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1. Základné  informácie o Únií miest Slovenska 

 

Názov organizácie:  Únia miest Slovenska 

Sídlo organizácie:  Biela 6, 811 01 Bratislava 

IČO:   30808847   

DIČ:   2020814851 

Email:  sekretariat@unia-miest.sk 

Phone:      0905 540 002 

Web:  www.uniamiest.sk 

Postavenie: Únia miest Slovenska je dobrovoľným záujmovým združením miest SR. 

Vznik organizácie: 

Vznik organizácie 12.máj 1994–Okresný úrad Bratislava pod číslom OVVS 53/1994-Ta, podľa 

ustanovenia §20, písm. i, ods. 2 Občianskeho zákonníka. 

Zakladajúcimi členovia združenia  - mestá : Banská Bystrica, Kežmarok, Košice, Levoča, Nová 

Dubnica, Nové mesto nad Váhom, Pezinok, Rajec, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Starý 

Smokovec a Trenčianske Teplice. 

Cieľom činnosti Únie miest Slovenska je: 

- 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, 

- prezentovať problematiku miest a obcí pred verejnosťou, 

- 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, 

- presadzovať personálnu, finančnú, inštitucionálnu, daňovú suverenitu miest a obcí,  

- presadzovať úlohu miest ako centier regiónov v procese decentralizácie a modernizácie 

verejnej správy, 

- 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, 
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- vytvárať podmienky pre činnosť rôznych špecializovaných záujmových a profesných alebo 

programových skupín, spolkov, klubov v rámci organizačnej štruktúry Únie alebo ako 

samostatných právnických subjektov, 

- 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, 

- na základe dobrovoľne poskytnutých údajov vytvárať informačnú databázu o združených 

mestách. 

Orgánmi združenia sú:  -  snem  
   -  prezídium 
   -  prezident 
   -  výkonný viceprezident 
   -  kontrolná komisia 

V roku  2019 pôsobili orgány ÚMS v nasledovnom zložení:  

1.1.2019 – 21.6.2019 

prezident Ivo Nesrovnal, primátor hl. m. SR Bratislavy 

 

1. viceprezident: Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov 

 

viceprezidenti: Andrej Hrnčiar, primátor mesta Martin 

Miroslav Kollár, primátor mesta Hlohovec 

 

členovia prezídia: Lenka Balkovičová, primátorka mesta Zvolen 

Ján Blcháč, primátor mesta Liptovský Mikuláš 

Peter Bročka, primátor mesta Trnava 

Zdenko Čambal, primátor mesta Holíč 

Ján Ferenčák, primátor mesta Kežmarok 

Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica 

Otokar Klein, primátor mesta Nové Zámky 

Dušan Pekár, starosta m.č. Bratislava Ružinov 

Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec 

László Stubendek, primátor mesta Komárno 

generálny sekretár: Milan Galanda, generálny sekretár ÚMS 

predseda kontrolnej komisie: Tibor Tóth, primátor mesta Vráble 

členovia kontrolnej komisie: Ildikó Basternáková, primátorka mesta Hurbanovo 

Terézia Kavuliaková, primátorka mesta Leopoldov 
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Na sneme 21.6.2019 došlo k nasledovnej zmene v orgánoch ÚMS: 

prezident ÚMS Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín 

viceprezident  Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Bratislava 

viceprezidentka Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec 

viceprezident  Ján Ferenčák, primátor mesta Kežmarok 

viceprezident Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica 

výkonný viceprezident Miroslav Kollár, primátor mesta Hlohovec 

člen prezídia Peter Bročka, primátor mesta Trnava 

člen prezídia Marek Hattas, primátor mesta Nitra 

člen prezídia Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov 

člen prezídia Ján Blcháč, primátor mesta Liptovský Mikuláš 

člen prezídia Zdenko Čambal, primátor mesta Holíč 

člen prezídia Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica 

člen prezídia Lenka Balkovičová, primátorka mesta Zvolen 

člen prezídia Otokar Klein, primátor mesta Nové Zámky 

člen prezídia Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 

člen prezídia Jozef Božik, primátor mesta Partizánske 

člen prezídia Béla Keszegh, primátor mesta Komárno 

predseda kontrolnej komisie Tibor Tóth, primátor mesta Vráble 

 

člen kontrolnej komisie Terézia Kavuliaková, primátorka mesta Leopoldov 

člen kontrolnej komisie Peter Závodský, primátor mesta Hurbanovo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

Vývoj členskej základne Únie miest Slovenska v roku 2019: 

Členovia v roku 2019 Vstúpili v roku 2019 Vystúpili v roku 2019 

Bratislava Dobšiná Medzev 

Čierna nad Tisou Banská Bystrica  

Gbely Trenčín  

Hlohovec Nitra  

Holíč Košice  

Hurbanovo Handlová  

Kežmarok Ilava  

Kolárovo Prievidza  

Komárno Žilina  

Kremnica Veľký Krtíš  

Leopoldov Stará Turá  

Levoča Moldava nad Bodvou  

Liptovský Mikuláš Modra  

Lučenec Sliač  

Martin   

Nová Baňa   

Nové Zámky   

Partizánske   

Pezinok   

Poltár   

Prešov   

Rožňava   

Šamorín   

Trenčianske Teplice   

Trnava   

Tvrdošín   

Vráble   

Vrbové   

Vysoké Tatry   

Zlaté Moravce   

Zvolen   

Želiezovce   
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2. Aktivity Únie miest Slovenska v roku 2019 

 

Činnosť Únie miest Slovenska v roku 2019 

Únia miest Slovenska (ÚMS) vznikla v roku 1994 a v roku 2019 oslávila 35 rokov svojej činnosti. 

Počas celého obdobia svojej činnosti prinášala pre činnosť samosprávy množstvo inovátorských 

a priekopníckych myšlienok. 

Rok 2019 bol pre ÚMS prelomovým rokom. Zlomovým sa stal snem ÚMS 21.6.2019, keď v období 

blízkom snemu do Únie miest Slovenska vstúpili v krátkom časovom slede všetky najväčšie 

slovenské mestá, obnovili a zintenzívnili činnosť Únie miest Slovenska. 

Po riadnom sneme ÚMS ktorý sa konal 21.6.2019 sa ÚMS prioritne venovala diskusiám a práci na 

dokumente „dozrel čas na zmeny“. Prezídium ÚMS zasadalo počas  6 mesiacov 5 x. Každé 

prezídium sa venovalo práci na dokumente, stretnutie prezídia s celým expertným tímom sa 

uskutočnilo 20.septembra, následne priebežne boli predstavované a konzultované návrhy 

expertného tímu na každom prezídiu. V záverečnej etape prác bol dokument predmetom 

samostatne konferencie všetkých členov ÚMS na pracovnej konferencii  9.-10.januára 2020   

v hoteli Permon. Dokument bol schválený XXXI. mimoriadnym snemom  ÚMS 28. januára 2020. 

Znenie dokumentu je k dispozícii na: 

 http://www.unia-miest.sk/assets/File.ashx?id_org=600175&id_dokumenty=5510 

Pravidelnými aktivitami ÚMS v roku 2019 štandardne boli: 

1.  zastupovanie záujmov miest v legislatívnom procese, v rezortných pracovných 
skupinách a v poradných orgánoch vlády 

 
Zastupovanie záujmov miest vo vzťahu k štátnym orgánom je dlhodobou štandardnou agendou 
ÚMS . Znamená to najmä: 
- účasť na  formovaní a pripomienkovaní jednotlivých právnych noriem, zastupovanie záujmov 
miest v rozporových konaniach 
- spoluúčasť na tvorbe strategických a koncepčných dokumentov na úrovni  vlády s dopadmi aj 
na činnosť a budúcnosť samosprávy 
- predkladanie vlastných iniciatívnych návrhov na riešenie identifikovaných problémov 
v samospráve 

2.  presadzovanie hospodárskej  a finančnej stabilizácie a nezávislosti územnej samosprávy 

V roku 2019 bolo prijaté množstvo legislatívnych zmien, ktoré na jednej strane určili samospráve 
nové povinnosti ale  časť z týchto zmien mala súčasne fatálne dopady na príjmy samosprávy. 
Prezídium ÚMS o tejto problematike opakovane rokovalo a primátori miest združených v ÚMS 
súčasne verejne prezentovali výhrady s takýmto postupom. Zástupcovia ÚMS zastupovali členské 
mestá pri rokovaniach na MF SR počas celého procesu tvorby rozpočtu verejnej správy na rok 
2020. 

http://www.unia-miest.sk/assets/File.ashx?id_org=600175&id_dokumenty=5510
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Vďaka spoločnému úsiliu ÚMS, K8  i ZMOS spolu s ďalšími partnermi sa vrátilo percento 
prerozdelenia DPFO v prospech obcí a miest na 70%. Trvalou požiadavkou ÚMS naďalej  zostáva 
zabezpečiť v samospráve financovanie preneseného výkonu štátnej správy, najmä v oblasti 
životného prostredia, stavebného konania 

3.  zastupovanie záujmov miest v oblasti štrukturálnych  fondov 

ÚMS je zastúpená v monitorovacích výboroch jednotlivých Operačných programov v PO 2014 – 
2020 . Väčšia pozornosť však bola v roku 2019  venovaná príprave nového  programového 
obdobia 2021 – 2027, ktorá aktuálne prebieha na Centrálnom koordinačnom orgáne na Úrade 
podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. V tomto procese mestá doplácajú na 
informačnú asymetriu, ktorá v tejto oblasti panuje a na dlhodobú nečinnosť štátu pri prijímaní 
základných strategických a programových dokumentov na úrovni štátnych orgánov.  

4.  iniciatívy pre skvalitnenie života obyvateľov v mestách 

Pre oblasť realizácie programu efektívnej energie a opatrení na zmenu klímy Únia miest založila 
Záujmové združenie CITENERGO, ktoré je členom celoeurópskej asociácie Energy-Cities. V rámci 
medzinárodného projektu NET-CoM ÚMS a CITENERGO iniciovali vznik „Národnej platformy 
Dohovoru primátorov EÚ“(NPDP), ktorá sa v roku 2019 sa stretla 24.10.2019  ÚMS je na základe 
dohody s EK garantom a národnou podpornou štruktúrou pre realizáciu cieľov Dohovoru 
primátorov. Hlavným cieľom pre nastávajúce obdobie je rozšíriť počet signatárov Dohovoru 
a presadzovanie modelu synergie programu efektívnej energie a opatrení na zmenu klímy, t.j. 
vízie „Energetickej Únie“ v súlade s cieľmi a filozofiou EK. 

5.  partnerská spolupráca s verejným, súkromným a tretím sektorom  

UMS dlhodobo úzko spolupracuje s organizáciami verejného, súkromného i tretieho sektora. 
s niektorými  na základe dohody o spolupráci. Dlhodobú spoluprácu má ÚMS  so Združením 
stavebných podnikateľov Slovenska – ZSPS, Slovenskou asociáciou malých podnikov – SAMP, 
s Prvou stavebnou sporiteľňou – PSS (spolupráca na grantovom Programe financovania úpravy 
verejných priestranstiev a vnútroblokov v meste alebo obci), Slovenskou obchodnou 
a priemyselnou komorou – SOPK, organizáciami pôsobiacimi v oblasti IT – ITAPA, 
eGovSystemss.r.o., so združením SmartCities, celým radom vydavateľstiev a ďalších subjektov 
súkromného sektora. Od vzniku ÚMS sa trvalo rozvíja spolupráca s tretím sektorom, najmä so 
združeniami zameranými na ochranu životného prostredia, obnovu a trvalú udržateľnosť 
kultúrneho dedičstva, napríklad Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR – STUŽ SR, Priatelia 
Zeme, o.z. CEPTA, NPOA, Nadácia Pontis, o.z. eSlovensko, AOZPO SR, SZOPK, PAZOA, SAHI o.z. 
a inými. 

ÚMS je spoluzakladateľom  Komunálne výskumné a poradenské centrum – KVPC Kom n.o. 
Piešťany  

6 . Medzinárodné aktivity  

V oblasti medzinárodnej spolupráce partnermi ÚMS v rámci EÚ sú partnerské združenia miest. 
Dominantným partnerom je Rakúsky zväz miest. ÚMS je súčasťou  celoeurópskych organizácií 
ako Energy-Cities, ALDA, IRE, zúčastňujeme sa medzinárodných aktivít Smart-Cities. 

V roku 2019 došlo k zmenám zástupcov ÚMS v medzinárodných štruktúrach. ÚMS je zastúpená 
vo Výbore regiónov – CoR i v Kongrese miestnych a regionálnych autorít Európy – CLaRA.  
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Vo Výbore regiónov ÚMS zastupuje  Matúš Vallo, viceprezident ÚMS a primátor Hlavného mesta 
SR Bratislavy, spoločným zástupcom ÚMS a ZMOS je Ján Ferenčák, viceprezident ÚMS, primátor 
mesta Kežmarok, prvý náhradník za ÚMS je Béla Keszegh, člen prezídia, primátor mesta Komárno, 
druhý náhradník je spoločný kandidát ÚMS a ZMOS  Ján Blcháč, člen prezídia ÚMS , primátor 
mesta Liptovský Mikuláš. V Kongrese miestnych a regionálnych autorít – CLaRA. Slovenskú 
delegáciu tvoria piati zástupcovia samosprávnych krajov v Komore regionálnych samospráv 
a piati zástupcovia miestnej samosprávy v Komore miestnych samospráv. Na základe 
dohodnutého kľúča ÚMS  zastupuje ako riadny člen Alexander Ferenčík, primátor mesta 
Kremnica, člen prezídia ÚMS a v pozícii náhradníka Alexandra Pivková, viceprezidentka ÚMS, 
primátorka mesta Lučenec. 
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3. Finančné výsledky Únie miest Slovenska v roku 2019 

 

Príjmy ÚMS 

Rozpočet pre rok 2019 bol zostavený ako mierne prebytkový, pričom  čerpanie finančnej rezervy 

ÚMS bolo zahrnuté do očakávaných výnosov. Výnosy sa v tomto prípade považujú za príjmy. Pre 

prehľadnosť sme doplnili tabuľku o rozdelenie. 

Očakávané výnosy Plán  Skutočnosť  

Členské príspevky 140 000 € 136 928 € 

Projekt LADDER 13 000 € 13 358 € 

Ostatné príspevky 1 000 € 3 000 € 

Kreditné úroky  10 € 14 € 

Príjmy roku 2019 154 010 €  153 300 € 

Využitie rezervných zdrojov  UMS 20 000 € 26 943 € 

Očakávané výnosy spolu 174 010 € 180 243 € 

 

Príjmy bežného roku 2019 sú tvorené najmä z členských príspevkov a grantov (finalizácia projektu 

LADDER z roku 2018). Príjmy z členských príspevkov neboli naplnené napriek zvýšeniu počtu 

členov, keďže noví členovia v roku 2019 neplatili členské príspevky a súčasne boli vrátené členské 

príspevky mestským častiam Bratislavy, ktoré prestali byť členmi ÚMS. Na pokrytie všetkých 

výdavkov v roku 2019 boli využité rezervy ÚMS vytvorené v predchádzajúcich rokoch. Pri 

žiadostiach o nové grantové zdroje v roku 2019 nebola ÚMS úspešná. 

Výdavky ÚMS 

Výdavky v roku 2019 boli rozpočtované v celkovej výške 173 830,-Eur. Celkový objem výdavkov 

ovplyvnili nerozpočtované jednorazové výdavky (odmena autorovi loga ÚMS akademickému 

maliarovi Miroslavovi Cipárovi, archivácia 25 ročnej histórie ÚMS), podpora a realizácia 

niektorých neplánovaných aktivít ÚMS (konferencia ZISS, konferencia k projektu stratifikácie 

nemocníc), rozšírenie činnosti kancelárie ÚMS zvýšenie počtu zamestnancov a z pôvodných 2,5 

prepočítaných zamestnancov v roku 2018 na 3,5 prepočítaných zamestnancov v roku 2019. 
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Očakávané výnosy

Členské príspevky 140 000 € 136 928 €

Projekt LADDER 13 000 € 13 358 €

Ostatné príspevky 1 000 € 3 000 €

Kreditné úroky 10 € 14 €

Využitie zdrojov z termínoveného účtu UMS 20 000 € 26 943 €

Očakavané výnosy spolu 174 010 € 180 243 €

Predpokladané príjmy PLÁN REALITA

Nájomné a energie 6 000 € 8 519 €

Služby - IT, web, telekomunikačné 4 500 € 2 652 €

Cestovné náklady 2 000 € 3 881 €

Cestovné náklady - experti 500 € 456 €

Režijné náklady - 

poštovné, subdodávky služieb, poplatky členské 5 000 € 5 501 €

Režijné náklady - monitoring médií , právne služby 0 € 11 309 €

Rokovanie organov UMS + snem 6 500 € 14 174 €

Režijné náklady - nákup materiálu 4 000 € 2 490 €

Mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa 

(zamestnanci + externí pracovníci) 75 000 € 92 844 €

Náklady na reprezentáciu 300 € 1 223 €

Grant UMS pre KVPC-KOM 60 000 € 35 000 €

Stavba roka - účastnícky poplatok + cena 1 830 € 1 830 €

Príspevky na projekty s partnermi 8 000 € 0 €

Ostatné režijné náklady 200 € 364 €

Predpokladané náklady spolu 173 830 € 180 243 €

V  Bratislave: 15.01.2020

Vypracovala: Ing.Blažena Simonová

Za správnosť zodpovedá: Ing. Jana Červenáková, riaditeľka kancelárie ÚMS

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu ÚMS za rok 2019

01.01. - 31.12.2019
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4. Únia miest Slovenska v médiách v roku 2019 
 

Po sneme ÚMS v júni 2019 sa výrazne zvýšil záujem médií o aktivity zástupcov Únie miest 

Slovenska. 

Prehľad mediálnych výstupov 2019 z denného monitoringu médií tlačovej agentúry SITA: 

 

2019 Link Zdroj

február https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20190218TBA01328 TASR

apríl http://unia-miest.eu/assets/File.ashx?id_org=600175&id_dokumenty=5312 ÚMS

https://nitra.dnes24.sk/nitra-vstupi-do-unie-miest-slovenska-v-zmos-e-zatial-ostava-332071 Dnes 24 Nitra

https://www.obecne-noviny.sk/clanky/trencin-konci-v-zmos-vstupuje-do-unie-miest-slovenska Obecné Noviny

https://dennikn.sk/1490344/rybnicek-zrusme-zupy-spojme-male-dediny-a-mesta-zmenme-aj-

volebny-system/ Denník N

https://www.trend.sk/spravy/velke-mesta-vystupuju-zmos-u-tvrdia-pre-ne-nerobi-dost Trend

http://unia-miest.eu/assets/File.ashx?id_org=600175&id_dokumenty=5387 ÚMS

https://www.webnoviny.sk/unia-miest-slovenska-nie-je-podla-rybnicka-proti-nikomu-a-pocita-

so-spolupracou-so-zmos/ Webnoviny

https://www.webnoviny.sk/unia-miest-slovenska-ma-noveho-prezidenta-jedinym-kandidatom-

bol-primator-rybnicek/ Webnoviny

júl https://www.teraz.sk/slovensko/unia-miest-slovenska-povinna-predsko/406563-clanok.html Teraz.sk

https://www.teraz.sk/regiony/handlova-vstupi-do-unie-miest-slovens/413158-clanok.html Teraz.sk

https://www.hlavnespravy.sk/prestupy-vo-zvolenskej-mhd-tiez-casove-listky-mali-byt-od-

septembra-lacnejsie/1858104 Hlavné správy

https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20190820TBB00288 TASR

https://www.hlavnydennik.sk/2019/08/22/rybnicek-sa-vracia-primator-trencina-bude-v-

parlamentnych-volbach-podporovat-kdh/ Hlavný Denník

https://www.teraz.sk/slovensko/fico-obedy-zdarma-budu-od-septembra-do/414519-

clanok.html Teraz.sk

https://www.teraz.sk/regiony/prievidza-chce-vstupit-do-unie-miest/414924-clanok.html Teraz.sk

https://www.hlavnespravy.sk/zvolencania-budu-septembra-cestovat-lacnejsie/1867560 Hlavné správy

https://dennikn.sk/blog/1571388/predvolebne-leto-v-slovenskom-skolstve/ Denník N

https://www.obecne-noviny.sk/clanky/starostovia-a-primatori-pred-parlamentom-navrh-

zakona-poskodzuje-samospravy Obecné noviny

https://mytrencin.sme.sk/c/22202320/parkovanie-na-juhu-a-casti-sihote-spoplatnia-v-

aprili.html MY Trenčín SME

https://dennikn.sk/blog/1584054/deja-vu-miklosov-danovy-mix/ Denník N

https://myhornanitra.sme.sk/c/22198311/prievidza-chce-vstupit-do-unie-miest-slovenska.html

https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20190917TBB00540 MY Horná Nitra SME

https://www.hlavnespravy.sk/mesto-levoca-chce-vystupit-zo-zdruzenia-miest-obci-slovenska-

staci-mu-clenstvo-unii-miest-slovenska/1887272 Hlavné správy

https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20190918TBB00341 TASR

https://www.obecne-noviny.sk/clanky/ums-vyzve-prezidentku-z-caputovu-aby-nepodpisala-

novelu-zakona-o-dani-z-prijmu Obecné noviny

https://www.hlavnespravy.sk/mesto-zilina-vstupuje-do-unie-miest-slovenska/1888355 Hlavné správy

https://www.obecne-

noviny.sk/clanky/%C3%9AMS:%20Z%C3%A1kon%20o%20daniach%20priprav%C3%AD%20mest

%C3%A1%20o%20mili%C3%B3ny,%20na%20bud%C3%BAci%20rok%20musia%20zv%C3%BD%

C5%A1i%C5%A5%20dane Obecné noviny

https://www.teraz.sk/ekonomika/elektronicke-sluzby-verejnej-spravy-n/419641-clanok.html Teraz.sk

https://www.hlavnespravy.sk/protestujeme-proti-klimatickym-zmenam-primatori-chcu-viac-

zelene-menej-odpadov-aj-aut/1895175 Hlavné správy

https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/slovensko-meni-zlozenie-delegacie-v-

europskom-vybore-regionov/ Euractiv

https://presov.korzar.sme.sk/c/22222320/novely-zakonov-sposobuju-presovu-milionove-

vypadky-v-rozpocte.html Spiš Korzár SME

https://www.teraz.sk/regiony/predsedovia-vuc-budu-s-clenmi-vlady/421507-clanok.html Teraz.sk

máj

jún

august

september



 

12 
 

 

 

 

https://www.teraz.sk/slovensko/regiony-ziadaju-caputovu-aby-nepod/421935-clanok.html Teraz.sk

https://www.obecne-noviny.sk/clanky/enviromesto-2019-je-kezmarok Obecné noviny

https://mytrnava.sme.sk/c/22230023/mesta-pravdepodobne-zvysia-dane.html MY Trnava SME

https://euractiv.sk/section/obehova-ekonomika/news/bioodpad-je-pre-samospravy-aj-nadalej-

problem-viacere-porusuju-zakon/ Euractiv

https://www.hlavnespravy.sk/nemocnica-zvolen-stavia-novy-urgent-za-sedem-milionov-

eur/1928329 Hlavné správy

https://www.obecne-noviny.sk/clanky/zide-sa-narodna-platforma-dohovoru-primatorov-a-

starostov-o-klime-a-energetike Obecné noviny

https://ekonomika.sme.sk/c/22243548/vacsina-miest-na-slovensku-bude-musiet-zvysit-dane-a-

poplatky-tvrdi-unia.html Ekonomika SME

https://www.teraz.sk/slovensko/rybnicek-niektore-kompetencie-by-mal/426414-clanok.html Teraz.sk

https://www.hlavnespravy.sk/napatie-vladou-samospravami-moze-stupat-tvrdi-

rybnicek/1933166 Hlavné správy

https://www.webnoviny.sk/mesta-maju-problem-s-rozpoctom-musia-zvysit-dane-a-poplatky-

alebo-obmedzit-sluzby/ Webnoviny

https://mynovohrad.sme.sk/c/22247898/predpokladany-vypadok-v-rozpocte-planuju-v-lucenci-

vykryt-zvysenim-dani-a-usporami.html MY Novohrad SME

https://www.teraz.sk/ekonomika/zastupcovia-zdruzenia-k8-sa-zhodli-na/427504-clanok.html Teraz.sk

https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/531272-mestam-chybaju-peniaze-chcu-ich-dostat-od-

ludi/ Pravda

https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/2037234-odpad-aj-byty-mesta-hromadne-zvysuju-dane Finweb Hnonline

https://www.teraz.sk/slovensko/riesenim-pre-male-obce-je-spolocny/429171-clanok.html Teraz.sk

https://www.teraz.sk/regiony/nitra-chce-vystupit-zo-zmos-u-zostane/429546-clanok.html Teraz.sk

https://www.teraz.sk/regiony/p-brocka-trnava-potrebuje-zvysit-d/429498-clanok.html Teraz.sk

https://www.teraz.sk/magazin/najlepsie-weby-maju-jaslovske-bohunice/429937-clanok.html Teraz.sk

https://trencin.dnes24.sk/velke-ocenenie-pre-trencin-grand-prix-za-webovu-stranku-346398 Dnes 24 Trenčín

https://www.teraz.sk/regiony/webovu-stranku-trencina-si-pozrelo-z/430757-clanok.html Teraz.sk

https://mynitra.sme.sk/c/22263948/boj-nitry-s-tvrdym-hazardom-pokracuje-prokurator-podal-

protest.html MY Nitra SME

https://hlavne.sk/regiony/dan-z-nehnutelnosti-v-kosiciach-by-sa-mala-zvysit/ Hlavne.sk

https://ekonomickydennik.sk/nitra-vystupi-zo-zmos-chce-sa-sustredit-na-cinnost-v-unii-miest-

slovenska/ Ekonomický denník

https://www.teraz.sk/ekonomika/uvo-ma-byt-autoritou-pri-kontrole-eur/432069-clanok.html Teraz.sk

https://www.tvnoviny.sk/ekonomika/1983162_od-noveho-roka-nam-samospravy-zoberu-na-

daniach-viac-penazi-vratane-smeti TV Noviny

https://www.trnavskyhlas.sk/c/27542-volby-primator-hlohovca-miroslav-kollar-mieri-do-

parlamentu.htm Trnavský hlas

https://www.teraz.sk/ekonomika/zvysovanie-dani-a-poplatkov-navrhuje-9/432591-

clanok.html Teraz.sk

https://www.obecne-noviny.sk/clanky/v-ziline-rokovalo-prezidium-unie-miest-slovenska Obecné noviny

https://www.bystricoviny.sk/spravy/navrh-rozpoctu-mesta-banska-bystrica-na-buduci-rok-

pocita-so-zvysovanim-dani/ Bystricoviny.sk

https://www1.pluska.sk/rady-a-tipy/hromadne-zvysovanie-dani-slovenskych-mestach-platby-

pojdu-200-percent-hore Plus jeden deň

https://www.teraz.sk/slovensko/sk8-o-vyzvach-pre-regiony-by-mali-roz/433919-clanok.html Teraz.sk

https://bratislava.sk/sk/sprava/vyssia-dan-musi-znamenat-aj-kvalitnejsie-sluzby Bratislava.sk

https://www.teraz.sk/regiony/poslanci-si-uctili-obete-presovskej-tra/435172-clanok.html Teraz.sk

https://www.teraz.sk/ekonomika/ruz-sopk-a-klub-500-odmietaju-zvysov/435180-clanok.html Teraz.sk

https://www.webnoviny.sk/smart-cities-klub-verejne-obstaravanie-za-najnizsiu-cenu-nas-

vyjde-draho/ Webnoviny
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