Rokovanie Rady APÚMS SR
on-line (pozvánka cez Cisco webex)
dňa 13.9.2021
Prítomní: Bartošová, Solár, Judičák, Borovský, Bagar, Pagáč, Gogora, Miškovič, Kotrus
Rákociová
Neprítomní: Mikuš, Hetmánková, Michalus

Program zasadnutia:
- Príprava konferencie
- Menovanie nového výkonného predsedu
1. Príprava konferencie
Konferencia APÚMS SR je plánovaná 10. -12.11.2021
Organizácia prezenčne v Permone – vo veľkej sále Hala Grande, kvôli kapacite
Podľa opatrení – môžeme pozvať aj partnerov
Pozvať ÚMS a ZMOS – téma reforma verejnej správy (zmena kompetencií v samospráve +
prenesený výkon štátnej správy)
Po prerokovaní Rada APÚMS SR odporúča výkonnému predsedovi pripraviť na odbornú
konferenciu nasledovné témy:
- Ekonomické výhľady SR v nadväznosti na samosprávy a rozpočty samospráv (Mikš)
- Elektronizácia v samospráve
- Parkovacia politika
- Stavebný zákon
- Využitie Eurofondov, Plán pre obnovu - zeleň, odpadové hospodárstvo, prerozdelenie
balíka financií, ktorý je potrebné dočerpať do konca r. 2022, programy regionálneho
rozvoja
- Zákon o sociálnych službách
- Bytová politika a ŠFRB
- Príklady dobrej praxe
- Príprava Zákona o verejnej osobnej doprave
- Systém manažérstva proti korupcii
- Voľby 2022 (Štatistický úrad)
- Vodozádržné opatrenia
- Odpadové hospodárstvo
2. Menovanie nového výkonného predsedu
V zmysle § 9 ods. 1 platných Stanov APÚMS SR výkonného predsedu
menuje a odvoláva prezident Asociácie.
Od 1.10.2021 prezidentka APÚMS SR menuje do funkcie výkonného predsedu Renátu
Taranovú na celý úväzok na pracovnú zmluvu s platom vo výške 1200 eur.
Prezidentka APÚMS SR požiadala o prenájom kancelárskych priestorov v Piešťanoch.za
nájomné 1 euro + energie cca 650-700 eur za rok. O nájme sa bude rozhodovať 30.9.2021 na
MsZ. Priestory je potrebné zariadiť nábytkom – máme záujem zakúpiť skrine, police,
kancelársky stôl a stoličku.
Prezidentka APÚMS SR predložila nasledovné návrhy na uznesenia Rady APÚMS SR:
Rada APUMS SR berie na vedomie menovanie nového výkonného predsedu APÚMS
SR Renáty Taranovej od 1.10.2021 a odvolanie výkonného predsedu Zuzany Kotrus
Rákociovej ku dňu 30.9.2021
Hlasovanie: Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0

Rada APUMS SR schvaľuje presun financií vo výške 1000 eur
z výdavkovej rozpočtovej položky Medzinárodné vzťahy APÚMS SR (4000 eur) do
výdavkovej rozpočtovej položky materiálové výdavky, pričom sa nemenia celkové
príjmy a výdavky rozpočtu APÚMS SR na rok 2021
Hlasovanie: Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0
Rada
APUMS
SR
schvaľuje
presun
financií
vo
výške
200
eur
z výdavkovej rozpočtovej položky Reprezentačný fond/prezident (500 eur) do
výdavkovej rozpočtovej položky telefón, poštovné, internet a iné poplatky
predseda, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky rozpočtu APÚMS SR na rok
2021
Hlasovanie: Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0

Úlohy pre nového predsedu:
-

Pripraviť odbornú konferenciu
Zariadiť kanceláriu (nábytok, maľovanie, ...)
Osloviť ďalších prednostov – členstvo v APÚMS SR
Presťahovať dokumenty a technické vybavenie
Pripraviť prevzatie účtovníctva zo Žiliny
Spolupracovať s kontrolnou komisiou
Zaškoliť sa na web a doplniť potrebné údaje
Nová spolupráca s partnermi – pripraviť partnerské hladiny
Zmeniť prístupy v banke
Zabezpečiť telefón a internet
Pripraviť sa na účasť v europrojektoch
Doplniť fotogalériu na webe
Príprava 30tých osláv APUMS SR
Ostatné činnosti budú uvedené v pracovnej zmluve

Prezidentka požiadala výkonnú predsedníčku Zuzanu Kotrus Rákociovú o zmenu členov na
webe – uvádzaní členovia Rady APÚMS SR sú Fiamová, Jacko, predseda Kontrolnej komisie
– Procházková.
3. Stretnutie Rady APÚMS SR
Členovia Rady APÚMS SR odporučili ďalšie stretnutie Rady APÚMS SR zorganizovať podľa
potreby v 1 alebo druhom októbrovom týždni v poobedných hodinách.
Zapísala: RNDr. Denisa Bartošová, 17.9.2021

