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S T A N O V Y 
Únie miest Slovenska 

 
Č a s ť  A 

 
I. 

Názov 
 

1. Názov združenia je Únia miest Slovenska (ďalej „Únia“). 

2. Oficiálnym symbolom Únie je jej znak, ktorého grafické vyobrazenie tvorí neoddeliteľnú prílohu 
týchto Stanov. 

 
II. 

Sídlo 
 

1. Sídlom Únie je Biela 6/419, 811 01 Bratislava – Staré Mesto. 
 

III. 
Postavenie a právna forma 

 
1. Únia je dobrovoľným záujmovým združením miest Slovenskej republiky vytvoreným v súlade s § 21 

zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení účinnom do 31.12.2001. 

2. Únia je právnickou osobou. 

3. Únia nadobúda právnu subjektivitu zápisom do registra združení vedeného na príslušnom úrade. 
 

IV. 
Predmet činnosti 

 
1. Predmetom činnosti Únie je: 

a) chrániť práva a záujmy svojich členov vo vzťahu k zákonodarnej a výkonnej štátnej moci, ako 
aj vo vzťahu k iným organizáciám, zväzom, združeniam a tuzemským a zahraničným 
inštitúciám, 

b) prezentovať problematiku miest a obcí pred verejnosťou, 
c) poskytovať svojim členom poradenskú a informačnú službu a koordináciu aktivít komunálnej 

politiky, najmä v oblastiach ochrany, obnovy, zveľaďovania a trvalej udržateľnosti životného 
prostredia a kultúrneho dedičstva, školstva, sociálnych služieb a zdravotníctva, miestneho a 
regionálneho rozvoja, 

d) presadzovať personálnu, finančnú, inštitucionálnu, daňovú suverenitu miest a obcí, 
e) presadzovať úlohu miest ako centier regiónov v procese decentralizácie a modernizácie 

verejnej správy, 
f) podporovať rozvoj spolupráce miest obcí a regiónov na celoeurópskej úrovni a vytvárať 

podmienky pre zabezpečenie výmeny skúseností a nadviazania kontaktov svojich členov so 
zahraničnými záujmovými združeniami a inštitúciami podobného zamerania, ako aj inými 
zahraničnými subjektmi, 

g) vytvárať podmienky pre činnosť rôznych špecializovaných záujmových a profesných alebo 
programových skupín, spolkov, klubov v rámci organizačnej štruktúry Únie alebo ako 
samostatných právnických subjektov. 

h) podporovať aj formou nenávratného finančného príspevku vymedzený okruh neziskových 
organizácií, ktorých zriaďovateľom, zakladateľom alebo akcionárom je Únia miest Slovenska 
a ktoré sú zamerané na odborný servis, výskumnú a poradenskú činnosť v oblasti cieľov 
a predmetu činnosti Únie, 

i) na základe dobrovoľne poskytnutých údajov vytvárať informačnú databázu o združených 
mestách.  
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Č a s ť   B 
 

V. 
Majetkové pomery a pravidlá hospodárenia 

 
1. Zdrojmi financovania činnosti Únie sú: 

a) riadne ročné členské príspevky riadneho1 člena, ktoré sú minimálne vo výške 0,15 € / 1 
obyvateľ 

b) mimoriadne členské príspevky riadneho člena, o ktorých zaplatení a výške rozhoduje snem 
b) ročné členské príspevky mimoriadneho člena právnickej osoby, ktoré podľa rozhodnutia 

prezídia sú vo výške od 300,- €  do  700,- € 
c) účelové združenie finančných prostriedkov na konkrétny vopred stanovený účel 
d) granty 
e) príspevky a dary poskytnuté inými subjektmi (nadáciami a pod.) 
f) príjmy za služby poskytnuté tretím osobám a z ďalšej činnosti Únie. 

2. O hospodárení Únie v súlade so schváleným rozpočtom a Pravidlami hospodárenia rozhoduje 
prezídium. 

3. Pri výpočte riadneho ročného členského príspevku sa vychádza z počtu obyvateľov mesta 
ustanoveného a zverejneného Ministerstvom financií Slovenskej republiky na účely výpočtu výšky 
podielových daní. 

 
VI. 

Členstvo v Únii 
 

1. Členstvo v Únii môže byť riadne, mimoriadne a čestné. 
a) Riadnym členom Únie sú mestá1, ktoré sa stotožnia s hlavnými cieľmi, predmetom činnosti 

a stanovami Únie a o vstupe ktorých rozhodlo mestské zastupiteľstvo podľa § 11 ods. 4 písm. 
m) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Riadne členstvo vzniká dňom doručenia písomnej 
prihlášky za člena a odpisu uznesenia mestského zastupiteľstva Únii poštou alebo e-mailom. 
Mesto môže  v prihláške požiadať, aby mu riadne členstvo vzniklo k neskoršiemu dátumu, ktorý 
v prihláške určí. Riadne členstvo v takom prípade vzniká k tomuto neskoršiemu dátumu. 

b) Mimoriadnym členom Únie môžu byť právnické osoby, ktoré majú záujem o spoluprácu 
s Úniou. O prijatí za mimoriadneho člena rozhoduje snem na návrh prezídia Únie. 

c) Čestným členom Únie môžu byť fyzické osoby, ktoré významným spôsobom vplývajú na 
spoločenský a verejný život, resp. činnosť Únie. O udelení čestného členstva rozhoduje Snem 
na návrh prezídia Únie. 

2. Únia vedie zoznam všetkých svojich členov, do ktorého sa zapisuje názov a sídlo člena, rok vzniku 
členstva – prípadne dátum zániku členstva. Zoznam aktuálnych členov Únie je verejne prístupný na 
webovom sídle Únie. 

 
VII. 

Zánik členstva 
 
1.  Členstvo v Únii zaniká: 

a) vystúpením, 
b) zrušením, 
c) vylúčením, 
d) zánikom Únie.  

 
1 „Riadnym členom“ pre účely týchto Stanov sa rozumie mesto v súlade so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. 
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2. Vystúpením zaniká členstvo na základe písomného oznámenia o vystúpení doručeného Únii. 
 Členstvo zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie doručené Únii.  

3. Zrušiť členstvo je možné, ak do 90 dní po výzve člen neuhradí členský príspevok. O zrušení členstva 
rozhodne prezídium. Členstvo v tomto prípade zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom bolo 
prijaté rozhodnutie prezídia o zrušení členstva. 

4. Člen môže byť vylúčený z Únie za činnosť smerujúcu proti záujmom Únie alebo z dôvodu hrubého 
porušenia stanov Únie. O vylúčení rozhoduje snem. Rozhodnutie o vylúčení sa oznamuje členovi 
písomne. Členstvo zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom bolo toto rozhodnutie doručené 
členovi, ak v ňom nie je uvedený neskorší deň zániku členstva. 

5. Zánikom Únie automaticky zaniká aj členstvo a to najneskôr ku dňu výmazu z registra. 
 

VIII. 
Práva a povinnosti členov 

 
1. Riadny člen má právo a povinnosť zúčastňovať sa zasadnutiach orgánov, ktorých je členom, ako aj 

právo hlasovať,. V mene členského mesta sa zasadnutí zúčastňuje primátor mesta alebo ním 
poverený viceprimátor; členské mestá Bratislava a Košice môžu účasťou na zasadnutí poveriť aj 
zamestnanca magistrátu. Poverenie udelené na účasť na zasadnutiach nie je možné meniť bez 
vážneho dôvodu.. Členovia Únie môžu na princípe dobrovoľnosti vytvárať záujmové a profesijné 
alebo regionálne kluby. V záujmových, profesijných alebo regionálnych kluboch sa môžu združovať 
členovia Únie s ďalšími mestami a obcami za účelom riešenia spoločných otázok. 

2. Mimoriadny a čestný člen má právo zúčastňovať sa na sneme s hlasom poradným. 

3. Člen má povinnosť: 
a) dodržiavať stanovy Únie, 
b) hradiť riadny členský príspevok vo výške podľa čl. V. týchto Stanov a mimoriadny členský 

príspevok, ak tak rozhodne snem. V prípade vzniku členstva v priebehu kalendárneho roka je 
člen povinný zaplatiť pomernú časť riadneho členského príspevku vo výške 1/12 ročného 
riadneho členského príspevku za každý aj začatý kalendárny mesiac trvania členstva v Únii 
v danom kalendárnom roku,  

c) prispievať svojou činnosťou k plneniu cieľov Únie. 

4. Člen má právo: 
a) zúčastňovať sa rozhodovaní o záležitostiach Únie podľa týchto Stanov, 
b) žiadať o ochranu jeho oprávnených záujmov a práv podľa cieľov a predmetu činnosti Únie. 

5. V prípade zániku členstva člena v priebehu kalendárneho roka sa zaplatený členský príspevok 
nevracia. 

 
Č a s ť   C 

 
IX. 

Orgány združenia 
 
Orgánmi združenia sú: 

a) snem 
b) republiková rada 
c) prezídium 
d) prezident 
e) výkonný viceprezident 
f) kontrolná komisia.  
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X. 
Snem 

 
1. Snem je najvyšším orgánom Únie. Snem sa schádza najmenej 1-krát za rok. Snem zvoláva prezident 

Únie. Snem musí byť zvolaný aj vtedy, ak o to požiada aspoň 1/3 všetkých riadnych členov Únie. 

2. Do výlučnej kompetencie snemu patrí: 
a) prijímanie stanov, ich zmien a doplnkov 
b) voľba a odvolanie prezidenta, výkonného viceprezidenta a viceprezidentov 
c) voľba a odvolanie členov kontrolnej komisie 
d) schvaľovanie hlavných úloh Únie na nasledujúce funkčné obdobie 
e) schvaľovanie ročného rozpočtu, výšky členského príspevku, Pravidiel hospodárenia,    

ročnej uzávierky a správy o hospodárení Únie 
f) schvaľovanie správy kontrolnej komisie 
g) rozhodovanie o prijatí mimoriadnych a čestných členov Únie 
h) vylúčenie člena z Únie 
i) rozhodovanie o zániku, zlúčení, splynutí a rozdelení Únie. 

3. Snem je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých riadnych členov Únie. 
Pre prijatie rozhodnutia podľa písm. a) – h) je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných 
riadnych členov. Pre prijatie rozhodnutia o zániku Únie podľa ods. 2  písm. i) je potrebný súhlas 
najmenej 2/3 všetkých riadnych členov Únie. Ak mesto na rokovaní snemu zastupuje iná osoba 
ako primátor, preukazuje sa písomnou plnou mocou – splnomocnením. Hlasovanie na sneme je 
spravidla verejné, ak snem nerozhodne inak. 

4. O priebehu snemu sa spisuje stručný zápis, ktorý podpisuje zapisovateľ, predseda návrhovej 
komisie a prezident. 

5.   Počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej pre celé územie Slovenskej republiky, núdzového 
stavu alebo výnimočného stavu možno na základe rozhodnutia prezidenta rokovanie snemu 
uskutočniť aj prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej 
technológie. Prezident v takom prípade zvolá zasadnutie snemu e-mailovou pozvánkou najmenej 
10 dní pred zasadnutím. Z rokovania snemu podľa prvej vety kancelária Únie vyhotoví zvukovo-
obrazový alebo zvukový záznam; ak to nie je technicky možné, spíše sa stručná zápisnica. 

 
XI. 

Republiková rada 
 

1. Republiková rada je orgánom zodpovedným za prijímanie rozhodnutí týkajúcich sa strategickej 
činnosti a rozvoja Únie medzi zasadnutiami snemu. 

2. Členmi republikovej rady sú všetky členské mestá Únie. 

3. Republiková rada sa schádza minimálne raz za 2 mesiace. Zasadnutia republikovej rady zvoláva 
prezident. 

4. Republiková rada: 
a) prerokúva programové zameranie Únie  
b) predkladá výkonnej a zákonodarnej štátnej moci podnety a pripomienky k otázkam týkajúcim 

sa samosprávy 
c) rozhoduje o ďalších záležitostiach, ktoré týmito Stanovami nie sú zverené do pôsobnosti 

iného orgánu Únie. 

5. Republiková rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie 
uznesenia republikovej rady je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. 

6. Zasadnutia republikovej rady sa zúčastňuje výkonný viceprezident s hlasom poradným. 

7. Zasadnutia republikovej rady zvoláva prezident tak, aby minimálne 2 zasadnutia ročne prebehli 
prezenčne. Z prezenčného zasadnutia kancelária Únie vyhotoví stručnú zápisnicu. Ostatné 
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zasadnutia republikovej rady prebiehajú prostredníctvom videokonferencie alebo inými 
prostriedkami komunikačnej technológie. Z online rokovania republikovej rady kancelária Únie 
vyhotoví zvukovo-obrazový alebo zvukový záznam; ak to nie je technicky možné vyhotoví stručnú 
zápisnicu. 

 
XII. 

Prezídium 
 

1. Prezídium je výkonný orgán, ktorý riadi činnosť Únie medzi zasadnutiami republikovej rady a 
snemu. Členmi prezídia sú prezident, výkonný viceprezident a deviati (9) viceprezidenti. 
Viceprezidentmi sú primátori členských miest Únie. Členovia prezídia sú volení snemom na 
obdobie 2 rokov. Zasadnutí prezídia sa zúčastňuje predseda alebo podpredseda, prípadne člen 
kontrolnej komisie bez hlasovacieho práva. Viceprezidenti zodpovedajú za jednotlivé agendy 
činnosti Únie podľa prerozdelenia schváleného prezídiom. Viceprezidenta môže na zasadnutí 
prezídia zastupovať ním písomne poverený viceprimátor; členské mestá Bratislava a Košice môžu 
účasťou na zasadnutí poveriť aj zamestnanca magistrátu. Poverenie udelené na účasť na 
zasadnutiach nie je možné meniť bez vážneho dôvodu. 

2. Funkcia viceprezidenta zaniká: 
a) odvolaním z funkcie 
b) uplynutím dvojročného funkčného obdobia 
c) vzdaním sa funkcie, a to ku dňu konania najbližšieho snemu po doručení písomného vzdania 

sa funkcie kancelárii Únie  
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho. 

3. Prezídium sa schádza najmenej 1-krát za 2 mesiace. Zasadnutie prezídia zvoláva prezident 
písomne prostredníctvom kancelárie Únie, pričom pozvánka na zasadnutie musí byť doručená 
najmenej 5 dní pred zasadnutím. Pozvánka môže byť doručená členovi prezídia aj e-mailom. Na 
ten účel sú členovia prezídia povinní preukázateľne oznámiť kancelárii Únie e-mailové adresy. 

4.  Do kompetencie prezídia patrí: 
a) riadiť činnosť Únie medzi zasadnutiami stálej republikovej rady a snemu a zabezpečovať a 

vykonávať plnenie uznesení republikovej rady a snemu 
d) zabezpečovať obsahovú a organizačnú stránku snemu a zasadnutia republikovej rady 
e) rozhodovať o vydavateľskej a publikačnej činnosti 
f) schvaľovať návrh rozpočtu Únie a Pravidiel hospodárenia a predkladať ich snemu na 

schválenie, v priebehu rozpočtového roka robiť odôvodnené zmeny v štruktúre schváleného 
rozpočtu 

g) rozhodovať o nakladaní s majetkom Únie v rámci rozpočtu a podľa Pravidiel hospodárenia 
h) predkladať snemu návrh pre voľbu prezidenta, výkonného viceprezidenta, viceprezidentov, 

a  kontrolnej komisie 
i) schvaľovať návrhy na prijatie mimoriadnych a čestných členov Únie a predkladať ich snemu 
j) prerokúvať podnety orgánov Únie a členov Únie 
k) nadväzovať spoluprácu so združeniami miest v zahraničí a s partnermi z neziskového sektora. 

5. Prezídium je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov. 
Rozhodnutie prezídia je prijaté, ak za neho hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. 

7. O priebehu zasadania prezídia sa spisuje stručná zápisnica, ktorú podpisuje prezident alebo 
výkonný viceprezident. 

8. Na základe rozhodnutia prezidenta možno rokovanie prezídia uskutočniť aj prostredníctvom 
videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie. Prezident v takom prípade 
zvolá zasadnutie prezídia e-mailovou pozvánkou. Z rokovania prezídia podľa prvej vety kancelária 
Únie vyhotoví zvukovo-obrazový alebo zvukový záznam; ak to nie je technicky možné, spíše sa 
stručná zápisnica. 

9.   V naliehavých prípadoch, v prípadoch, ktoré neznesú odklad, v prípadoch, ktoré si s ohľadom na 
význam problému nevyžadujú osobitné zasadnutie prezídia a v prípadoch, kedy nie je možné 
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zrealizovať zasadnutie prezídia podľa odseku 3 ani podľa odseku 8 , môže prezident požiadať 
členov prezídia, aby sa rozhodlo mimo zasadnutia korešpondenčným hlasovaním v listinnej 
podobe alebo hlasovaním prostredníctvom elektronických prostriedkov formou  per – rollam. Na 
ten účel sú členovia prezídia povinní preukázateľne oznámiť kancelárii Únie e-mailové adresy, 
prostredníctvom ktorých sa hlasovanie per rollam zrealizuje. 

 
XIII. 

Prezident  
 

1. Prezident je štatutárnym orgánom Únie. Koná za Úniu navonok a podpisuje písomnosti Únie. 
V prípade, že pre právny úkon je predpísaná písomná forma a jeho predmetom je právo alebo 
záväzok v hodnote presahujúcej 10.000,- € pri jeho vzniku, je potrebný podpis prezidenta spolu 
s podpisom výkonného viceprezidenta alebo jedného z viceprezidentov. 

2. Prezidentom  Únie môže byť len primátor členského mesta Únie. 

3. Prezident menuje riaditeľa kancelárie Únie, ak je funkcia výkonného viceprezidenta neobsadená. 

4. Prezident organizuje a riadi rokovanie prezídia, republikovej rady i snemu Únie. 

5. Prezident vydáva interné riadiace akty týkajúce sa organizácie a výkonu činnosti kancelárie (napr. 
organizačný poriadok, platový poriadok a pod.) 

6. Funkcia prezidenta zaniká: 
a) odvolaním z funkcie 
b)  uplynutím dvojročného funkčného obdobia 
c) vzdaním sa funkcie 
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho. 

7. Písomné vzdanie sa funkcie doručuje prezident kancelárii Únie. Prezidentovi Únie funkcia zaniká 
zvolením nového prezidenta Únie. V prípade, že nový prezident Únie nie je zvolený na najbližšom 
zasadnutí snemu po doručení vzdania sa funkcie, funkcia prezidenta zaniká dňom konania 
zasadnutia snemu. 

 
XIV. 

Kontrolná komisia 
 
1. Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť Únie. Zodpovedá iba snemu a je 

nezávislá od ostatných orgánov Únie. Podáva snemu správu o svojej činnosti. 

2. Členovia kontrolnej komisie sa pravidelne zúčastňujú zasadnutí prezídia, republikovej rady 
a snemu, s právom vyjadriť svoj názor na prejednávanú problematiku. Člen kontrolnej komisie, 
prítomný na zasadnutí príslušného orgánu, je povinný upozorniť na prípadný nesúlad rozhodnutia 
príslušného orgánu so zákonom, resp. Stanovami alebo Pravidlami hospodárenia.  

3. Kontrolná komisia má najmenej 3 členov, predsedu, podpredsedu a najmenej jedného člena, ktorí 
sú volení spomedzi primátorov členských miest snemom na obdobie 2 rokov. 

4. Kontrolná komisia je oprávnená vyžadovať od orgánov Únie a inštitúcií Úniou založených akékoľvek 
informácie o hospodárení Únie a tieto sú povinné komisii bez zbytočného odkladu oznámiť všetky 
skutočnosti, ktoré môžu mať závažné dôsledky na hospodárenie alebo postavenie Únie a jej členov. 

5. Na zistené nedostatky upozorňuje kontrolná komisia prezídium a vyžaduje ich nápravu. 

6. Kontrolná komisia sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za 1 rok. Zasadnutie zvoláva a riadi 
predseda komisie. 

7. Kontrolná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. 
Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. 
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XV. 
Výkonný viceprezident 

 
1. Výkonného viceprezidenta volí a odvoláva na obdobie dvoch rokov snem na návrh prezídia.  

2. Výkonný viceprezident vystupuje v mene Únie pri rokovaniach s orgánmi verejnej správy a tretími 
osobami, doma i v zahraničí. 

3. Výkonný viceprezident koordinuje mediálne aktivity v súlade so stratégiou Únie, riadi kanceláriu 
Únie a zodpovedá za každodenný chod Únie. 

4. Výkonný viceprezident za svoju činnosť zodpovedá prezidentovi. 

5. Funkcia výkonného viceprezidenta je nezlučiteľná s výkonom funkcie primátora mesta. Funkciu 
výkonného viceprezidenta môže vykonávať len fyzická osoba disponujúca riadiacimi schopnosťami 
a dostatočnými odbornými vedomosťami a praktickými skúsenosťami z oblasti verejnej správy. 

6. Funkcia výkonného viceprezidenta zaniká: 
a) odvolaním z funkcie 
b) uplynutím dvojročného funkčného obdobia 
c) vzdaním sa funkcie 
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho. 

7. Písomné vzdanie sa funkcie doručuje výkonný viceprezident prezidentovi Únie. Výkonnému 
viceprezidentovi funkcia zaniká zvolením nového výkonného viceprezidenta. V prípade, že sa 
v lehote troch mesiacov odo dňa doručenia vzdania sa funkcie neuskutoční zasadnutie snemu 
alebo na ňom nie je zvolený nový výkonný viceprezident, funkcia výkonnému viceprezidentovi 
zanikne v deň nasledujúci po uplynutí troch mesiacov odo dňa doručenia vzdania sa funkcie. 

 
XVI. 

Kancelária Únie 
 

1. Bežnú administratívnu činnosť Únie zabezpečuje kancelária Únie. Je zložená z odborných 
pracovníkov. 

2. Kanceláriu riadi výkonný viceprezident. Ak funkcia výkonného viceprezidenta nie je obsadená, 
kanceláriu do zvolenia nového výkonného viceprezidenta riadi riaditeľ kancelárie, ktorého menuje 
a odvoláva prezident.  

 
XVII. 

Zrušenie a zánik Únie 
 

1. Únia môže byť zrušená uznesením snemu v súlade s článkom X., ods. 2. písm. i) a ods. 3. 

2. V prípade zrušenia Únie sa vykoná likvidácia v súlade s platnými právnymi predpismi. Likvidátora 
menuje prezídium. O rozdelení likvidačného zostatku rozhodne snem na návrh likvidátora. 

3. Únia zaniká výmazom z registra. 
 

XVIII. 
Zlúčenie, splynutie a rozdelenie Únie 

 
1. V záujme efektívnejšieho dosiahnutia cieľov Únie môže snem Únie podľa čl. X., ods. 2. písm. i) 

a ods. 3. Stanov rozhodnúť o: 
a) zlúčení alebo splynutí s iným záujmovým združením, ktoré má rovnaké právne postavenie 

a podobný alebo rovnaký cieľ a predmet činnosti 
b) rozdelení. 

2. Pri zlúčení prechádza imanie zlučovaného záujmového združenia na Úniu. 

3. Pri splynutí Únia zaniká a vzniká nový právny subjekt, ktorý je právnym nástupcom Únie. 
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4. Pri rozdelení Únia zaniká a imanie sa rozdelí medzi novovzniknuté právne subjekty rovnakej 
právnej formy spôsobom stanoveným snemom.  

 
XIX. 

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 04.05.2021 
 
1. Viceprezidentom a členom prezídia zvoleným podľa doteraz platných a účinných Stanov zaniká 

funkcia dňom prijatia zmeny stanov. 

2. Riadny ročný členský príspevok sa  platí vo výške ustanovenej v čl. V ods. 1 písm. a) Stanov 
účinných od 04.05.2021 počnúc od 01.01.2022. 

 
XX. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Tieto Stanovy nahrádzajú doteraz platné a účinné Stanovy v znení všetkých ich zmien a doplnkov 
a nadobúdajú účinnosť dňa 04.05.2021. 

 
 
 
V Bratislave, 04.05.2021 
 
 Prezident ÚMS 
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PRÍLOHA Č. 1 
K Stanovám Únie miest Slovenska  

 
Znak Únie 

 
Znak Únie miest Slovenska – grafické vyobrazenie - v zmysle čl. I., ods. 2 Stanov Únie miest Slovenska, 
schválený Snemom Únie. 
POPIS ZNAKU: znak zobrazuje symbolické spojenie miest v podobe symbolu mestských brán v modrej 
farbe (pri nefarebnom riešení čierna farba). Stredné pole symbolizuje plochu námestia, v ktorej je 
umiestnený text „Únia miest Slovenska“ v čiernej farbe.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 Prezident ÚMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


