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V ŽIARI NAD HRONOM
DŇA: 13.06.2017

NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom
schvaľuje:
a) vstup mesta Žiar nad Hronom ako člena do občianskeho združenia:
Názov: Smart Cities klub, IČO: 42174775
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Palisády 691/1, 811 01 Bratislava - Staré Mesto, SR
Registrácia: Register občianskych združení, vedený Ministerstvom vnútra SR, Sekcia
verejnej správy, registračné číslo: VVS/1-900/90-34852
(ďalej ako „občianske združenie Smart Cities klub“)
b) uhradenie členského príspevku mesta Žiar nad Hronom občianskemu združeniu Smart
Cities klub z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom, a to vo výške 1 500,- Eur pre rok 2017.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
V zmysle §11 ods. 4 písm. m) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu
vyhradené medzi inými schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v
združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu. Na základe
tejto legislatívnej úpravy predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Žiari nad Hronom na
schválenie návrh na vstup mesta Žiar nad Hronom do občianskeho združenia Smart Cities klub.
Občianske združenie (ďalej OZ) fungovalo od svojho vzniku v roku 2009 pod názvom
Naše Dvory 2015. V spolupráci s odbornými inštitúciami a záujmovými združeniami pripravovalo
riešenia v oblasti projektov na podporu zdravia, ďalej komunálne projekty (v spolupráci s
mestami a obcami SR pripravovalo riešenia humanizácie obytného prostredia s cieľom
minimalizovať náklady na prípravu projektov financovaných z vlastných zdrojov, zdrojov bánk a
zo štrukturálnych fondov.) a projekty zdravého prostredia pre hry, aby deti opäť mali svoje
dvory. Svojimi aktivitami združovalo významných architektov, urbanistov, sociológov, lekárov,
ekonómov, publicistov a ďalších odborníkov, ktorí majú čo povedať k rozvoju životného
prostredia s cieľom prispieť svojimi aktivitami k rozvoju regiónov a mikroregiónov, prispieť k
zvyšovaniu bezpečnosti života v mestách a obciach, k rozvoju ich životného prostredia a
životných podmienok a k zlepšeniu stavu a trvale udržateľnému rozvoju životného prostredia.
V nadväznosti na tieto skúsenosti došlo k vyhraneniu profilácie občianskeho združenia
a následne od marca 2017 občianske združenie zmenilo názov na Smart Cities klub, menili sa
stanovy aj obsah zamerania občianskeho združenia.
Smart Cities klub vznikol s cieľom orientácie na mestské inovácie ako nová platforma
na zdieľanie skúseností. Jeho cieľom je:
 meniť mestskú politiku, získavať podporu ľudí a zvyšovať kvalitu života ľudí v mestách
 vytvoriť pilotné schémy pôsobenia Smart cities vo vybraných tematických oblastiach
 pilotné mestá šíria a zdieľajú poznatky
 získanie podpory pre pilotné mestá
 príprava na možnosti získavania externých zdrojov
 „Value for money“ – najlacnejšie vs. najefektívnejšie
 príprava podkladov pre budúce programové obdobie – dôraz na finančne návratné
projekty.
Možné dôsledky pôsobenia pilotných Smart Cities schém:









Lokálna a regionálna zamestnanosť
Zapojenie MSP do komunálnych programov
Rozvoj mestského obyvateľstva
Oživenie mestských centier
Nová forma komunikácie s obyvateľmi mesta
Využívanie obnoviteľných foriem a zdrojov energií
Dôraz na lokálne potraviny a potravinovú sebestačnosť
Efektívna doprava
Financovanie projektov:





Zásada Value for money – hľadanie efektívnych investícií
Stanovenie vízie, vypracovanie stratégie a definovanie projektov – následne priradenie
finančných zdrojov na realizáciu projektov: Zásada – najprv idey, potom financie
Domáce zdroje







Spolupráca v rámci EŠIF a fondmi cezhraničnej spolupráce
Nórsky finančný mechanizmus
Účasť v medzinárodných programoch a projektoch
Spolupráca s domácimi partnermi a iniciatívami, so zahraničnými mestami
Spolupráca s bruselskými inštitúciami pri financovaní špecifických, tzv. konkurenčných
projektov
Aktivity Smart Cities klubu:








Zdieľanie poznatkov a výmena skúseností
Moderované klubové večery
Smart Cities konferencie a semináre
Stretnutia s predstaviteľmi ministerstiev, s odborníkmi na Smart Cities
Zvyšovanie povedomia o Smart Cities na Slovensku
Študijné tematické služobné cesty do zahraničia zamerané na nadviazanie vzťahov a
získanie overených skúseností a smart technológií

Vstup mesta Žiar nad Hronom do občianskeho združenia Smart Cities klub skupiny je
zaujímavý z nasledovných dôvodov - členstvom v klube mestá získavajú:








Možnosť zúčastňovať sa na klubových aktivitách
Stretnutia s expertným zborom poradcov
Vstup do medzinárodných projektov
Prístup k databázam zahraničných expertov
Prístup k možnostiam financovania Smart Cities projektov
Možnosť zúčastňovať sa zahraničných študijných ciest organizovaných klubom
Aktívnu spoluprácu a podporu na ceste k Smart City

Aktivity OZ boli prezentované na konferencii ZMOS na Štrbskom Plese dňa 22.2.2017
aj zo skúsenosťami mesta Brno. Následne dňa 4.4.2017 sa uskutočnilo stretnutie záujemcov
o zapojenie sa do projektu Smart Cities klubu, kde by malo byť 7 prvých miest (mestá Poprad
=smart energetika, Šaľa = smart mobilita, Kežmarok = smart zelené mesto, Žiar nad
Hronom=smart odpadové hospodárstvo, Ivánka pri Dunaji=,Nové Zámky=smart komunitný
život, Liptovský Mikuláš= cestovný ruch) ako aj spolupracujúcich subjektov za účasti zástupcov
MHSR, MFSR, ZMOS, Združenia stavebných podnikateľov a ďalších odborníkov v oblasti
architektúry, financií, dopravy, samosprávy, ktorí majú záujem so združením spolupracovať.
MHSR v súčasnosti pripravuje Koncepciu Smart City a pri návrhu štruktúry konceptu Smart City
kontaktovalo mestá s požiadavkou o pripomienkovanie. MDaV SR spracováva Koncepciu
mestského rozvoja. Na danom stretnutí bolo uvedené, že medzi týmito dvoma dokumentami nie
je kompetenčný rozpor, spracovávajú sa každý za svoju oblasť pôsobenia v spolupráci.
Členský príspevok pre občianske združenie je 1500,- EUR na rok. Tieto prostriedky
neboli plánované v rozpočte mesta Žiar nad Hronom pre rok 2017 a budú vyčlenené
rozpočtovým opatrením resp. následnou úpravou rozpočtu v rámci kompetencii primátora
mesta.

