Regionálne združenie
tatranských a podtatranských obcí
Sídlo: Petzvalova 18 , 059 01 Spišská Belá
__________________________________________________________________________________
Tel.: 052 / 4680 511
Vybavuje: Mgr. Jana Neupauerová

V Spišskej Belej, dňa 25.03.2019

Mgr. Branislav Tréger
primátor mesta
Mesto Liptovský Hrádok
Hviezdoslavova 170
033 01 Liptovský Hrádok

Vec

Návrh na vstup mesta do regionálneho združenia

Vážený pán primátor,
obraciam sa na Vás ako predseda Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí
(t.j. regionálneho ZMOS-u) s ponukou členstva mesta Liptovský Hrádok v tomto
združení.
Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí je záujmovým združením
miest a obcí fungujúce od roku 1991. Združenie je predĺženou rukou Združenia miest a obcí
Slovenska (ZMOS-u) a fungujú ako tzv. „regionálne združenia ZMOS“.
V súčasnosti má naše združenie 60 členov (miest a obcí) z okresu Kežmarok, Poprad
a Liptovský Mikuláš (z Liptova sú to obce Jamník a Pribilina) a našou logickou snahou je,
aby sa jeho členmi stali aj ostatné obce a mestá podtatranského regiónu, teda aj liptovské obce
a mestá v blízkosti Tatier, nakoľko zastúpenie čo najväčšieho počtu miest a obcí umožňuje
správne, racionálne, ale najmä spoločne riešiť tie najdôležitejšie problémy celého regiónu pod
Tatrami.
Účasť v tomto združení Vám ponúkne byť v pravidelnom kontakte s ostatnými
kolegami pri riešení tak regionálnych problémov, ako aj problémov miestnej územnej
samosprávy na celoslovenskej úrovni. Naše združenie je v pravidelnom kontakte so
Združením miest a obcí Slovenska a predkladá mu podnety na riešenie problémov miest
a obcí. Na druhej strany práve prostredníctvom regionálnych združení ZMOS informuje
mestá a obce o všetkých postupoch a zámeroch vlády SR, či iných ústavných a štátnych

orgánoch, ktoré sa dotýkajú fungovania miest a obcí. A práce rýchly tok týchto informácii je
v dnešnej dobe veľmi dôležitý.
Podľa stanov nášho združenia každý člen združenia platí ročný členský poplatok
podľa počtu obyvateľov svojej obce, ktorý je vypočítavaný nasledovne:
0,05 €/ obyvateľ + poplatok: do 500 obyvateľov = 33 €
od 501 – 1000 obyvateľov = 66 €
nad 1001 obyvateľov = 133 €
a za každých ďalších 5000 obyvateľov = 15 €
(napr. pri počte obyvateľov 7625 obyvateľov: 0,05 x 7625 obyv. = 381,25 + 148 = 529,25 € to je ročný členský poplatok).
Ak by ste sa rozhodli stať členom nášho združenia miest a obcí, postačuje jediné :
zaslať na adresu nášho Regionálneho združenia uznesenie mestského zastupiteľstva o vstupe
Vášho mesta do tohto združenia.
V prípade ďalších otázok kontaktuj predsedu združenia na tel. č. 0905 204 111 alebo
na: bielak@spisskabela.sk
Verím, že zvážite túto ponuku stať sa členom nášho regionálneho združenia, čo určite bude
pre Vaše mesto i celý región veľkým prínosom.

S pozdravom

JUDr. Štefan Bieľak
predseda RZ
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