkonným predsedom informovali, že predložený návrh bol spracovaný
odbornou komisiou zloženou z členov asociácie a opakovane zasielaný v rámci
pripomienkového konania na ZMOS. Nikdy sa však návrhy asociácie nedostali do oficiálneho
návrhu ZMOS-u. Výkonný predseda informoval, že aj keď sa v najbližšom čase neočakáva
zmena predmetného zákona, bolo by vhodné o tejto iniciatíve opäť informovať členov a prijať
k nej aj uznesenie snemu. Rada predmetný bod schválila do programu snemu a informáciu
zobrala na vedomie.
K bodu 8
Výkonný predseda informoval radu o liste adresovanom prezidentovi asociácie z Úradu
normalizácie, metrológie a skúšobníctva SR. V liste našu asociáciu ako signatára Charty
kvality požiadal predseda úradu o spoluprácu pri zabezpečovaní účasti na pripravovaných
školeniach pre miestne samosprávy k modelu CAF.
Rada informáciu zobrala na vedomie a prijala k nemu uznesenie.
K bodu 9
Prezident v bode rôzne informoval o medzinárodnej spolupráci a v súvislosti s ňou aj
o pripravovaných aktivitách v roku 2019. Oznámil, že zašle členom a výkonnému predsedovi
e-mailom presné informácie o pripravovaných podujatiach v Rumunsku a v USA. Požiadal
výkonného predsedu, aby aj tieto následne zapracoval do plánu aktivít APUMS SR na tento
rok. Prezident informoval aj tom, že v tomto roku končí zmluva s ICMA a bude potrebné
pripraviť novú na ďalšie obdobie.
Jela Bednárová odporúčala, aby do budúcnosti bol skrátený program konferencie a boli do
neho zaradené workshopy k nastoleným témam. Vladimír Krčmárik v súvislosti s programom
poukázal na to, že niektoré témy sa netýkajú menších samospráv a preto by bolo dobré
preveriť do najbližšej rady, koľko členských samospráv je do 10 tisíc obyvateľov.
K bodu 10
Na záver prezident prítomným členom poďakoval za aktívnu účasť a pripomenul, že najbližší
termín rokovania rady bude 13.3.2019 o 10,00 hod v Grand hoteli Permon.

UZNESENIA RADY APUMS SR:
Rada APUMS SR schvaľuje:
Návrh programu snemu APUMS SR s doplnkami,
Návrh plánu aktivít APUMS SR na rok 2019,
Návrh rozpočtu APUMS SR na rok 2019,
Inventarizáciu majetku a záväzkov APUMS SR k 31.12.2018,
Návrh strategických priorít APUMS SR na roky 2019 až 2022,
Obsah odborného programu konferencie APUMS SR v nezmenenej podobe,
Cenovú kalkuláciu a ceny na odbornú konferenciu APUMS SR po korešpondenčnom
hlasovaní,
h) Návrh na udelenie čestného členstva pre Vladimíra Krčmárika, Alexandru Gieciovú,
Ondreja Bartka, Janu Peškovú a Luciu Babejovú,
i) Aby pracovné materiály na Snem APÚMS SR boli členom k dispozícii len
v elektronickej forme zverejnené na webovej stránke,
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Rada berie na vedomie:
a)
b)
c)
d)
e)

informatívnu správu o stave a vývoji členskej základne v roku 2019,
správu o hospodárení APÚMS SR za 1.- 12. mesiac 2018,
najbližšie zasadnutie rady bude 4.2.2019 o 10,00 hod. v Grand hoteli Permon,
informáciu o partnerskej spolupráci s UNMS SR k modelu CAF,
informáciu o iniciovaní prijať na sneme uznesenie k návrhu novely zákona
369/1990 o obecnom zriadení,

Rada ukladá:
a) výkonnému predsedovi pripraviť na najbližšie rokovanie rady k prehľadu o stave
členskej základne aj prehľad o počte obyvateľov v jednotlivých samosprávach
b) výkonnému predsedovi zverejniť na webovej stránke dva týždne pred konaním
snemu pracovné materiály,
c) výkonnému predsedovi pozvať na snem predstaviteľov ZMOS, UMS, AKE SR, ZHK
SR a STMOU ČR,
d) výkonnému predsedovi vyžiadať podklady od UNMaS SR k pripravovaným školeniam
na model CAF a zverejniť ich na webovej stránke,
e) výkonnému predsedovi skrátiť odborný program jesennej odbornej konferencie
a zaradiť do programu workshop na aktuálnu tému alebo výmenu dobrých praxí,
f) výkonnému predsedovi na základe prezenčných listín z účasti na manažérskom
vzdelávaní v rokoch 2015 až 2019 pripraviť pre účastníkov, ktorí sa zúčastnili viac
ako 50 % tréningov osvedčenia o absolvovaní manažérskeho vzdelávania,
g) výkonnému predsedovi pripraviť osvedčenia o čestnom členstve pre navrhnutých
čestných členov,
Zapísal: Ing. Miroslav Vereš
výkonný predseda
Ing. Peter Ágh
prezident APUMS SR

