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Návrh na uznesenie: 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
návrh na vznik členstva Mesta Nitry v záujmovom združení miest 
Únia miest Slovenska  
 
 

s c h v a ľ  u j e  
vznik členstva Mesta Nitry v záujmovom združení miest Únia miest 
Slovenska   
 

s ú h l a s í 
s platnými stanovami Únie miest Slovenska 
 

s p l n o m o c ň u j e  
primátora mesta   
- na podanie prihlášky Mesta Nitry za člena Únie miest Slovenska 
- na vykonanie všetkých úkonov potrebných na vznik členstva 
v Únii miest Slovenska                                                                      

 

Podpis predkladateľa: 
 

 

 
 
 



 
Návrh na vznik členstva Mesta Nitry v záujmovom združení miest Únia miest Slovenska  

 
 

     Predloženie materiálu návrhu vstupu Mesta Nitry do Únie miest Slovenska (ďalej len 
„Únia“) vyplynulo zo záverov ostatných rokovaní Združenia krajských miest SR - K8, na 
ktorých boli vznesené požiadavky na lepšie zastupovanie miest voči vláde, lepšiu koordináciu 
spoločných krokov a presadzovanie spoločných záujmov miest, pričom primátori krajských 
miest zhodne považovali za vhodné vstúpiť do Únie miest Slovenska.  
 
      Únia je dobrovoľné záujmové združenie miest založené v roku 1994 podľa vtedy účinného 
znenia § 21 zákona č. 369/1990 Zb. a jej členskú základňu tvoria veľké a stredné mestá 
z rôznych regiónov Slovenska (viď. zoznam súčasných riadnych členov ÚMS).  
 
     Predmetom činnosti Únie je najmä: 

- ochrana práv a záujmov svojich členov vo vzťahu k zákonodarnej a výkonnej moci, vo 
vzťahu k iným organizáciám a tuzemským a zahraničným inštitúciám, 

- poskytovanie poradenskej a informačnej činnosti svojim členom a koordinácia aktivít 
komunálnej politiky najmä v oblastiach životného prostredia a kultúrneho dedičstva, 
školstva, sociálnych služieb, miestneho a regionálneho rozvoja, 

- podpora rozvoja spolupráce miest, obcí a regiónov na celoeurópskej úrovni a vytváranie 
podmienok pre výmenu skúseností svojich členov so zahraničnými subjektami 
podobného zamerania. 

 
Riadne členstvo v Únii vznikne podľa stanov Únie mestu, ktoré sa stotožní s hlavnými 

cieľmi Únie, predmetom činnosti a stanovami Únie a o vstupe ktorého rozhodlo mestské 
zastupiteľstvo. Riadne členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky za člena a to dňom jej 
doručenia Únii.  

 
S členstvom v Únii je spojená povinnosť úhrady každoročného členského príspevku vo 

výške 0,13 € na jedného obyvateľa. Pre výpočet celkovej výšky členského príspevku na 
kalendárny rok sa vychádza z počtu obyvateľov mesta Nitry zisteného k 31.12. 
predchádzajúceho kalendárneho roka (počet obyvateľov mesta Nitry k 31.12.2018 bol 78.559).  

 
V prípade vzniku členstva v priebehu kalendárneho roka je členský príspevok splatný 

v lehote 90 dní od vzniku členstva, a to vo výške pomernej časti ročného príspevku za každý aj 
začatý kalendárny mesiac trvania členstva. 

 
Členstvo v Únii je možné kedykoľvek ukončiť písomným oznámením o vystúpení, na 

základe ktorého členstvo zanikne k poslednému dňu mesiaca, v ktorom sa oznámenie doručilo 
Únii.   

 
Činnosť Únie koordinujú jej orgány: snem, prezídium, výbor prezídia, prezident, generálny 

sekretár, výkonný viceprezident, kontrolná komisia, ktorých úlohy, postavenie a kompetencie 
bližšie vymedzujú stanovy Únie (v prílohe). 

 
 
 
 
 
 
  
 
 



Zoznam súčasných riadnych členov ÚMS 
 
 

p.č. Mesto 

1.  Bratislava 

2.  Bratislava – Ružinov 

3.  Bratislava – Staré mesto  

4.  Čierna nad Tisou 

5.  Gbely 

6.  Hlohovec 

7.  Hnúšťa 

8.  Holíč 

9.  Hurbanovo 

10.  Kežmarok 

11.  Kolárovo 

12.  Komárno 

13.  Kremnica 

14.  Leopoldov 

15.  Levoča 

16.  Liptovský Mikuláš 

17.  Lučenec 

18.  Martin 

19.  Medzev 

20.  Nová Baňa 

21.  Nové Zámky 

22.  Partizánske 

23.  Pezinok 

24.  Poltár 

25.  Prešov 

26.  Rožňava 

27.  Šamorín 

28.  Trenčianske Teplice 

29.  Trnava 

30.  Tvrdošín 

31.  Vráble 

32.  Vrbové 

33.  Vysoké Tatry 

34.  Zlaté Moravce 

35.  Zvolen 

36.  Želiezovce 

 
 
 

 



 
Dôvodová správa 

 
 

     Únia miest Slovenska je dlhodobo etablované a funkčné záujmové združenie miest, ktoré 
vyvíja činnosť za účelom zastupovania miest vo vzťahu k zákonodarnej a výkonnej štátnej 
moci a v tejto súvislosti združenie koordinuje postup miest pri presadzovaní svojich záujmov. 
 
    Na ostatných stretnutiach primátorov krajských miest konaných v rámci Združenia K8 bola 
spomedzi združení miest, ktorých činnosť je de fakto identická, hodnotená najpozitívnejšie 
práve činnosť Únie miest Slovenska. Dôvodom bolo predovšetkým pružné a aktívne 
presadzovanie záujmov členov a reagovanie na aktuálne otázky rezonujúce v oblasti 
samosprávy ako sú inteligentné riešenia v mestách, podpora informatizácie samospráv, 
ekologické smerovanie miest, podpora integrácie migrantov na lokálnej úrovni, problematika 
sociálnych služieb. Významná je aj činnosť Únie v legislatívnej oblasti, kde je povinným 
pripomienkovacím subjektom medzirezortného pripomienkového konania, tvorí analýzy 
a komentáre k právnym normám dostupné pre členov, pripravuje návrhy legislatívnych riešení. 
Taktiež organizuje odborné konferencie a semináre aj v spolupráci s partnermi Únie ako napr. 
Úradom pre verejné obstarávanie, Asociáciou komunálnych ekonómov SR a pod.  
 
  Materiál návrhu na vznik členstva Mesta Nitry v Únii miest Slovenska sa predkladá na 
rozhodnutie Mestskému zastupiteľstvu v Nitre v zmysle § 11 ods. 4 písm. m) zákona                             
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého mestské 
zastupiteľstvo rozhoduje o  účasti mesta v združeniach.  
 
    V rámci prerokovania materiálu na Mestskej rade v Nitre dňa 14.05.2019 bolo prednesená 
požiadavka na jeho doplnenie o prehľad členských miest, ktoré sú aktuálne členmi  ÚMS, 
pričom Mestská rada v Nitre odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť vznik 
členstva Mesta Nitry v ÚMS v zmysle predloženého návrhu uznesenia. 
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


















