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Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo Návrh                               

na realizáciu cyklotrasy „MALÝ ŽITAVSKÝ OKRUH“, 

v súvislosti s majetkovo-právnym usporiadaním navrhovanej 

trasy cyklotrasy s územnoplánovacou dokumentáciou mesta 

Šurany a posúdenie návrhov Zmluvy o založení združenia obcí 

a Stanov združenia s názvom Združenie obcí „MALÝ 

ŽITAVSKÝ OKRUH“, stanovisko komisie finančnej, správy 

a predaja majetku mesta, komisie výstavby, životného prostredia 

a podnikateľskej činnosti, komisie školstva, kultúry, sociálno-

zdravotnej, bytovej, mládeže a športu a komisie pre prípravu 

realizácie cyklotrasy „MALÝ ŽITAVSKÝ OKRUH“  Mestského 

zastupiteľstva v Šuranoch a  
 

                  s c h v a ľ u j e 
 

a) založenie združenia obcí s názvom Združenie obcí „MALÝ 

ŽITAVSKÝ OKRUH“ so sídlom Obec Úľany nad Žitavou, 

Obecný úrad, Hlavná č. 51, 941 03 Úľany nad Žitavou, na dobu 

neurčitú, ktorého zakladateľmi budú obce Úľany nad Žitavou, 

Hul, Dolný Ohaj, Černík, Bánov, Mojzesovo a mesto Šurany, 

a ktorého predmet činnosti je uvedený v návrhu Stanov 

združenia obcí, 

b) Zmluvu o založení Združenia obcí „MALÝ ŽITAVSKÝ 

OKRUH“ a Stanovy združenia obcí, ktoré sú jej neoddeliteľnou 

súčasťou, 

c) vstup mesta Šurany do Združenia obcí „MALÝ ŽITAVSKÝ 

OKRUH“, 

d) Ing. Mareka Oremusa, primátora mesta ako zástupcu mesta 

Šurany do valného zhromaždenia členov Združenia obcí 

„MALÝ ŽITAVSKÝ OKRUH“ 
 

 - bez pripomienok 

 - s pripomienkami 
 

poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch 

 

 

 

                                                      JUDr. Roman Porubský, v. r.  

                                                                  predseda komisie 

                                                  pre prípravu realizácie cyklotrasy



Predložené mestskému zastupiteľstvu dňa 23.06.2022 

 



Dôvodová správa: 

 

V súlade s ustanovením § 20 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), obce môžu spolupracovať                     

na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe 

zmluvy o zriadení združenia obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa 

osobitného zákona.  

 

Mesto Šurany a obce Úľany nad Žitavou, Hul, Dolný Ohaj, Černík, Bánov, Mojzesovo majú 

spoločný záujem založiť združenie obcí – „MALÝ ŽITAVSKÝ OKRUH“, podľa § 20b ods. 1 

zákona o obecnom zriadení.  

 

Účelom založiť združenie je hlavne budovanie cyklotrasy na prepojenie všetkých zúčastnených 

obcí a mesta ako i napojenie na už existujúce, ale aj širšia spolupráca vymedzená v predmete 

činnosti združenia nasledovne: 

a) 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. 

b) 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,  

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

 

Združenie bude oprávneným žiadateľom finančnej podpory na výstavbu cyklistickej 

infraštruktúry či už z národných alebo európskych zdrojov. Združenie sa zakladá na dobu 

neurčitú a bude sa riadiť stanovami združenia, ktoré sú v zmysle čl. IV ods. 2 Zmluvy 

o založení združenia obcí jej neoddeliteľnou súčasťou.  

 

Financovanie združenia v zmysle stanov bude čl. IX Zásad hospodárenia ods. 3  je založené                

na príjmoch z vlastnej činnosti, z členských príspevkov, dotácií, grantov, darov, a príspevkov 

resp. iných príjmov. Vstup mesta Šurany do združenia obcí môže mať vplyv na rozpočet mesta, 

nakoľko valné zhromaždenie združenia obcí podľa čl. IV. ods. 8 písm. i) rozhoduje o výške 

členského príspevku, pričom výšku príspevkov na príslušný rok, bude schvaľovať valné 

zhromaždenie v závislosti od finančných nárokov na fungovanie združenia a jeho aktivít.  

 

V súlade s ustanovením § 20b ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, na platnosť zmluvy o zriadení združenia obcí je potrebný súhlas 

nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov každej obce, ktorá je účastníkom zmluvy. Súčasťou 

zmluvy o zriadení združenia sú jeho stanovy.  

 

Podľa ust. § 29a zákona o obecnom zriadení: ak sa v tomto zákone alebo osobitnom predpise 

používa slovo „obec“, rozumie sa tým aj mesto, ak z tohto zákona alebo z osobitného predpisu 

nevyplýva, že ich ustanovenia sa vzťahujú len na obec alebo len na mesto.  

 

Orgánmi združenia budú v zmysle čl. III ods. 1 Stanov združenia obcí: valné zhromaždenie 

členov združenia, predseda združenia, rada združenia a kontrolná komisia  združenia. 

 



Podľa ust. 11 ods. 4 písm. l) zákona o obecnom zriadení je zakladanie obchodných spoločností 

a iných právnických osôb a schvaľovanie zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných 

orgánov vyhradené mestskému zastupiteľstvu.  

 

V zmysle vyššie uvedeného predkladám na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Šuranoch 

založenie združenia obcí, zmluvu o založení združenia obcí, vstup mesta do združenia obcí, 

ktorej súčasťou sú aj stanovy združenia obcí a zástupcu mesta do valného zhromaždenia členov 

združenia. 
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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,                                

obce Bánov, obce 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: Združenie obcí „MALÝ ŽITAVSKÝ OKRUH“ 

 

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 obcí (ďalej len „združenie“) je najmä : 

 

a) 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. 

 

b) 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,  

 

c) 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) Až do zvolenia orgánov združenia združeniu predsedá štatutárny zástupca obce, ktorého 

určili zakladajúci členovia združenia. Predsedajúci otvára, vedie rokovanie, konštatuje 

uznášaniaschopnosť a ukončuje schôdzu valného zhromaždenia.  
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3) 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. Ak o zvolanie písomne požiada najmenej jedna tretina členov združenia, 

predseda zvolá valné zhromaždenie do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti. 

4) Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať určenie miesta, času konania a návrh 

programu. Musí byť doručená každému členovi združenia najmenej 5 kalendárnych dní 

pred konaním valného zhromaždenia. Na základe predchádzajúceho písomného súhlasu 

člena je možné doručovať pozvánku aj elektronickou poštou; v takom prípade je 

povinnosťou člena zabezpečiť funkčnosť a dosažiteľnosť elektronickej komunikácie a bez 

odkladu oznámiť zmeny emailovej adresy. 

5) Návrhy na rokovanie, prípravu podkladov zabezpečuje predseda združenia, prípadne podľa 

dohody iní členovia združenia. Plnenie uznesení dohodnú členovia združenia pri schválení 

uznesenia. 

6) 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. 

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

členov združenia má jeden hlas. 

8) Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä: 

a) schvaľovanie základných programových dokumentov dotýkajúcich sa činnosti 

združenia, 

b) rozhoduje o zmene Stanov združenia, 

c) rozhoduje o vylúčení člena združenia, ktorý porušuje Stanovy združenia alebo koná 

v rozpore s cieľmi a účelom zriadenia združenia, 

d) schvaľovanie plánu činnosti združenia, 

e) schvaľuje projekty združenia, 

f) schvaľovanie zásad hospodárenia združenia, 

g) schvaľuje a prijíma členov združenia, 

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

komisie združenia, 

i) rozhodovanie o výške členského príspevku a lehoty jeho splatnosti,  

j) rozhodovanie o prevzatí alebo odmietnutí finančných pohľadávok a záväzkov 

združenia vrátane pôžičiek a úverov,  

k)  

l) rozhodovanie o zániku združenia jeho dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením 

s iným združením obcí, 

m) rozhoduje o spôsobe likvidácie a naloženia s majetkom združenia, 

n) vymenovanie likvidátora v prípade zrušenia združenia obcí jeho dobrovoľným 

rozpustením a určenie jeho odmeny. 

 

9) Na zasadnutie valného zhromaždenia, možno prizvať aj zástupcov z inýchoblastí 

činnosti s cieľom poradenstva v dôležitých otázkach týkajúcich sa predmetu činnosti 

združenia. 
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Článok V 

Predseda združenia 

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

združenia a oprávnený konať v mene združenia vo všetkých veciach a zastupovať jeho 

záujmy, pričom je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia 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, 

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 
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e) predkladať valnému zhromaždeniu správu o výsledkoch svojej činnosti, 

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

zhromaždením. 

 

3) Pri plnení svojich úloh sú členovia kontrolnej komisie oprávnení nahliadať do všetkých 

dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti združenia. 

 

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

alebo s funkciou člena rady združenia. 

 

Článok VIII 

Členstvo v združení 

1) Členstvo v združení je dobrovoľné. 

2) 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 

všetkých poslancov obecného zastupiteľstva nového člena a po schválení valným 

zhromaždením. 

3) 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. 

 

4) Za výpoveď zo združenia sa považuje jednostranný prejav vôle ukončiť členstvo v združení. 

Tento prejav vôle musí mať písomnú formu, musí byť schválený príslušným obecným, resp. 

mestským zastupiteľstvom člena združenia a musí byť doručený predsedovi združenia. Počas 

realizácie projektu vybudovania cyklotrasy „CYKLOTRASA POŽITAVIA A NITRY“, nie 

je možné uplatniť výpoveď pre zánik členstva v združení. Výpoveď zo združenia nezbavuje 

člena povinnosti zaplatiť členský príspevok za rok, v ktorom sa jeho členstvo končí. 

 

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

členmi združenia aspoň dvaja účastníci zmluvy. 

 

6) Člena združenia je možné vylúčiť len na základe uznesenia valného zhromaždenia pri 

závažnom porušení povinností vyplývajúcich zo zmluvy o zriadení združenia , ako i zo stanov 

združenia. V písomnom rozhodnutí sa uvedie deň vylúčenia a dôvod vylúčenia. Rozhodnutie 

valného zhromaždenia o vylúčení je prijaté, pokiaľ s vylúčením súhlasí nadpolovičná väčšina 

členov združenia. 

7) Člen združenia má právo najmä : 

a) zúčastňovať sa na činnosti združenia, 

b) predkladať návrhy smerujúce k napĺňaniu cieľov združenia, slobodne sa vyjadrovať                  

k prerokúvaným otázkam, požadovať k nim vysvetlenia a podávať návrhy,  

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

d) byť informovaný o aktivitách združenia, 

e) zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov združenia, 

f) byť prizývaný na rokovania orgánov združenia, ak sa bezprostredne týkajú jeho práv, 

záujmov a povinností, 

g) žiadať o podporu svojich práv a oprávnených záujmov, 

h) zúčastňovať sa na podujatiach a aktivitách organizovaných združením, 
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i) nahliadať do písomností, dát a archívov združenia, 

j) nárok na podporu a poradenské služby zo strany združenia vo všetkých záležitostiach, 

ktoré spadajú do poslania združenia. 

 

8) 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, 

e) zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť záujmy združenia a jeho členov, 

f) všestranne sa usilovať o realizáciu cieľov združenia, 

g) podporovať činnosť združenia a jeho aktivity aj nad rámec vlastnej územnej pôsobnosti                  

a aktívne sa zúčastňovať pri ich zabezpečovaní. 
 

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, 

1. povinného základného členského vkladu pri vstupe do združenia rovnako pre 

každého člena združenia a to vo výške ............,- EUR, 

2. povinného každoročného členského príspevku na člena združenia, ktorého výška 

zodpovedá násobku 0,20,- EUR a počtu obyvateľov, ktorí majú na území člena 

trvalý pobyt a v nasledujúcom období z povinného každoročného príspevku člena 

združenia, ktorého výška v príslušnom roku bude schválená valným 

zhromaždením vždy do konca augusta bežného roku na nasledujúci rok. 

Každoročné členské príspevky poskytne každý člen združenia na bankový účet 

združenia, najneskôr do 31.01. príslušného roka, 

3. účelových vkladov jednotlivých členov združenia, ktorých výška bude vyplývať 

z pomeru účasti jednotlivého člena združenia na celkovej hodnote schváleného, 

prijatého, resp. realizovaného spoločného projektu. 

c) dotácie, granty, dary a príspevky, 

d) iné príjmy. 

 

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

zásad a pravidiel. 

 

5) Výnosy z majetku a z vlastnej činnosti združenia môžu byť použité len na krytie vlastných 

nákladov činnosti združenia a na podporu cieľov združenia. 

 

6) 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 
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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:   Obec Bánov 

Sídlo:    

IČO:    

Štatutárny orgán:   

Rodné č.:   

Trvalý pobyt: 

 

6) Názov:   Obec 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 (ďalej len „zmluva“). 

 

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 (ďalej len „združenie“) ako právnickú osobu. 

 

2) Predmetom činnosti združenia je najmä: 

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

miestnej dopravy (cyklodoprava a cykloturistika) vo forme vybudovania cyklotrasy 

spájajúce všetky zúčastnené mestá/obce a zachovanie a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva 

v rámci regiónu, 

 

b) 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,  

 

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

 

3) Každý z členov združenia je povinný vyvíjať činnosť na dosiahnutie predmetu činnosti 

združenia uvedeného v odseku 2 tohto článku spôsobom určeným v tejto zmluve                                       

a stanovách a zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla znemožniť alebo sťažiť 

dosiahnutie tohto účelu. 

 

Článok III 

Základné ustanovenia 

 

1) Názov združenia obcí je: Združenie obcí „MALÝ ŽITAVSKÝ OKRUH“ 

 

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

Žitavou. 
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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. 

 

3) Členovia združenia sa na dosiahnutie účelu, pre ktorý bola zmluva uzavretá, zaväzujú 

poskytnúť združeniu základný členský peňažný vklad vo výške......................,- EUR                      

za každého člena združenia a každoročný príspevok, ktorého výška na príslušný rok bude 

schválená valným zhromaždením združenia vždy do konca augusta roku predchádzajúceho 

príslušnému roku. 

 

4) Základný členský peňažný vklad podľa odseku 3 tohto článku zložia členovia združenia do 

rúk správcu základného členského vkladu Ing. Rudolfa Frýželku starostu obce Úľany nad 

Žitavou najneskôr do 15 dni od podpisu tejto zmluvy. Správca základného členského vkladu 

spravuje základné členské vklady v dobe od ich obdržania až do doby vzniku združenia a 

jeho zaregistrovania na príslušnom orgáne štátnej správy. Po vzniku združenia vloží správca 

základného členského vkladu spravované základné členské vklady bezodkladne na bežný 

bankový účet združenia, ktorý mu písomne oznámi predseda združenia. 

 

5) Každoročné členské príspevky poskytne každý člen združenia na bankový účet združenia, 

najneskôr do 31.01. príslušného roka. 

 

6) Predseda združenia po založení bežného bankového účtu bezodkladne písomne oznámi 

všetkým členom združenia bankové spojenie a číslo účtu združenia. 

 

Článok V 

Orgány združenia 

 

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

obcí. 

 

Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

 

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

registrácie na okresnom úrade. Účastníci zmluvy súčasne s uzavretím tejto zmluvy 

schvaľujú stanovy združenia, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy. 

 

2) Náklady vynaložené na založenie, vznik a činnosť združenia sa uhradia z vkladov do 

združenia. 

 

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

zmluvy. 
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4) Táto zmluva bola vyhotovená v ôsmych (8) rovnopisoch, z ktorých dostane každý účastník 

zmluvy jedno (1) vyhotovenie a jedno (1) vyhotovenie dostane splnomocnenec na podanie 

návrhu. 

 

5) Účastníci zmluvy prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, porozumeli 

jej obsahu, a že vyjadruje ich slobodne, určito a vážne prejavenú vôľu, sú splnomocnení 

zastupiteľstvami túto zmluvu podpísať a na znak súhlasu s jej  obsahom ju podpísali.  

 

6) 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 ...................... 

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 
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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 mes
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