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Ponuka ZMOS novej vláde

ZMOS podporil obce cez Fond solidarity

Združenie miest a obcí Slovenska pomáha obciam postihnutým nedávnou snehovou kalamitou.
Pre 21 obcí vyþlenilo financie z Fondu solidarity.
„Združenie miest a obcí Slovenska dávnejšie
zriadilo Fond solidarity, ktorý už niekoĐkokrát
finanþne pomohol obciam v neĐahkej situácii. Na
ostatnom rokovaní Rady ZMOS v PiešĢanoch sme sa
rozhodli pomôcĢ obciam postihnutým nedávnou
snehovou kalamitou,“ informuje predseda ZMOS.
ZMOS tak vyþlenil 4 300 eur, ktoré boli rozdelené
medzi 21 obcí. „Solidarita je veĐmi dôležitá najmä
v situáciách, keć je ktokoĐvek odkázaný na konkrétnu pomoc. Verím, že financie vyþlenené obciam
z rôznych regiónov Slovenska aspoĖ trochu pomôžu
zmierniĢ skutoþne krízovú situáciu Đudí, v ktorej sa
nachádzajú kvôli nevyspytateĐnosti poþasia,“ dodáva
Jozef Dvonþ.
ZMOS poþas snehovej kalamity zrealizoval monitoring situácie, v rámci ktorej vyhodnotil najdôležitejšie potreby dotknutých samospráv. Požiadavky
postihnutých samospráv sa týkali najmä vykurovacích telies, odstránenia havárií, nákupu techniky þi
spacích vakov a pod., preto sme presvedþení
o prínose našej finanþnej pomoci.
Prostriedky z Fondu solidarity sa poskytujú na
základe Zmluvy o poskytnutí peĖažného daru a þestného vyhlásenia. Kancelária ZMOS operatívne po
zaslaní potrebnej dokumentácie skontroluje vecnú
správnosĢ údajov a následne zabezpeþí peĖažný
prevod na úþet obce. Fond solidarity v ostatnom
období niekoĐkokrát podporil najmä obce a mestá
postihnuté záplavami. Všetky informácie o jeho
zriadení a þinnosti sú uverejnené na web stránke
Združenia miest a obcí Slovenska.

Z kalendára predsedu vyberáme

- rokovanie s guvernérom Národnej banky Slovenska
Jozefom Makúchom a predsedom nitrianskeho VÚC
Milanom Belicom sa týkalo aktuálnej situácie
v eurozóne. Uskutoþnilo sa 1. februára 2012 v Nitre.
- þinnosĢ Komunálservisu bola predmetom rokovania, ktoré sa uskutoþnilo 2. februára 2012 v Nitre.
V tento deĖ bol predsedovi ZMOS predstavený
projekt vodného sveta, ktorý by mohol slúžiĢ na
možnosti edukatívnej školy v prírode.
- príprava valného zhromaždenia DEUS a jeho
aktivity rezonovali na pracovnom stretnutí, ktoré sa
uskutoþnilo v prvej polovici februára.
- v rovnakom období predseda ZMOS diskutoval
o požiadavkách a spolupráci zo zástupcami Slovenského metrologického inšpektorátu.
- revitalizácia krajiny, systémové opatrenia Programu
revitalizácie krajiny a zákon o cestovnom ruchu
dominovali na rokovaní predsedu ZMOS Jozefa
Dvonþa so splnomocnencom vlády pre územnú
samosprávu a integrovaný manažment povodí a
krajiny Martinom Kováþom.
- prípadná spolupráca pri podpore zberu papiera
v rámci podujatia Kvapka nádeje dominovala na
rokovaní predsedu ZMOS s iniciátormi tejto myšlienky v polovici februára.
- predseda ZMOS sa spolu s prvým podpredsedom
M. Sýkorom, podpredsedom V. Bajanom a výkonným podpredsedom M. Muškom stretli s premiérkou
Ivetou Radiþovou. Jednou z tém rokovania bola
aktuálna situácia pri pomoci mestám a obciam
postihnutým snehovou kalamitou. Spoloþné rokovanie sa uskutoþnilo 23. februára 2012.
- predseda ZMOS sa v ostatných dĖoch zúþastnil
diskusných relácií v Slovenskom rozhlase a TA3.
Diskusia v rozhlase sa týkala problematiky viacmandátových politikov. TA3 sa venovala daniam.

Združenie miest a obcí Slovenska sa na rokovaní Rady ZMOS v PiešĢanoch venovalo aj
prioritám, ktoré ponúkne budúcej vláde SR do jej programového vyhlásenia.
Programové vyhlásenie vlády je základný dokument, ktorým vláda vyjadruje zámery na svoje
volebné obdobie.
Združenie miest a obcí Slovenska ako najreprezentatívnejšia organizácia združujúca viac ako
95 % miest, obcí a mestských þastí považuje za dôležité naformulovaĢ a budúcej vláde ponúknuĢ
svoje postoje k tým oblastiam, ktoré sú dôležité pre ćalší rozvoj miestnej územnej samosprávy.
Združenie miest a obcí Slovenska za 22 rokov bolo partnerom každej vlády pri riešení otázok
s miestnym, regionálnym, celorepublikovým aj medzinárodným rozsahom. Boli sme spoluarchitektom samosprávy. Aktívne sme participovali na referende o vstupe SR do Európskej únie,
zavádzaní eura a napríklad aj pri aplikácii protikrízových opatrení. Na základe našich skúseností
a uvedomujúc si svoju zodpovednosĢ sme naformulovali základné tézy, ktoré by nemali chýbaĢ
v pláne práce novej vlády.
ZMOS naformuloval základné tézy, najzákladnejšie priority, ktoré by podĐa nás mali maĢ svoje
miesto v aktivitách novej vlády.
V prvom rade chceme, aby vláda SR v programovom vyhlásení deklarovala:
Vláda SR považuje miestnu územnú samosprávu za jeden z významných pilierov verejnej správy a tým aj za partnera vlády SR. Na zabezpeþenie kvalitnej komunikácie
s miestnou územnou samosprávou vláda zriadi post splnomocnenca vlády SR pre
územnú samosprávu so silnými a jasnými kompetenciami a vytvorí priestor na uplatĖovanie stanovísk a požiadaviek ZMOS v Legislatívnej rade vlády SR.
1. VykonaĢ komplexný audit výkonu kompetencií podĐa jednotlivých úrovní verejnej správy
a zosúladiĢ ich financovanie s rozsahom vykonávaných pôsobností mestami a obcami.
2. VypracovaĢ návrh zákona o výkone a financovaní preneseného výkonu štátnej správy.
3. ZabezpeþiĢ rozšírenie predmetu dane z nehnuteĐností, posilniĢ postavenie miestnych daní
v daĖovom systéme SR. PrehodnotiĢ poslednú novelu zákona o miestnych daniach.
4. PrijaĢ komplexnú a systémovú novelu zákona o sociálnych službách s dôrazom na taký
spôsob rozdelenia výkonu kompetencií, ktorý je v podmienkach miest a obcí finanþne vykonateĐný, a riešiĢ problematiku sociálne odkázaných v oblastiach minimálneho zabezpeþenia
proaktívnych podmienok a vymožiteĐnosti práva.
5. ZnížiĢ administratívnu nároþnosĢ v procese implementácie eurofondov, vyhodnotiĢ aktuálny
stav a dofinancovaĢ všetky záväzky voþi žiadateĐom o NFP. ZabezpeþiĢ dofinancovanie
DPH pre samosprávu vo všetkých operaþných programoch vrátane Programu rozvoja vidieka.
6. V novom programovom období 2014 – 2020 v nastavení operaþných programov zohĐadniĢ
praktické potreby a implementaþné skúsenosti miestnej samosprávy vrátane znižovania medziregionálnych rozdielov.
7. VykonaĢ audit všetkých záväzkov SR k EÚ vo vzĢahu k obciam, kvantifikovaĢ zdroje ich
krytia a spôsob ich financovania zo štátneho rozpoþtu.
8. PosilniĢ postavenie zriaćovateĐov v školských zákonoch, pri súþasnej objektivizácii výšky
normatívu na žiaka zabezpeþiĢ vecné a transparentné financovanie záujmového vzdelávania, kapitálových výdavkov škôl, telovýchovných a športových aktivít.
9. VypracovaĢ a realizovaĢ novú stratégiu na oživenie cestovného ruchu, zvýšenia jeho kvality
a konkurencieschopnosti a zabezpeþiĢ tak lepšie využitie turistického potenciálu Slovenska
s dôrazom na podporu vnútorného cestovného ruchu.
10. PožadovaĢ zmenu volebného systému pre voĐby do Národnej rady Slovenskej republiky.
NakoĐko parlamentné politické strany na nedávnom spoloþnom rokovaní so zástupcami
ZMOS deklarovali záujem o spoluprácu a snahu o partnerstvo, oþakávame, že naše požiadavky
majú reálnu šancu byĢ súþasĢou programového vyhlásenia novej vlády.

Vyhlásenie k parlametným voĐbám
Rada ZMOS konštatuje, že þlenské mestá
a obce pripravili všetky zákonné podmienky
na zákonný a pokojný priebeh volieb do NR
SR, ktoré sa konajú 10. 3. 2012.
Rada ZMOS zároveĖ vyzýva obyvateĐov
miest a obcí, aby v þo najväþšej miere využili
svoje právo rozhodnúĢ svojím hlasom o budúcom vývoji SR.
Jozef Dvonþ
predseda ZMOS
PiešĢany – 21. februára 2012

Vyhlásenie ZMOS k samosprávam
postihnutým snehovou kalamitou
Rada Združenia miest a obcí Slovenska sa
na svojom dnešnom rokovaní venovala aj
aktuálnym problémom miest a obcí postihnutých
snehovou kalamitou. Primátori a starostovia v
tejto súvislosti schválili nasledovné vyhlásenie.
Rada Združenia miest a obcí Slovenska
vyjadruje solidaritu a podporu aktivitám
starostov a primátorov v regiónoch Slovenska
postihnutých snehovou kalamitou. Konštatuje,
že systém krízového riadenia štátu v takýchto
situáciách opätovne zlyháva, þo vytvára
oprávnené obavy a neistotu samosprávy
a obyvateĐov miest a obcí. ZMOS v rámci
solidarity je pripravený pomôcĢ mestám a obciam v zmysle platných pravidiel.

Vydáva Združenie miest a obci Slovenska, Bezruþova 9, 811 09 Bratislava, www.zmos.sk.
Zodpovedný redaktor: PhDr. Michal KaliĖák.
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Komuniké z februárového rokovania Rady ZMOS

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Dvonþ zvolal na 21.
februára 2012 rokovanie Rady ZMOS do PiešĢan.
Výkonný podpredseda ZMOS Milan Muška Rade ZMOS predložil Vyhodnotenie plnenia úloh z uznesení Rady ZMOS a rozpracovaných záverov
21. a 22. snemu ZMOS.
Rada ZMOS zobrala predložený materiál na vedomie.
Aktuálne informácie z legislatívneho procesu uviedli výkonní podpredsedovia Milan Muška a Jozef Turþány. Materiál obsahoval návrhy zákonov
predložené do medzirezortného pripomienkového konania:
1. Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorým sa
mení a dopĎĖa výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
þ. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území
európskeho významu – pripomienkové konanie.
2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĎĖa zákon þ. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Návrh zákona , ktorým sa mení a dopĎĖa zákon þ. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĎĖajú niektoré zákony.
4. Správu o stave realizácie Koncepcie vyrozumenia a varovania obyvateĐstva
v Slovenskej republike do roku 2013.
5. Návrh na zrušenie vybraných úloh z uznesení vlády SR uložených ministrovi zdravotníctva.
6. Akþný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike.
7. Návrh Koncepcie rozvoja obþianskej spoloþnosti na Slovensku.
8. Poslanecký návrh zákona o ochrane zvierat a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákony schválené Národnou radou Slovenskej republiky:
1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĎĖa zákon þ. 281/1997 Z. z.
o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady
Slovenskej republiky þ. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĎĖajú niektoré zákony.
2. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĎĖa zákon þ. 523/2004 Z. z.
o rozpoþtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Vládny návrh zákona o bezpeþnosti hraþiek a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĎĖa zákon þ. 8/2009 Z. z.
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
5. Vládny návrh zákona o cestnej doprave.
6. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĎĖa zákon þ. 224/2006 Z. z.
o obþianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĎĖa zákon Národnej rady
Slovenskej republiky þ. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov.
7. Vládny návrh zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier
a pôrodných asistentiek a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. Zákon z 1. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĎĖa zákon Národnej rady
Slovenskej republiky þ. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých
ústavných þiniteĐov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky.
9. Zákon z 1. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĎĖa zákon þ. 448/2008 Z.
z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona þ. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie
Národnou radou Slovenskej republiky.
Rada ZMOS zobrala na vedomie aktuálne informácie z legislatívneho procesu
a schválila pripomienky uplatnené v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
ZároveĖ uložila podpredsedom ZMOS presadzovaĢ uplatnené zásadné
pripomienky v ćalšom legislatívnom konaní, priþom vyzýva vládu SR riešiĢ
situáciu nízkopríjmových a nemajetných obþanov umiestnených v sociálnych
zariadeniach prevádzkovaných obcami tak, aby náklady na ich pobyt neznášali obce, ale štát na základe výsledkov monitoringu. Rada ZMOS zároveĖ
požaduje novelizáciu zákona o sociálnych službách þ. 448/2008.
Predseda ZMOS Jozef Dvonþ Radu ZMOS informoval o rokovaní Predsedníctva ZMOS s parlamentnými politickými stranami. V tejto súvislosti
okrem iného uviedol: „Výsledkom rokovaní je všeobecná akceptácia miestnej
územnej samosprávy ako kĐúþového partnera štátu, ale aj dohoda naprieþ
politickým spektrom, že prípadné zmeny finanþných nástrojov vo vzĢahu
k samospráve budú vopred konzultované s naším združením. Ćalším výsledkom rokovaní je podpora na zachovanie Ministerstva životného prostredia SR
a spoloþné prerokovanie legislatívnych ini-ciatív týkajúcich sa miest a obcí.

Rada ZMOS zobrala informáciu o rokovaní Predsedníctva ZMOS
s parlamentnými politickými stranami na vedomie.
Predseda ZMOS tiež predložil návrh téz ZMOS pre budúce programové vyhlásenie vlády SR. Jozef Dvonþ na margo tohto materiálu zdôraznil:
„ZMOS naformuloval základné tézy, najzákladnejšie priority, ktoré by podĐa
nás mali maĢ svoje miesto v aktivitách novej vlády. V prvom rade chceme,
aby vláda SR v programovom vyhlásení deklarovala: Vláda SR považuje
miestnu územnú samosprávu za jeden z významných pilierov verejnej
správy, a tým aj za partnera vlády SR. Na zabezpeþenie kvalitnej komunikácie s miestnou územnou samosprávou vláda zriadi post splnomocnenca
vlády SR pre územnú samosprávu so silnými a jasnými kompetenciami
a vytvorí priestor na uplatĖovanie stanovísk a požiadaviek ZMOS
v Legislatívnej rade vlády SR.“
Rada ZMOS schválila návrh téz ZMOS pre budúce programové vyhlásenie vlády SR.
Výkonný podpredseda Milan Muška informoval o príprave 23. snemu
ZMOS.
Rada ZMOS zvolala snem ZMOS na jeho 23. zasadnutie v termíne 17.
mája 2012. ZároveĖ schválila, že snem sa uskutoþní v Bratislave - schválený delegaþný kĐúþ je v pomere 1:5 (vrátane þlenov Rady ZMOS) + Kontrolná komisia. Vložné úþastníka 23. snemu ZMOS bolo schválené vo výške
50,- eur. Rada ZMOS zobrala na vedomie informácie o príprave snemu
a uložila Kancelárii ZMOS predložiĢ na najbližšie zasadnutie Rady ZMOS
návrh snemových dokumentov na schválenie.
Informáciu o aktuálnom stave prípravy Národného projektu Datacentrum miest a obcí uviedol výkonný podpredseda ZMOS Milan Muška.
O dokumente informoval výkonný riaditeĐ DEUS Martin Zbudila.
Rada ZMOS zobrala na vedomie informáciu o aktuálnom stave prípravy
Národného projektu Datacentrum miest a obcí.
Predseda ZMOS primátorom a starostom predstavil stanovisko ZMOS
k negatívnemu postoju Slovenskej banskej komory voþi uzneseniam
samospráv v oblasti prieskumu a dobývania nerastných surovín.
„Materiál je na rokovanie Rady ZMOS predložený v súvislosti s vyhlásením
Slovenskej banskej komory, v rámci ktorého informuje o svojom úsilí
presadiĢ legislatívne zmeny s cieĐom dosiahnuĢ obmedzenie práva obcí
záväzne sa vyjadrovaĢ k zámerom dobývania nerastných surovín na ich
území. Osobitne v prípade Ģažby nevyhradených, ale i vyhradených
nerastov a úpravy Ģažby pomocou kyanidového lúhovania, resp. v prípade
zámeru Ģažby rádioaktívnych nerastov podĐa ustanovení banského zákona
a súvisiacich právnych predpisov,“ uviedol Jozef Dvonþ a ćalej dodal:
„Tvrdenie stavovskej organizácie Slovenskej banskej komory, zastrešujúcej
banských podnikateĐov, z ktorého vyplýva, že platné právomoci obcí sú
údajne právom veta, ktoré znemožĖuje uplatĖovaĢ štátny záujem využívaĢ
nerastné bohatstvo Slovenskej republiky, je úþelové a nezohĐadĖuje všetky
skutoþnosti nutné v tejto spojitosti braĢ na zreteĐ.“
Rada ZMOS prijala negatívny postoj ZMOS k stanovisku Slovenskej
banskej komory voþi uzneseniam samospráv v oblasti prieskumu
a dobývania nerastných surovín. Vo vzĢahu banskej legislatívy k územnej
samospráve uložila snahu presadzovaĢ najmä: a) zachovanie platnej
úpravy banského zákona, vrátane platných právomocí obcí a samosprávnych krajov v prípade zámerov banskej þinnosti spojenej s použitím vyššie
uvedených technológií; b) plnú akceptáciu územných plánov a rozvojových
priorít územnej samosprávy; c) proces EIA uskutoþĖovaĢ pred každým
konaním o urþení dobývacieho priestoru; d) reformu banských poplatkov
tak, aby minimálne 50 percent úhrady za vydobyté nerasty boli príjmom
rozpoþtu obce, v katastri ktorej sa Ģažba realizuje.
Výkonný podpredseda Milan Muška uviedol návrh na poskytnutie
finanþnej pomoci z Fondu solidarity ZMOS v dôsledku extrémnych
a dlhotrvajúcich mrazov. Materiál okrem iného uvádza: „V rámci nášho
prieskumu na výzvu zareagovalo mnoho miest a obcí so žiadosĢami
o materiálnu alebo finanþnú pomoc. Získané údaje budú operatívne
tlmoþené na rokovaniach zástupcov ZMOS s predstaviteĐmi vlády SR.
VzhĐadom na mimoriadnu situáciu sa taktiež navrhuje solidárna pomoc
obciam prostredníctvom poskytnutia finanþných prostriedkov vo forme
peĖažného daru z Fondu solidarity ZMOS. Vo fonde je ku dnešnému dĖu k
dispozícii þiastka vo výške 17 000,- EUR. Prostriedky majú poslúžiĢ najmä
na þiastoþnú opravu a rekonštrukciu obecného majetku poškodeného
v dôsledku mimoriadne silných mrazov (najmä obecných vodovodov
a vodomerov, kotlov na kúrenie v obecných budovách a pod.), ako aj
þiastoþné pokrytie nákladov na vykurovanie obecných budov, þi nákup
nevyhnutných materiálnych prostriedkov na zmiernenie následkov extrémnych mrazov (nákup posypového materiálu a drobnej techniky, zabezpeþenie tuhého paliva na kúrenie pre MŠ a ZŠ, þi zakúpenie nevyhnutných
prostriedkov pre sociálne odkázaných obþanov).“
ýlenovia návrhovej komisie: ďubomír Parízek, primátor mesta Senica;
Ján Oravec, primátor mesta Štúrovo; Peter Juríþek, starosta obce Sebedražie; Zuzana Nebusová, starostka obce Spišské Tomášovce; Pavel
Baráni, starosta obce Závažná Poruba.
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Raven pre Slovensko – unikátna aktivita na podporu rozvoja obcí Slovenska

6SRORþQRVĢ 5DYHQ D V Y VSROXSUiFL VR =GUXåHQtP PLHVW D REFt 6ORYHQVND
SULFKiG]D V MHGLQHþQRX ILODQWURSLFNRX DNWLYLWRX 9 UiPFL DNWLYLW\ 5DYHQ SUH
6ORYHQVNR YHQXMH VWDYHEQ~ RFHĐ Y KRGQRWH Då   eur jednej alebo viacerým slovenským obciam. Princíp je jednoduchý: najlepší projekt na obnovu
obce vyhráva.
ÒVSHãQp SURMHNW\ NWRUp SRPiKDM~ ĐXćRP D ]OHSãXM~ LFK NDåGRGHQQê åLYRW, sú
najlepšou vizitkou. Pripomínajú, že niekomu záleží na kvalite života REþDQRY
åH LP QLHNWR FKFH SRPiKDĢ URELĢ LFK GQL VWiOH NUDMãLH 3UHWR VD VSRORþQRVĢ
5DYHQDVUR]KRGODLQYHVWRYDĢSUiYHGRVNYDOLWQHQLDåLYRWDREþDQRY9êVOHdNRPMHDNWLYLWDNWRUiGiYDREFLDPPRåQRVĢXFKiG]DĢVDMHGQRGXFKRXFHVWRXR
príspevok vo forme stavebnej ocele v hodnote až 30 000 eur na ich projekt.
=DSRMHQLHVDGRDNWLYLW\QLHMHY{EHF]ORåLWpDY\åDGXMHVLOHQQLHNRĐNRMHGQRGuchých krokov. Na internetovej stránke www.ravenpreslovensko.sk vyplní
zodpovedná osoba krátky formulár, popíše navrhovaný projekt a hotovo!
3URMHNWREFHMH]DUDGHQêNRVWDWQêPåLDGDWHĐRPDPiãDQFX]tVNDĢ príspevok.
Najdôležitejšou podmienkou zaradenia projektu do výberu je, aby prispel ku
VNYDOLWQHQLXåLYRWDRE\YDWHĐRYREFH, k ]YêãHQLXLFKEH]SHþQRVWLDOHER]DEH]SeþLO REQRYX WêFK REMHNWRY Y REFL NWRUp PDM~ SUH MHM RE\YDWHĐRY YHĐNê význam.
=DSRMHQLHVDGRDNWLYLW\MHDEVRO~WQHGREURYRĐQpD je istým VS{VRERPV~ĢDåRX
medzi obcami, v rámci ktorej sa každá snaží vypracoYDĢ  QDMOepší projekt a
]tVNDĢVWDYHEQ~RFHĐYKRGQRWHHXUQDMHKRUHDOL]áciu.

Internetová stránka www.ravenpreslovensko.sk nie je len miestom na
prihlásenie pre záujemcov o príspevok. Poskytuje tiež množstvo zaujímavých informácií o aktivite a pravidlách, ktoré musia žiadatelia GRGUåDĢ.
Nadviazaním spolupráce so Združením miest a obcí Slovenska je zabezpeþHQpRVORYHQLHþRQDMY\ããLHKRSRþWXREFtYćDNDþomu majú všetci rovnakú
ãDQFX XFKiG]DĢ VD R SUtVSHYRN 2GERUQi Jarancia Združenia miest a obcí
6ORYHQVND GRGiYD DNWLYLWH QD G{YHU\KRGQRVWL D SULQiãD SUDYGHSRGREQRVĢ
Y\ããLHKR]DSRMHQLDVDSRþWXREFtDWêPaj vyššiu konkurenciu, kvalitnejšie a
zaujímavejšie projekty.
Priebeh aktivity je naplánovaný na 3 mesiace – SRþDV SUYêFK GYRFK
mesiacov do 30. apríla PDM~REFHþDVVSUDFRYDĢDRGRVODĢVYRMHSURMHNW\9
SULHEHKX PiMD EXGH ]RVWDYHQi RGERUQi NRPLVLD NWRUi Y\EHULH YtĢD]Qê
projekt alebo projekty. A potom naVOHGXMH  QDMSUtMHPQHMãLD þDVĢ QDUH]DĢ
RFHĐGRUXþLĢMXYtĢD]QHMREFLDSXVWLĢVDGRUHDOL]iFLHSURMHNWX

6SRORþQRVĢ 5DYHQ D V S{VREt QD VORYHQVNRP WUKX Xå RG URNX  D VWiOa pri zrode
PQRKêFK YHĐNêFK SURMHNWRY NWRUp VD VWDOL LNRQDPL REFt PLHVW DOH DM FHOHM NUDMLQ\ Projekt
5DYHQSUH6ORYHQVNRMHOHQMHGQRX]PQRKêFKDNWLYtWNWRUêPLFKFHILUPDSULVSLHĢNUR]YRMX
Slovenska.

9\GiYD=GUXåHQLHPLHVWDREFL6ORYHQVND%H]UXþRYD%UDWLVODYDwww.zmos.sk.
=RGSRYHGQêUHGDNWRU3K'U0LFKDO.DOLĖiN

