Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí
Sídlo: Petzvalova 18, Spišská Belá
Tel. 052-4680 511, fax. 052-4680 501
___________________________________________________________________________
Vo Veľkom Slávkove dňa 8.3.2019

Uznesenie č. 1/2019
Valné zhromaždenie Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí so sídlom
v Spišskej Belej zastupujúce mestá a obce okresu Poprad a Kežmarok a priľahlých okresov
(ďalej len „RZ“) na svojom zasadnutí dňa 8.3.2019 vo Veľkom Slávkove prijalo nasledovné
uznesenie:
Valné zhromaždenie RZ
A. Berie na vedomie
1. správu o činnosti RZ za rok 2018
2. správu revíznej komisie o hospodárení RZ za rok 2018
3. informáciu zo zasadnutia Rady ZMOS zo dňa 5.3.2019
4. informáciu o príprave 30. snemu ZMOS-u, ktorý sa bude konať 22.-23. mája 2018 v
Bratislave
B. Schvaľuje
1. návrh rozpočtu RZ na rok 2019
2. správu o hospodárení RZ za rok 2018
3. Návrh nových stanov RZ
4. predsedovi RZ odmenu vo výške 2000 EUR (brutto) za výkon tejto funkcie v roku 2018
C. Volí
1. za členov volebnej komisie : Kristínu Gregoričkovú, Milana Kalafuta a Rudolfa Veličku
2. za členov návrhovej komisie : Mária Kleinovú, Dagmar Mathiovú, Helenu Mihalčinovú
3. za overovateľa uznesenia z tohto zasadnutia VZ: Jozefa Kunu
D. k 30. snemu ZMOS –u
1. berie na vedomie, že 30. snem ZMOS-u sa bude konať v Bratislave v dňoch 22.-23. mája
2019.
2. konštatuje, že snemu ZMOS-u sa za RZ majú zúčastniť všetci jeho členovia (ide o volebný
snem), pričom vložné vo výške 100 EUR si platí každý sám za seba (z rozpočtu obce/mesta).
3./ navrhuje za predsedu ZMOS-u na obdobie 2019-2023 Michala Sýkoru, starostu obce
Štrba
4./ navrhuje za člena Kontrolnej komisie ZMOS-u na obdobie 2019-2023 Mgr. Petra Dudu,
starostu obce Veľká Lomnica
E. k návrhu na prijatie nových stanov RZ
schvaľuje
nové stanovy RZ, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia

F. k voľbe orgánov RZ
volí
1. JUDr. Štefana Bieľaka, bytom Spišská Belá za predsedu RZ na najbližšie 4 roky
2. Michala Sýkoru (starosta obce Štrba) a Slavomíra Kopáča (starosta obce Liptovská
Teplička) za podpredsedov RZ na najbližšie 4 roky
3. Ing. Jána Mlynára (starostu obce Švábovce) a Bc. Máriu Kleinovú (starostku obce Spišský
Štiavnik) za členov revíznej komisie RZ na najbližšie 4 roky a Ing. Pavla Bekeša (starostu
obce Ždiar) za predsedu revíznej komisie RZ na najbližšie 4 roky.
4. za členov Rady RZ (okrem predsedu RZ a podpredsedov RZ) na najbližšie 4 roky:
JUDr. Gabriela Bodnára, starostu Batizovce
Bc. Máriu Kleinovú, starostku Spišský Štiavnik
PhDr. Mgr. Jána Ferenčáka, primátora Kežmarku
Mgr. Petra Dudu, starosta, Veľká Lomnica
Ing. Jána Kurňavu, primátora Spišská Stará Ves
Ing. Vierku Strelovú, starostku Výborná
Ing. Dášu Vojsovičovú, primátorku Svit
G. k voľbe zástupcov RZ v Rade ZMOS-u
volí
Michala Sýkoru (starostu obce Štrba) a PhDr. Mgr. Jána Ferenčáka (primátora mesta
Kežmarok) za zástupcov RZ v Rade ZMOS-u
H. k projektu ZMOS-u
berie na vedomie
realizáciu projektu ZMOS s názvom „Modernizácia miestnej územnej samosprávy“ a
príklady dobrej praxe zverejnené aj na www.zmos.sk
I. k čerpaniu EŠIF 2014-2020
žiada ZMOS-u presadzovať zjednodušenie a zrýchlenie čerpania EŠIF 2014-2020 s dôrazom
najmä na operačné programy určené pre územnú samosprávu, najmä Program rozvoja
vidieka 2014-2020
J. k príprave nového programového obdobia EÚ 2021-2027
berie na vedomie informáciu predsedu RZ o príprave nového programovacieho obdobia
EŠIF 2021-2027 a podporuje pozičný dokument ZMOS- u k tejto téme
K. k legislatívnym zmenám
1. žiada ZMOS presadzovať novelizácie zákona o pozemných komunikáciách – vo veci
zmeny úpravy týkajúcej sa zimnej údržby chodníkov
2. žiada ZMOS presadzovať novelizácie zákona o odpadoch a upraviť štatistické zisťovanie
údajov o triedení odpadov
3. berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave prípravy nového zákona o výstavbe
a nového zákona o územnom plánovaní
4. podporuje stanovisko ZMOS-u k návrhu nového zákona o dotáciách na podporu výstavby
cyklotrás

5. odmieta návrh nového zákona o bezpečnosti na detských ihriskách ako neopodstatnený
(nepotrebný)
L. k pozemkovým úpravám
požaduje od vlády SR urýchliť realizáciu pozemkových úprav v mestách a obciach v SR a za
tým účelom zabezpečiť ich každoročné financovanie zo štátneho rozpočtu
M. k novele zákona o ochrane prírody a krajina
1./ nesúhlasí s aktuálnym návrhom novely zákona o ochrane prírody a krajina a podporuje
stanovisko ZMOS-u k tejto téme.
2./ žiada Ministerstvo životného prostredia SR o urýchlenie prijatie zonácie TANAP-u
N./ k návrhu nového Návštevného poriadku TANAP-u
nesúhlasí s predloženým (zverejneným) návrhom nového Návštevného poriadku TANAP-u
O./ k návrhu priorít RZ pre rok 2019
berie na vedomie predlžený návrhu priorít RZ pre rok 2019 na ďalšiu diskusiu
P./ k informáciám zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK
berie na vedomie nasledovné informácie z PSK o Výzve pre región – veľké projekty,
o podaných projektoch na malé dotácie do 5000 EUR, o tohtoročnej modernizácia ciest 2. a 3.
triedy a zámere PSK optimalizovať sieť stredných škôl

JUDr. Štefan Bieľak
predseda združenia

Jozef Kuna
overovateľ zápisnice

