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Komunálne výskumné a poradenské centrum 11/2007 – 05/2008
Vznik a poslanie
Komunálne výskumné a poradenské centrum bolo založené v novembri 2007. Jeho
zakladateľmi sú Únia miest Slovenska a dve komerčné spoločnosti MIM, s.r.o. Žilina a
Communal Consult, s.r.o. Piešťany. Centrum sa zameriava na niekoľko projektov :
1.
Monitoring legislatívy a udalostí
2.
Benchmarking miest
3.
Decentralizácia
4.
Územnosprávne usporiadanie
5.
Rozvoj miest
6.
Financovanie miest
7.
Konferencie
8.
Publikačná činnosť / vydávanie KOM
Cieľom centra je
- propagovať myšlienky a obhajovať princípy decentralizácie a snažiť sa o ďalšie
posilňovanie miestnej demokracie,
- poskytovať poradenské a podporné služby v oblasti vzdelávania, výskumu, vývoja,
vedecko-technické služby a informačné služby a služby na podporu regionálneho rozvoja
a zamestnanosti, Únii miest Slovenska a jednotlivým mestám Slovenska
- pripravovať svojou činnosťou podklady pre presadzovanie záujmov Únie miest SR a
miestnej samosprávy
- združovať a koordinovať činnosť externých expertov
- spolupracovať s pracovníkmi mestských úradov a organizácií členských miest
- medzinárodná spolupráca v oblasti.

Partneri
V súčasnosti centrum spolupracuje s:
- Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy, Bratislava, zatiaľ pre
pokračovanie projektu “Benchmarking miest”
- M.E.S.A. 10, monitoring a príprava legislatívy
- Komunálne financie, dvojmesačník,
- 21 mestami participujúcimi na projekte Benchmarking

Bilancia projektov
1. Monitoring
Vypracovali sme 15 týždňových monitoringov od 12.02.2008 do 30.05. 2008, počas
ktorých sme analyzovali viac ako 60 legislatívnych predpisov týkajúcich sa miestnej
samosprávy, predložených na rokovanie vlády, resp. na medzirezortné pripomienkovacie
konanie. Monitoring je prístupný na www.komunal.eu prihláseným členským mestám
Únie.
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2. Legislatíva/stanoviská
Na základe monitoring sme vypracovali pre Úniu miest Slovenska 12 stanovísk k
rozhodujúcim návrhom zákonov a nariadení vlády a 3 novely zákonov, resp. návrh
zákona.
3. KOM
Vydali sme 7 čísiel KOM v rámci ktorého informujeme o projektoch, komentujeme
legislatívu a udalosti. Výstupy projektu sú verejne dostupné na www.komunal.eu
4. Benchmarking
Od začiatku roka 2008 pokračujeme na projekte “Benchmarking miest”. Oproti pilotnému
projektu nastali určité zmeny:
1. Počet miest sa zvýšil z 12 na 21, čo reprezentuje populáciu cca 1,0 milióna
obyvateľov
2. Redukovali sme čiastočne počet ukazovateľov a spresnili ich na základe viacerých
stretnutí riadiaceho tímu a aktívnych partnerských miest
3. Mestá participujúce na projekte sa nepodieľajú na financovaní projektu
4. Získali sme pre projekt strategického partnera: Vysokú školu ekonómie a
manažmentu verejnej správy Bratislava
Do 06.06. 2008 bude prebiehať zber údajov za roky 2004 – 2007 a následne sa
posunieme do etapy validácie údajov a ich vyhodnocovania.
Pripravujeme štúdiu “Benchmarking miest 2004 – 2006” a koncom roka usporiadame na
túto tému druhú konferenciu.
Transparentnosť manažmentu miest
Členským mestám Únie sme zaslali elektronicky dotazník o transparentnosti. Zámerom
dotazníku je pomôcť mestám zhodnotiť transparentnosť ich manažmentu. Ako
samohodnotiaci nástroj môže pomôcť starostom, magistrátom a vedúcim administratívnym
pracovníkom zhodnotiť ako na tom sú a v ktorých oblastiach by sa mali zlepšiť aby dosiahli
otvorenejšie riadenie. Pretože otvorené a transparentné riadenie upevňuje dôveru občanov.
Postupy opísané v dotazníku sú založené na súčasných najlepších postupoch, niektoré sú
koncipované podľa najlepších medzinárodných postupov. Zoznam postupov nie je úplný a
bude aktualizovaný spolu so vznikom nových postupov. Požiadali sme mestá o jeho
vyplnenie do konca mája a následne urobíme vyhodnotenie. Týmto spôsobom reagujeme na
výzvu z poslednej konferencie o benchmarkingu, kde sme sa zaviazali že rozšírime
porovnávanie aj o vzťah občan – orgány mesta. Doteraz nám vrátilo vyplnení dotazník 8
členských miest.
5. Územné členenie
Ambíciou centra je prispieť k diskusii o zmene územnosprávneho usporiadania na
miestnej úrovni, komunálnej reforme. Zatiaľ sme na našej stránke sústredili niektoré
východiskové materiály, ktoré sú využiteľné pri formovaní návrhu :
- vydané úradom vlády SR v rokoch 2005 a 2006
- skúsenosti so zlučovaním obcí v kantóne Luzern (Šv.)
- pokračovanie zlučovania obcí v Dánsku
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6. Financovanie miest
Zavedenie nového systému financovania miest bol určite dobrý krok. Vieme však, že bolo
nutné prijať kompromis v prospech malých obcí. Preto chceme prispieť k diskusii o :
- znížení miery prerozdeľovania dane z príjmu fyzických osôb,
- zvýšení podielu vlastných príjmov cestou zavedenie trhového oceňovania dane zo
stavieb
- zavedení poplatku za povolenie stavať na území mesta
V súčasnosti sme začali s analýzou dopadu nového systému financovania na členské
mestá Únie.
Prvé bilančné údaje o charakteristike členských miest vo vzťahy k prerozdeľovaniu dane
z príjmov fyzických osôb sú na
http://www.komunal.eu/index.php?action=module&id=mod_content&category_id=10&rand=8

7. Konferencie
Vo februári sme spoluorganizovali konferenciu “Architektúra a rozvoj miest a obcí na
Slovensku”, ktorá sa konala v Bratislave. Partnerom bola spoločnosť euroedu, s.r.o.
Košice, ktorá spolupracuje s Úniou miest Slovenska aj pri iných podujatiach.

Viac o centre a jeho činnosti na www.komunal.eu

Ing. Viktor Nižňanský, Ph.D.
riaditeľ

