
M E S T O  Š U R A N Y   -   Mestský úrad Šurany 
 

                                                V Šuranoch 27.01.2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  

Šurany 
 

Materiál číslo H/1/24/2022  

 
Návrh na realizáciu cyklotrasy „MALÝ ŽITAVSKÝ OKRUH“ 

 
Predkladá:                                      

JUDr. Roman Porubský                        Návrh na uznesenie:                     

poslanec MsZ Šurany                           Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo Návrh 

                                                              na realizáciu cyklotrasy   „Malý   Žitavský   okruh“,   

                                                              stanovisko   komisie   školstva,   kultúry,   sociálno-  

                                                              zdravotnej,   bytovej,   mládeže   a   športu, komisie   

                                                              finančnej, správy a predaja majetku  mesta, komisie   

                                                              výstavby,   životného   prostredia  a  podnikateľskej   

Spracoval:                                             činnosti Mestského zastupiteľstva v Šuranoch a na   

JUDr. Roman Porubský                        základe toho 

poslanec MsZ Šurany 

         s c h v a ľ u j e 

 

- bez pripomienok 

- s pripomienkami 

                                                              poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch    

               vytvorenie dočasnej komisie v zložení: 

              

1. ................................................................... 

2. ................................................................... 

3. ................................................................... 

za   účelom prípravy   podkladov   nevyhnutných 

k realizácii návrhu na vybudovanie cyklotrasy „Malý 

Žitavský okruh“ v súvislosti s majetkovo – právnym 

usporiadaním    navrhnutej   cyklotrasy                                         

s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Šurany 

a posúdenia návrhov Zmluvy o založení združenia 

obcí   a   stanov   s názvom    „CYKLOTRASA 

POŽITAVIA A NITRY“. 

Na základe: 

Plánu obnovy a odolnosti  

Slovenskej republiky 

        Vykoná: komisia 

                                                              Termín: do 30.06.2022 

                                                                                                      JUDr. Roman Porubský,v.r. 
                                                                                                              ...................................................... 

                                                                                                                        podpis predkladateľa 

Predložené mestskému zastupiteľstvu 10. februára 
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Dôvodová správa: 

 

 

Návrh materiálu na realizáciu cyklotrasy „MALÝ ŽITAVSKÝ OKRUH“ spolu s jeho 

prílohami je iniciatívnym návrhom Ing. Rudolfa Frýželku, starostu obce Úľany nad Žitavou, 

ktorý ma za cieľ navzájom prepojiť cyklotrasami obce Úľany nad Žitavou, Hul, Dolný Ohaj, 

Bánov s mestom Šurany a zároveň ich napojenie na cyklotrasu, ktorá bude spájať Nitru a Nové 

Zámky, by malo zvýšiť atraktivitu Malého Žitavského okruhu aj pre cykloturistov zo širšieho 

okolia. 

 

Hlavným dôvodom je však vytvoriť bezpečnú cyklotrasu, ktorá sa bude minimálne križovať 

s hlavnými dopravnými tepnami, a vytvoriť tak turisticky atraktívnu cyklotrasu ale aj možnosť 

jej využitia občanmi dotknutých obcí pri svojej doprave za prácou . Cyklotrasa bude napojená 

na železničnú dopravu v obci Hul. Turistická atraktivita cyklotrasy by mala zabezpečená aj 

priamym napojením na Nitriansku vinnú cestu. 

 

Cyklotrasa je navrhnutá tak, aby využívala vedľajšie cesty v obciach, na ktorých sa budú 

vytvárať cyklokoridory, alebo ide o vedľajšie cesty využívané poľnohospodárskymi subjektmi, 

ktoré sa budú rekonštruovať. Budovanie novej cyklistickej cesty bude iba v úseku medzi obcou 

Úľany nad Žitavou a obcou Hul. 

 

Celková dĺžka navrhovanej cyklotrasy je približne 30 km. 

 

Pre realizáciu navrhovanej cyklotrasy sa plánujú využiť finančné zdroje vyplývajúce z plánu 

obnovy, kde sa pre budovanie cyklotrás má alokovať 100 mil. Eur. Následne na rozvoj trasy by 

mali byť použité finančné prostriedky z nového programového obdobia. 

 

Týmto návrhom na realizáciu cyklotrasy mesto Šurany dostalo možnosť sa podieľať na jej 

vybudovaní bez nadbytočnej finančnej záťaže z rozpočtu mesta a za spolupráce dotknutých 

obcí, kde samotnú prípravu projektu a administratívu tým spojenú bude vykonávať obec Úľany 

nad Žitavou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

1. Návrh cyklotrasy „MALÝ ŽITAVSKÝ OKRUH“ 

2. Zmluva o založení združenia obcí „CYKLOTRASA POŽITAVIA A NITRY“ 

3. Stanovy združenia obcí „CYKLOTRASA POŽITAVIA A NITRY“ 

4. Návrh trasy cyklotrasy „MALÝ ŽITAVSKÝ OKRUH“ 
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1. Identifikačné údaje 
 

1.1. Stavba 
 

Názov :     Cyklotrasa Malý Žitavský okruh 

Kraj :     Nitriansky 

Okres :     Nové Zámky 

Obec :      Šurany, Úľany nad Žitavou, Hul, Dolný Ohaj, Bánov 

Zoznam dotknutých obcí k. ú.:   k. ú. Šurany 

     k. ú. Úľany nad Žitavou 

     k. ú. Hul 

     k. ú. Dolný Ohaj 

     k. ú. Bánov  

Plánovaný termín začatia a  

ukončenia činnosti:   Máj 2022 – September 2023  

 

1.2. Objednávateľ 
 

Názov :    Združenie obcí Požitavie (napr.) 

Adresa :  

IČO :       

 

2. Základné informácie 
 

2.1. Opis stavby 
 

Cyklotrasa sa nachádza v okrese Nové Zámky. Bude vytvárať malá cyklistický okruh, ktorý 

bude začínať na hlavnej cyklistickej trase spájajúcej Nitru a Nové Zámky v obci Úľany nad 

Žitavou. Mostom prejde cez rieku Nitra, ďalej bude prechádzať obcami Úľany nad Žitavou, 

Hul a Dolný Ohaj a následne prejde popri vodnej ploche v časti Lúky. Pri vodnej ploche sa 

bude na križovatke cyklotrasa rozdeľovať. Jedna časť pôjde na most cez rieku Nitra pri 

Nitrianskom hrádku a následne do Šurian, kde by mala končiť v areály Elitex. Čím bude 

zabezpečená aj doprava zamestnancov do práce pracujúcich v areáli alebo blízkosti Eleitexu.  

Druhá časť cyklotrasy pôjde okolo štrkoviska pri Bánove a bude sa napájať na most cez rieku 
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Nitra v Bánove a následne bude pokračovať po hlavnej cyklotrase do Nových Zámkov a bude 

napojená na cestnú infraštruktúru v Bánove . Cyklotrasa bude napojená medzi obcami Hul 

a Dolný Ohaj na plánovanú cyklotrasu medzi týmito obcami.  

  

V rámci cyklotrasy budú použité nasledujúce formy vedenia cyklistov: 

• Samostatná cyklistická cestička (šírka 3m). 

• Koridor pre cyklistov (šírka podľa miestnej komunikácie). 

 

Približná dĺžka navrhovanej cyklotrasy je 30 km. 

 

Súčasťou navrhovanej stavby sú aj opravy, úpravy a budovanie mostových objektov. 

V rámci cyklistickej infraštruktúry sa budú budovať aj odpočívadlá pre cyklistov v Úľanoch 

nad Žitavou pri štrkovisku, v katastri mesta Šurany pri štrkovisku v oblasti Lúky a v katastri 

obce Bánov pri štrkovisku. Odpočívadla pre cyklistov budú rovnaké a budú obsahovať 

prístrešok s dvoma stolmi a lavicami každá pre 6 ľudí. Servisný stojan s nabíjacou stanicou 

a informačným rozhraním napájaný solárnymi panelmi.   

 V rámci cyklotrasy bude budovaná aj vedľajšia infraštruktúra odstavné parkovisko 

a odovzdávacia stanica pre požičiavanie bicyklov v Úľanoch nad Žitavou, v obci Hul pri 

železničnej stanici, v meste Šurany pri Elitexe a v obci Bánov.  Nakoľko väčšina vodných plôch 

sú v majetku obcí a mesta, budú sa okolo nich budovať rekreačné zóny s inými bezmotorovými 

atrakciami napr. prenájom člnov, vodných bicyklov, paddlboardov atď. V rámci budovania 

vodných rekreačných zón by sa vytváral priestor pre budovanie služieb napr. rôznych druhov 

občerstvení. 

 

2.2. Súčasný stav 
 

2.2.1. Širšie dopravno-územné vzťahy 

 

Združenie obcí plánuje cyklotrasami navzájom prepojiť obce Úľany nad Žitavou, Hul, 

Dolný Ohaj, Bánov s mestom Šurany. Jej napojenie na cyklotrasu, ktorá bude spájať Nitru 

a Nové Zámky, by malo zvýšiť atraktivitu Malého Žitavského okruhu aj pre cykloturistov 

so širšieho okolia.  

Hlavným cieľom je vytvoriť bezpečnú cyklotrasu, ktorá sa bude minimálne križovať 

s hlavnými dopravnými tepnami, a vytvoriť turisticky atraktívnu cyklotrasu. Cyklotrasa 

bude napojená na železničnú dopravu v obci Hul.   

Turistická atraktivita cyklotrasy by mala zabezpečená aj priamym napojením na 

Nitriansku vinnú cestu.    
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2.2.2. Východiskové podklady 

 

K realizácii vybudovania cyklotrasy budú potrebné nasledujúce podklady : 

• Zadanie objednávateľa 

• Katastrálne mapy dotknutých území 

• Polohopisné a výškopisné geodetické zameranie dotknutej lokality 

• Obhliadka po trase (mosty, priecestia hlavných ciest) 

• Územný plán obce Úľany nad Žitavou 

• Územný plán obce Hul 

• Územný plán obce Dolný Ohaj 

• Územný plán obce Bánov 

• Územný plán mesta Šurany 

• Územný plán VÚC Nitrianskeho samosprávneho kraja, jeho zmeny a doplnky 

 

2.3. Základné informácie 
 

Cyklotrasa je navrhnutá tak, aby využívala vedľajšie cesty v obciach, na ktorých sa budú 

vytvárať cyklokoridory , alebo sa jedná o vedľajšie cesty využívané poľnohospodárskymi 

subjektami, ktoré sa budú rekonštruovať. Budovanie novej cyklistickej cesty bude iba v úseku 

medzi obcou Úľany nad Žitavou a obcou Hul. 

Celková dĺžka navrhovanej cyklotrasy je približne:   30 km 

• Samostatné cyklistické cesty    24,76 km  

• Koridor pre cyklistov     5,24 km 

 

2.4. Umiestnenie stavby 
 

Riešené stavebné objekty sa nachádzajú v k. ú. Úľany nad Žitavou, k. ú. Hul, k. ú. Dolný 

Ohaj, k. ú. Bánov a k. ú. Šurany. Podrobná identifikácia pozemkov dotknutých realizáciou 

stavby je uvedená v Prílohe č.1 – Identifikácia dotknutých pozemkov. 

 

 

2.5. Napojenie na inžinierske siete 
 

2.5.1. Odvedenie dažďových vôd 

 

Odvodnenie navrhovanej cyklistickej trasy bude realizovaný odvodnením povrchu v spáde 

min. 2% do priľahlej zelene ( vsakovaním ), alebo  do existujúcich odvodňovacích zariadení. 
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2.5.2. Verejné osvetlenie 

 

Všetky križovania navrhovanej cyklotrasy s miestnymi komunikáciami budú doplnené o verejné 

osvetlenia, ktoré budú napájané z existujúcej siete verejného osvetlenia prípadne autonómne 

prostredníctvom solárnych článkov.  

 

2.6. Všeobecné zásady budovania cyklotrasy 
 

• Všetky prechody pre chodcov napojené na navrhovanú cyklotrasu budú doplnené 

o bezbariérové riešenia daného prechodu (napr. nájazdové rampy). 

• Pri priechodoch pre cyklistov na miestach kde to priestorové možnosti dovoľujú budú 

umiestnené oporné zábradlia pre cyklistov čakajúcich pred priechodom. 

• V okolí navrhovanej cyklotrasy, hlavne v oblastiach občianskej vybavenosti budú 

umiestnené stojany pre bicykle. 

    

 

2.7. Financovanie cyklotrasy 
 

Pre realizáciu navrhovanej cyklotrasy sa plánujú využiť finančné zdroje vyplývajúce 

z plánu obnovy, kde sa pre budovanie cyklotrás má alokovať 100 mil. Eur. Následne na rozvoj 

trasy by mali byť použité finančné prostriedky z nového programového obdobia.   
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Príloha č.1 – Identifikácia dotknutých pozemkov 
 

Číslo parcely Druh pozemku Katastrálne územie Vlastník 

392/1 Zastavaná plocha, 
nádvoria 

 

Úľany nad Žitavou Obec Úľany nad 
Žitavou 

336/1 Zastavaná plocha, 
nádvoria 

Úľany nad Žitavou Obec Úľany nad 
Žitavou 

 

312/1 Ostatná plocha Úľany nad Žitavou Obec Úľany nad 
Žitavou 

697/1 Zastavaná plocha, 
nádvoria 

Úľany nad Žitavou Obec Úľany nad 
Žitavou 

697/5 Zastavaná plocha, 
nádvoria 

Úľany nad Žitavou Obec Úľany nad 
Žitavou 

2796/1 Ostatná plocha Úľany nad Žitavou Obec Úľany nad 
Žitavou 

2759 Zastavaná plocha, 
nádvoria 

Úľany nad Žitavou Obec Úľany nad 
Žitavou 

2788 Zastavaná plocha, 
nádvoria 

Úľany nad Žitavou Slovenská republika 

924 Orná pôda Hul Obec Hul 

925 Orná pôda Hul Obec Hul 

1306/2 Orná pôda Hul Obec Hul 

1230/1 Zastavaná plocha, 
nádvoria 

Hul Obec Hul 

1231/1 Zastavaná plocha, 
nádvoria 

Hul Obec Hul 

1233/1 Zastavaná plocha, 
nádvoria 

Hul Obec Hul 

1235 Vodná plocha Hul Obec Hul 

1237 Zastavaná plocha, 
nádvorie 

Hul Obec Hul 

471 Zastavaná plocha, 
nádvorie 

Dolný Ohaj Obec Dolný Ohaj 

301/1 Zastavaná plocha, 
nádvorie 

Dolný Ohaj Obec Dolný Ohaj 

301/2 Zastavaná plocha, 
nádvorie 

Dolný Ohaj Obec Dolný Ohaj 

280/2 Zastavaná plocha, 
nádvorie 

Dolný Ohaj Obec Dolný Ohaj 

776 Zastavaná plocha, 
nádvorie 

Dolný Ohaj Obec Dolný Ohaj 

825 Zastavaná plocha, 
nádvorie 

Dolný Ohaj Obec Dolný Ohaj 
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1156/1 Vodná plocha Dolný Ohaj Slovenská republika 

988/2 Trvalý trávnatý porast Dolný Ohaj Slovenský pozemkový 
fond 

1138/6 Vodná plocha Dolný Ohaj Slovenská republika 

988/1 Trvalý trávnatý porast Dolný Ohaj Slovenský pozemkový 
fond 

1367 Zastavaná plocha, 
nádvoria 

Nitriansky Hrádok Mesto Šurany 

1365 Trvalý trávnatý porast Nitriansky Hrádok Mesto Šurany 

1374 Zastavaná plocha, 
nádvoria 

Bánov Poľnohospodár Nové 
Zámky a.s., Komjatická 

67, Nové Zámky 

1214/1 Zastavaná plocha, 
nádvoria 

Nitriansky Hrádok Iványiová Andrea r. 
Iványiová, Hodská 
2360/66, Galanta 

1372 Vodná plocha Nitriansky Hrádok Slovenská republika 

1146 Zastavaná plocha, 
nádvoria 

Bánov Poľnohospodár Nové 
Zámky a.s., Komjatická 

67, Nové Zámky 
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Zmluva  

o založení združenia obcí 

 
Článok I 

Účastníci zmluvy 

 

1) Názov:   Obec Úľany nad Žitavou 

Sídlo:   Úľany nad Žitavou, Hlavná č. 51, 941 03, Úľany nad Žitavou 

IČO:   00 800 236 

Štatutárny orgán:  Ing. Rudolf Frýželka, starosta obce 

Rodné č.:   

Trvalý pobyt: 

 

2) Názov:   Obec Hul 

Sídlo:    

IČO:    

Štatutárny orgán:   

Rodné č.:   

Trvalý pobyt: 

 

3) Názov:   Obec Dolný Ohaj 

Sídlo:    

IČO:    

Štatutárny orgán:   

Rodné č.:   

Trvalý pobyt: 

 

 

4) Názov:     Obec Černík 

Sídlo:    

IČO:    

Štatutárny orgán:   

Rodné č.:   

Trvalý pobyt: 

 

5) Názov:   Mesto Bánov 

Sídlo:    

IČO:    

Štatutárny orgán:   

Rodné č.:   

Trvalý pobyt: 

 

6) Názov:   Mesto Mojzesovo 

Sídlo:    

IČO:    

Štatutárny orgán:   

Rodné č.:   

Trvalý pobyt: 
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7) Názov:   Mesto Šurany 

Sídlo:    

IČO:    

Štatutárny orgán:   

Rodné č.:   

Trvalý pobyt: 

 

v zmysle ust. § 20 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) 

 

u z a t v á r a j ú 

 

túto zmluvu a založení združenia obcí. 

 

Článok II 

Úvodné ustanovenia 

 

1) Obec Úľany nad Žitavou, obec Hul, obec Dolný Ohaj, obec Černík, obec Bánov, obec 

Mojzesovo a mesto Šurany (ďalej len „účastníci zmluvy“) po schválení v mestských a 

obecných zastupiteľstvách a súhlase nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov 

zastupiteľstiev všetkých účastníkov zmluvy v zmysle ust. § 20b zákona o obecnom 

zriadení zakladajú združenia obcí ako právnickú osobu. 

 

2) Predmetom činnosti združenia je najmä: 

 
a) ochrana, uplatňovanie a presadzovanie práv ako aj sociálnych, ekonomických, 

environmentálnych, kultúrnych a ďalších iných významných záujmov členských miest                     

a obcí vo vzťahu k orgánom štátnej správy, územnej a záujmovej samosprávy, 

verejnoprávnym inštitúciám a ďalším právnickým a fyzickým osobám podľa potreby 

združenia a jeho členov,  

 

b) podpora a zabezpečenie pozitívneho rozvoja územnej samosprávy a samosprávnych funkcií 

v rámci členských miest a obcí,  

 

c) koordinácia a zjednotenie postupu členských miest a obcí a formovanie spoločných stratégii 

pri vykonávaní zverených úloh ako aj pri zabezpečovaní hospodárskych, sociálnych                        

a ďalších zásadných potrieb členských miest a obcí,  

 

d) vytváranie podmienok pre výmenu informácii, sprostredkovanie názorov, znalostí                       

a skúseností predstaviteľov členských miest a obcí smerujúcich k zabezpečeniu efektívneho 

fungovania a rozvoja územnej samosprávy,  

 

e) organizácia, uskutočňovanie a podpora vzdelávacích aktivít, projektov a stretnutí zástupcov 

a zamestnancov samosprávnych orgánov členských miest a obcí za účelom výmeny 

skúseností a poskytovanie odborných služieb vo vzťahu k otázkam praktického 

uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov v rámci územnej samosprávy,                  

k otázkam uplatňovania kompetencií mesta a obcí a jeho samosprávnych orgánov a pod.,  

 

f) podpora a rozvoj spolupráce v oblasti regionálneho cestovného ruchu, zabezpečenie 

miestnej dopravy (cyklodoprava a cykloturistika) vo forme vybudovania cyklotrasy 
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spájajúce všetky zúčastnené obce a zachovanie a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva                                                 

v rámci regiónu. 

 

g) ďalšie formy podpory zabezpečenia a pozitívneho rozvoja efektívnej ochrany práv                           

a záujmov členských miest a obcí, chodu a fungovania samosprávnych orgánov podľa 

potreby združenia a jeho členov,  

 

h) alebo iný účel v súlade s ust. § 20b ods. 4 zákona o obecnom zriadení  

 

Článok III 

Základné ustanovenia 

 

1) Názov združenia obcí je: CYKLOTRASA POŽITAVIA A NITRY 

 

2) Sídlo združenia je Obec Úľany nad Žitavou, Obecný úrad, Hlavná č. 51, 941 03 Úľany nad 

Žitavou. 

3) Účastníci zmluvy splnomocňujú Ing. Rudolfa Frýželku starostu obce Úľany nad Žitavou 

podať návrh na registráciu združenia obcí do 30 dní po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy.  

 

Článok IV 

Členstvo v združení 

 

1) Členstvo v združení je dobrovoľné a združenie je otvorené aj pre ďalšie obce a mestá. 

 

2) Na pristúpenie ďalšej obce do združenia, zánik združenia obcí, ako aj práva a povinnosti 

členov združenia upravujú stanovy združenia obcí, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy. 

Článok V 

Orgány združenia 

 

1) Orgány združenia obcí, spôsob ich ustanovenia a ich pôsobnosť upravujú stanovy združenia 

obcí. 

 

Článok VI 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Zmluva sa uzatvára na neurčitý čas. Združenie nadobúda právnu subjektivitu dňom 

registrácie na okresnom úrade. 

 

2) Zmluvu možno meniť len písomnou formou po predchádzajúcej dohode účastníkov tejto 

zmluvy. 

 

3) Založenie združenia obcí schválili obecné zastupiteľstvá a mestské zastupiteľstvo všetkých 

účastníkov tejto zmluvy nadpolovičnou väčšinou poslancov, a to 

a) Obecné zastupiteľstvo v..................,  uznesením č................ zo dňa ..................... 

b) Obecné zastupiteľstvo v ...............,  uznesením č................ zo dňa ...................... 

c) Obecné zastupiteľstvo v ...............,  uznesením č................. zo dňa ...................... 

d) Obecné zastupiteľstvo v ...............,  uznesením č................. zo dňa ...................... 

e) Obecné zastupiteľstvo v ...............,  uznesením č................. zo dňa ...................... 



4 

 

f) Obecné zastupiteľstvo v ...............,  uznesením č................. zo dňa ...................... 

g) Mestské zastupiteľstvo v ...............,  uznesením č.................. zo dňa ...................... 

 

 

 

 

V .................................,dňa .................................. 

 

 

 

1) Obec Úľany nad Žitavou, štatutárny orgán  ........................................................ 

Ing. Rudolf Frýželka 

starosta obce 

 

 

 

 

2) Obec Hul, štatutárny orgán    ........................................................ 

Ing. Pavol Guláš  

starosta obce 

 

 

 

 

 

3) Obec Dolný Ohaj, štatutárny orgán   ........................................................ 

Ivan Solár 

                   starosta obce 

 

 

 

 

 

4) Obec Černík, štatutárny orgán    ....................................................... 

Ing. Peter Stuchlý, PhD. 

starosta obce 

 

 

 

 

5) Obec Bánov, štatutárny orgán    ........................................................ 

PhDr. Miloš Rybár 

starosta obce 
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6) Obec Mojzesovo, štatutárny orgán   ........................................................ 

Tatiana Martišová 

starostka obce 

 

 

 

 

7) Mesto Šurany, štatutárny orgán    ........................................................ 

Ing. Marek Oremus 

primátor mest
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S t a n o v y 

z d r u ž e n i a    o b c í 

 

 

Združenie obcí, obce Úľany nad Žitavou, obce Hul, obce Dolný Ohaj, obce Černík, obec 

Bánovo, obec Mojzesovo a mesta Šurany (ďalej len „členovia združenia“) prijíma v zmysle ust. 

§ 20c ods. 2 písm. d) zákona                                         č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) tieto stanovy združenia. 

 

Článok I 

Základné ustanovenia 

 

1) Názov združenia obcí  je: CYKLOTRASA POŽITAVIA A NITRY 

 

2) Sídlom združenia obcí je Obec Úľany nad Žitavou, Obecný úrad, Hlavná č. 51, 941 03 

Úľany nad Žitavou. 

 

Článok II 

Predmet činnosti združenia 

 

1) Predmetom činnosti združenia je najmä : 

 

a) ochrana, uplatňovanie a presadzovanie práv ako aj sociálnych, ekonomických, 

environmentálnych, kultúrnych a ďalších iných významných záujmov členských miest                     

a obcí vo vzťahu k orgánom štátnej správy, územnej a záujmovej samosprávy, 

verejnoprávnym inštitúciám a ďalším právnickým a fyzickým osobám podľa potreby 

združenia a jeho členov,  

 

b) podpora a zabezpečenie pozitívneho rozvoja územnej samosprávy a samosprávnych 

funkcií v rámci členských miest a obcí,  

 

c) koordinácia a zjednotenie postupu členských miest a obcí a formovanie spoločných 

stratégii pri vykonávaní zverených úloh ako aj pri zabezpečovaní hospodárskych, 

sociálnych a ďalších zásadných potrieb členských miest a obcí,  

 

d) vytváranie podmienok pre výmenu informácii, sprostredkovanie názorov, znalostí                       

a skúseností predstaviteľov členských miest a obcí smerujúcich k zabezpečeniu 

efektívneho fungovania a rozvoja územnej samosprávy,  

 

e) organizácia, uskutočňovanie a podpora vzdelávacích aktivít, projektov a stretnutí 

zástupcov a zamestnancov samosprávnych orgánov členských miest a obcí za účelom 

výmeny skúseností a poskytovanie odborných služieb vo vzťahu k otázkam praktického 

uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov v rámci územnej samosprávy,                  

k otázkam uplatňovania kompetencií mesta a obcí a jeho samosprávnych orgánov a 

pod.,  

 

f) podpora a rozvoj spolupráce v oblasti regionálneho cestovného ruchu, zabezpečenie 

miestnej dopravy (cyklodoprava a cykloturistika) vo forme vybudovania cyklotrasy 

spájajúce všetky zúčastnené obce a mestá a zachovanie a zveľaďovanie kultúrneho 

dedičstva v rámci regiónu. 
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g) ďalšie formy podpory zabezpečenia a pozitívneho rozvoja efektívnej ochrany práv                             

a záujmov členských miest a obcí, chodu a fungovania samosprávnych orgánov podľa 

potreby združenia a jeho členov,  

 

h) alebo iný účel v súlade s ust. § 20b ods. 4 zákona o obecnom zriadení  

 

Článok III 

Orgány združenia 

1) Orgánmi združenia sú: 

a) Valné zhromaždenie členov združenia 

b) Predseda združenia 

c) Rada združenia 

d) Kontrolná komisia združenia 

 

Článok IV 

Valné zhromaždenie 

1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho zástupcovia členov 

združenia. Zástupcom člena združenia je primátor mesta alebo starosta obce, alebo iná 

osoba poverená mestským alebo obecným zastupiteľstvom. 

2) Valné zhromaždenie sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za šesť mesiacov. Jeho 

zasadnutie zvoláva a vedie predseda združenia. Predseda môže zvolať zasadnutie valného 

zhromaždenia z vlastnej iniciatívy alebo ak o to požiada aspoň jedna tretina zástupcov 

členov združenia. 

3) Valné zhromaždenie rokuje vždy v zbore je spôsobilé uznášať sa vtedy, ak je prítomná 

nadpolovičná väčšina všetkých zástupcov združenia. Na prijatie uznesenia valného 

zhromaždenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných zástupcov členov 

združenia. 

4) Každý člen združenia určí jedného zástupcu do valného zhromaždenia a každý zástupca 

členov združenia má jeden hlas. 

5) Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä: 

a) schvaľovanie základných programových dokumentov dotýkajúcich sa činnosti 

združenia, 

b) schvaľovanie plánu činnosti združenia, 

c) schvaľovanie zásad hospodárenia združenia, 

d) voľba a odvolávanie členov rady združenia, predsedu združenia a členov kontrolnej 

komisie združenia, 

e) rozhodovanie o výške členského príspevku, 

f) rozhodovanie o zániku združenia jeho dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením 

s iným združením obcí. 

 

Článok V 

Predseda združenia 

1) Predseda združenia je volený zo zástupcov členov združenia. Je štatutárnym orgánom 

združenia a plní najmä tieto úlohy: 

a) zvoláva a vedie zasadnutie valného zhromaždenia a rady združenia a podpisuje ich 

zápisnice a uznesenia, 

b) predkladá valnému zhromaždeniu správy o činnosti združenia, 

c) je predsedom rady združenia, 
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d) predkladá rade združenia návrh na menovanie a odvolávanie tajomníka 

(administratívneho zamestnanca kancelárie združenia), 

e) plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí valné zhromaždenie. 

 

2) Funkčné obdobie predsedu združenia je jednoročné s tým, že vo funkcii predsedu bude 

každý rok zástupca iného člena združenia. 

 

Článok VI 

Rada združenia 

1) Rada združenia je výkonný orgán združenia, ktorý riadi činnosť združenia v období medzi 

zasadnutiami valného zhromaždenia. O počte volených členov rady združenia rozhoduje 

Valné zhromaždenie. 

2) Do pôsobnosti rady združenia patrí najmä: 

a) v spolupráci s predsedom združenia pripravovať zasadnutia valného zhromaždenia 

b) zabezpečovať plnenie uznesení valného zhromaždenia, 

c) menovať a odvolávať na návrh predsedu združenia tajomníka ( administratívneho 

pracovníka kancelárie združenia), 

d) viesť evidenciu členov, 

e) plniť ďalšie úlohy zverené alebo uložení valným zhromaždením. 

 

3) Rada združenia sa schádza podľa potreby najmenej však raz za tri mesiace. Rada združenia 

rokuje vždy v zbore a je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých 

jej členov. Na prijatie uznesenia rady združenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny  

prítomných členov rady združenia. 

 

Článok VII 

Kontrolná komisia združenia 

 

1) Kontrolná komisia združenia je kontrolným orgánom združenia. Schádza sa najmenej 

jedenkrát za šesť mesiacov a tvorí ju jeden zástupca každého člena združenia. Kontrolná 

komisia si zo svojich členov volí predsedu. 

 

2) Do pôsobnosti kontrolnej komisie združenia patrí najmä: 

a) kontrolovať hospodárenie s finančnými prostriedkami a iným majetkom združenia, 

b) kontrolovať dodržiavanie stanov a uznesení orgánov združenia, 

c) každoročne vypracovať správu o hospodárení združenia a túto spolu s návrhmi 

opatrení predkladať valnému zhromaždeniu, 

d) predkladať stanovisko k návrhu rozpočtu a k návrhu ročnej účtovnej závierky 

združenia 

e) predkladať valnému zhromaždeniu správu o výsledkoch svojej činnosti, 

f) plniť ďalšie úlohy uložené alebo zverené kontrolnej komisii združenia valným 

zhromaždením. 

 

3) Funkcia člena kontrolnej komisie združenia je nezlučiteľná s funkciu predsedu združenia 

alebo s funkciou člena rady združenia. 

 

Článok VIII 

Členstvo v združení 

1) Členom združenia sa môže stať obec a mesto, ktoré súhlasí so stanovami a poslaním 

združenia a pristúpením k zmluve o založení združenia o súhlase nadpolovičnej väčšiny 
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všetkých poslancov obecného zastupiteľstva nového člena a po schválení valným 

zhromaždením. 

2) Členstvo obce, resp. mesta v združení zaniká: 

a) písomnou výpoveďou, ktorá sa doručuje predsedovi združenia, výpoveď nadobúda 

platnosť po uplynutí troch mesiacov odo dňa jej doručenia, 

b) vylúčením člena na základe uznesenia valného zhromaždenia, ak obec, resp. mesto 

neplní povinnosti člena združenia, 

c) zánikom obce ako člena združenia. 

 

3) Výpoveď nemá vplyv na platnosť zmluvy o založení združenia obcí, ak naďalej zostanú 

členmi združenia aspoň dvaja účastníci zmluvy. 

4) Člen združenia má právo najmä : 

a) zúčastňovať sa na činnosti združenia, 

b) predkladať návrhy smerujúce k napĺňaniu cieľov združenia, 

c) voliť a byť volený prostredníctvom svojich zástupcov do orgánov združenia, 

d) byť informovaný o aktivitách združenia. 

 

5) Člen združenia je povinný najmä 

a) dodržiavať stanovy, iné predpisy a uznesenia združenia, 

b) aktívne sa podieľať na činnosti združenia, 

c) v určených termínoch platiť členský príspevok, 

d) vysporiadať svoje záväzky pri zániku členstva v združení. 

 

Článok IX 

Zásady hospodárenia 

 

1) Hospodárenie združenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

zásadami a pravidlami schválenými valným zhromaždením. 

 

2) Základom hospodárenia združenia je rozpočet združenia, ktorý sa zostavuje na obdobie 

jedného kalendárneho roka, ktorý je zároveň aj rokom účtovným. 

 

3) Rozpočet združenia obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou združenia a spôsob 

ich získania. Príjmy združenia sú najmä: 

a) príjmy z vlastnej činnosti, 

b) príjmy z členských príspevkov, 

c) dotácie, granty, dary a príspevky, 

d) iné príjmy. 

 

4) Združenie vedie účtovníctvo podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, 

zásad a pravidiel. 

 

5) Pri zániku združenia sa likvidačný zostatok rozdelí podľa postupu schváleného valným 

zhromaždením tým členom združenia, ktorých členstvo trvá ku dňu zániku združenia. 
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Článok X 

Zánik združenia 

1) Združenie obcí zaniká: 

a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením obcí, 

b) právoplatným rozhodnutím registrového orgánu o jeho rozpustení, 

c) ak združenie nemá aspoň dvoch členov. 

 

Článok XI 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1) Mandát zástupcu člena združenia zaniká zánikom jeho mandátu voleného predstaviteľa 

obce, na základe ktorého mu bolo priznané právo zastupovať mesto alebo obec v orgánoch 

druženia obcí. 

 

2) Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o založení 

združenia obcí a tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o združení obcí. 

 

3) Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom rozhodnutia registrového orgánu. 

 

4) Zoznam zakladajúcich členov je uvedený v Zmluve o združení obcí. 

 

5) Zmeny a doplnky týchto stanov je možné prijať písomne po schválení uznesením valného 

zhromaždenia združenia obcí. 

 

 

V .................................,dňa .................................. 

 

 

1) Obec Úľany nad Žitavou, štatutárny orgán  ........................................................ 

Ing. Rudolf Frýželka 

starosta obce 

 

 

 

 

 

2) Obec Hul, štatutárny orgán    ........................................................ 

Ing. Pavol Guláš  

starosta obce 

 

 

 

 

 

3) Obec Dolný Ohaj, štatutárny orgán   ........................................................ 

Ivan Solár 

                   starosta obce 
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4) Obec Černík, štatutárny orgán    ....................................................... 

Ing. Peter Stuchlý, PhD. 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 

5) Obec Bánov, štatutárny orgán    ........................................................ 

PhDr. Miloš Rybár 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 

6) Obec Mojzesovo, štatutárny orgán   ........................................................ 

Tatiana Martišová 

starostka obce 

 

 

 

 

 

 

7) Mesto Šurany, štatutárny orgán    ........................................................ 

Ing. Marek Oremus 

primátor mesta 




