Zápisnica z rokovanie Rady APÚMS SR
on-line (pozvánka cez Cisco webex)
dňa 12.10.2021
Prítomní: Bartošová, Solár, Judičák, Borovský, Bagar, Pagáč, Mikuš, Hetmánková,
Taranová
Kotrus Rákociová – prostredníctvom telefónu, len časť rokovania, nehlasovala
Neprítomní: Michalus, Gogora, Miškovič

Program zasadnutia:
- Príprava konferencie
- Informácie z hotela Permon
- Nové partnerské hladiny
1. Príprava konferencie
Konferencia APÚMS SR je plánovaná 10. -12.11.2021
Podľa opatrení – môžeme pozvať aj partnerov
Na odbornú konferenciu sú pripravené nasledovné témy:
- Ekonomické výhľady SR v nadväznosti na samosprávy a rozpočty samospráv
- Elektronizácia v samospráve
- Zákon o sociálnych službách
- Bytová politika a ŠFRB
- Voľby 2022 (Štatistický úrad)
- Príspevkové organizácie
- Odpadové hospodárstvo
(Pozvánka na 29. Odbornú konferenciu APUMS- pracovná verzia -príloha č.1 )
Návrhy členov rady k témam – Kybernetická bezpečnosť, Plán obnovy.
2. Informácie z hotela Permon
Organizácia prezenčne v Permone – vo veľkej sále Hala Grande, kvôli kapacite
Momentálne je rezervovaný takmer celý hotel, 137 izieb.
Podľa aktuálnych opatrení- treba zvažovať všetky možné podmienky:
- červený okres – max. kapacita 180 osôb, režim OTP
- bordový okres – max. kapacita 180 osôb, režim len plne zaočkovaní
- čierny okres – zákaz hromadných podujatí – len v tomto prípade bude vrátená záloha
Zistenie predbežného záujmu prednostov o účasť na konferencii do 15.10.2021
Hlasovanie: Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0
3. Nové partnerské hladiny
Návrh nových partnerských hladín – 4 úrovne: Generálny partner
Partner- vystavovateľ
Reklamný partner
Partner
Platnosť do najbližšej ďalšej konferencie.
(Partnerské hladiny – podrobné podmienky -príloha č.2 )
Návrh členov Rady APUMS, aby noví partneri boli tématicky k problémom samosprávy.
Návrh na zvýšenie finančného príspevku generálneho partnera na 1600 e + DPH
Hlasovanie: Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0

4. Stretnutie Rady APÚMS SR
Členovia Rady APÚMS SR odporučili ďalšie stretnutie Rady APÚMS SR zorganizovať dňa
18.10.2021 o 14.45 hod. v režime on-line – prezidentka pošle pozvánku.
Zapísala: Ing. Renáta Taranová, 12.10.2021

