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Obsah materiálu :

Dôvodová správa
Návrh Zmluvy o zriadení Združenia obcí Zelená cesta
Návrh Stanov Združenia obcí Zelená cesta

Návrh na uznesenie :
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
A/ Zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č.180/2015/B
a č.180/2015/C
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov
B Účasť Mesta Piešťany ako zriaďovateľa v Združení obcí Zelená cesta so sídlom
Obec Trebatice, Hlavná ulica č.247/107, 922 10 Trebatice
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov
C/ Zmluvu o zriadení Združenia obcí Zelená cesta a Stanovy Združenia obcí Zelená
cesta
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov
D/ Úhradu vstupného vkladu zriaďovateľa Mesta Piešťany vo výške 1 000,00 eur
navýšením rozpočtovej položky 642 006 MsÚ - členské v združeniach v Programe
1. Správa mesta, z rozpočtovej položky 637 004 KD – všeobecné služby
v Programe 5. Sociálna starostlivosť a bývanie na rok 2017
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov
E/ Nominovanie p. Lukáša Pavlecha za výkonného riaditeľa Združenia obcí Zelená
cesta
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov
F/ Nominovanie zástupcu mesta Piešťany ....................... do dozornej rady Združenia
obcí Zelená cesta
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

Stanoviská komisií MsZ
Stanovisko komisie pre legislatívu a právo :

Spracovateľ :

JUDr. Lívia Damboráková, referent Oddelenia právnych
a klientskych služieb

Predkladateľ : Miloš Tamajka, M.B.A., primátor mesta

Dôvodová správa
Z iniciatívy primátorov miest Piešťany, Vrbové a starostov obcí Trebatice, Krakovany,
ktorými prechádza nevyužívaná železničná trať Piešťany – Vrbové, sa navrhuje zriadiť
Združenie obcí Zelená cesta. Jedná sa o združenie obcí zriadené v zmysle ust. §20b a nasl.
zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Dňa 17.01.2017 sa uskutočnilo rokovanie štatutárnych zástupcov týchto miest a obcí,
kde sa zainteresovaní dohodli na zriadení Združenia obcí Zelená cesta a o podstatných
náležitostiach zmluvy a stanov tohto združenia, ako aj na osobe výkonného riaditeľa. Sídlom
združenia je Obec Trebatice, pretože starosta Trebatíc ako jediný zo súčasných primátorov
a starostov stál pri zrode tejto myšlienky, dlhodobo sa uvedenej problematike venuje a doteraz
vystupoval ako koordinátor jednotlivých činností.
Dôvodom prečo má byť založené nové združenie je tá skutočnosť, že dotknuté mestá a obce
budú členmi združenia, ktoré bude aktívne vystupovať vo veci prevodu vlastníctva
nevyužívanej železničnej trate č. 803 Piešťany-Vrbové od vlastníka Slovenská republika,
v správe Železnice SR do svojho vlastníctva, ako aj jej prebudovanie na cyklotrasu a následné
jej prevádzkovanie. Doteraz prebiehali rokovania vo veci premeny železnice na cyklotrasu
s viacerými orgánmi na rôznych úrovniach, a to jednotlivými zástupcami dotknutých
samospráv. Čo bolo často nekoordinované a neefektívne.
Všetci zriaďovatelia majú schválené svojimi zastupiteľstvami realizáciu výstavby cyklotrasy
Piešťany – Vrbové v telese železničnej trate, mesto Piešťany uznesenie MsZ č.201/2015/A zo
dňa 26.11.2015. Združenie bude vhodným právnym subjektom oprávneným prijímať finančné
prostriedky z fondov EÚ, (IROP).
Tento zámer má podporu Trnavského samosprávneho kraja napriek tomu, že v porovnaní
s minulosťou nemá záujem byť členom združenia. Vedenie TTSK v zastúpení jej predsedom
deklaruje výstavbe cyklotrasy na telese železnice svoju plnú podporu a je súčinné dotknutým
samosprávam pri riešení tejto agendy.
Základnou úlohou tohto združenia bude zabezpečovanie trvalo udržateľného rozvoja územia,
cestovného ruchu, zabezpečovať spoluprácu pri realizácii spoločného zámeru, a to osobitne v
oblasti prevodu vlastníctva stavby a priľahlých pozemkov nevyužívanej železničnej trate č.
803 Piešťany-Vrbové od vlastníka Slovenská republika, v správe Železnice SR a následné
vybudovanie a prevádzkovanie tejto trasy ako cyklotrasy. Základné dokumenty združenia:
Zmluva o zriadení Združenia obcí Zelená cesta a Stanovy Združenia obcí Zelená cesta boli
medzi zriaďovateľmi vzájomne vyrokované a odsúhlasené a sú prílohou tohto materiálu.
V zmysle ust. §20b ods.5 zákona o obecnom zriadení sa vyžaduje na platnosť zmluvy súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov každej obce, ktorá je účastníkom zmluvy
V nadväznosti na zriadenie nového združenia navrhujeme zrušiť uznesenia MsZ č.:
- 180/2015/B, ktorým bolo schválené členstvo mesta v záujmovom združení
právnických osôb „Mikroregión Zelená cesta Piešťany – Vrbové“, založené
v súlade s §20f – 20j Občianskeho zákonníka za účelom podpory rozvoja
cestovného ruchu a
- 180/2015/C, ktorým boli schválení zástupcovia mesta do orgánov združenia: Valné
zhromaždenie – Miloš Tamajka; Správna rada – Miloš Tamajka a Dozorná rada
Peter Tremboš.
Uvedené uznesenia boli prijaté v súvislosti s prerokovaním Informácie o záujmovom združení
právnických osôb „Mikroregión Zelená cesta Piešťany – Vrbové“ na mestskom zastupiteľstve
dňa 1.10.2015.
V tomto bode rokovania bolo schválené aj uznesenie MsZ č.180/2015/A, ktorým bolo zrušené
uznesenie č.106/2009 zo dňa 2.júla 2009.
Uznesením MsZ č.106/2009 zo dňa 2. júla 2009 bolo schválené –

A/ členstvo Mesta Piešťany v záujmovom združení právnických osôb „Mikroregión
Zelená cesta Piešťany – Vrbové“, založeného v súlade s § 20f - § 20j Občianskeho
zákonníka za účelom podpory rozvoja cestovného ruchu s podmienkou, že združenie bude
založené až po prevode vlastníckych práv železničnej trate v úseku Piešťany – Vrbové do
vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja.
B/ úhrada vstupného vkladu zakladajúceho člena Mesta Piešťany vo výške 1600 EUR
navýšením rozpočtovej položky členské v združeniach v Programe Správa mesta
z rozpočtovej položky verejná zdravotná služba v Programe Správa mesta pri zmene
rozpočtu mesta na rok 2009.
C/
1. menovanie výkonného riaditeľa združenia „Mikroregión Zelená cesta
Piešťany – Vrbové“ PhDr. Mgr. Mariána Dubovského.
2. menovanie zástupcu Mesta Piešťany do Valného zhromaždenia združenia
„Mikroregión Zelená cesta Piešťany – Vrbové“ Ing. Rema Cicutta
3. menovanie zástupcu Mesta Piešťany do Správnej rady združenia
„Mikroregión Zelená cesta Piešťany – Vrbové“ Ing. Rema Cicutta
4. návrh na menovanie zástupcu Mesta Piešťany do Dozornej rady združenia
„Mikroregión Zelená cesta Piešťany – Vrbové“ p. Martina Vala
Dňa 29. júla 2009 bola podpísaná Zakladateľská zmluva medzi zmluvnými stranami
(zakladateľmi) : 1/ Trnavský samosprávny kraj, 2. Mesto Piešťany, 3. Mesto Vrbové, 4. Obec
Krakovany, 5. Obec Trebatice o založení
záujmového združenia právnických osôb
Mikroregión Zelená cesta Piešťany – Vrbové, so sídlom v Piešťanoch, Kukučínova 1672/21,
čím nadobudla platnosť a účinnosť nadobudne dňom nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia príslušného katastra nehnuteľností o povolení vkladu vlastníckeho práva
k železničnej trati v úseku Piešťany - Vrbové v prospech Trnavského samosprávneho kraja.
Združenie nadobudne spôsobilosť (vznikne) zápisom do registra združení na Okresnom úrade
v Trnave.
Vzhľadom k tomu, že od roku 2009 nedošlo k vzniku združenia a nie je v záujme TTSK
získať železnicu do svojho vlastníctva, sa jednotlivé mestá a obce rozhodli zriadiť združenie,
ktoré bude zastupovať ich spoločné záujmy s podporou TTSK.
V súlade s ust. §11 ods.4 písm.l) zákona o obecnom zriadení navrhujeme nominovať
za výkonného riaditeľa p. Lukáša Pavlecha. Pán Pavlech je odporúčaný ostatnými členmi
združenia a dal súhlas na výkon tejto funkcie.
V súčasnosti pôsobí ako manažér Mikroregiónu nad Holeškou ( 14 obcí + mesto Vrbové), je
úplne zorientovaný v problematike a úzko spolupracuje s krajským cyklistickým
koordinátorom na VÚC - Štefan Kotrus na výstavbách cyklotrás v rámci MNH. Popri tom
zastáva externe i ďalšie funkcie v rámci MNH ( Mikroregión nad Holeškou – manažér
mikroregiónu - od 01.01.2015; Občianske združenie HOLEŠKA – ext. projektový manažér od
01.01.2015; Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi – ext. projektový
manažér od 14.04.2016).
Jeho profesionálne smerovanie, vedomosti a pracovné nasadenie sú už členmi MNH overené
v praxi.
V súlade s ust. §11 ods.4 písm.l) zákona o obecnom zriadení a v zmysle Čl. VIII.
ods.8.2 Stanov Združenia obcí Zelená cesta navrhujeme nominovať zástupcu mesta Piešťany
do dozornej rady združenia.

Zmluva o zriadení Združenia obcí
Zelená cesta
uzatvorená v súlade s ust. § 20b a nasl. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov

Zriaďovatelia:
1/ Mesto Piešťany
Sídlo: Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany
IČO: 00612031
DIČ: 2020537893
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK87 0200 0000 0000 3402 8212
Štatutárny orgán: Miloš Tamajka, M.B.A. - primátor mesta Piešťany
trvale bytom.................., rod. č.: ....
2/ Mesto Vrbové
Sídlo: Ul. gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové
IČO: 00313190
DIČ: 2020531040
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK78 0200 0000 0000 2712 7212
Štatutárny orgán: Dott. Mgr. Ema Maggiová – primátorka mesta Vrbové
trvale bytom........., rod. č.:........
3/ Obec Krakovany
Sídlo: Nám. sv. Mikuláša č. 406/4, 922 02 Krakovany
IČO: 00312681
DIČ: 2020530908
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
IBAN: SK51 5600 0000 0052 0684 5001
Štatutárny orgán: PhDr. František Klinovský, - starosta obce Krakovany
trvale bytom ..............., rod. č.: .......................
4/ Obec Trebatice
Sídlo: Hlavná ulica, č. 247/107, 922 10 Trebatice
IČO: 00313106
DIČ: 2020531007
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK53 5200 0000 0000 0994 5094
Štatutárny orgán: Mgr. Juraj Valo – starosta obce Trebatice
trvale bytom ............................., rod. č.: ............................
(v texte tejto zmluve aj ako „zriaďovatelia“)
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Zriaďovatelia – obce SR - po schválení jednotlivými zastupiteľstvami dotknutých obcí
uzatvárajú túto
zmluvu o zriadení Združenia obcí Zelená cesta, so sídlom Obec Trebatice, Hlavná ulica č. 247/107,
922 10 Trebatice (ďalej len združenie).
Článok I.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je v zmysle § 20b a nasl. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zriadenie Združenia obcí Zelená cesta, so sídlom Obec Trebatice, Hlavná
ulica, č. 247/107, 922 10 Trebatice ako inštitúcie pre zabezpečovanie trvalo udržateľného rozvoja
územia, cestovného ruchu, zabezpečenie spolupráce pri realizácii spoločného zámeru, a to osobitne
v oblasti prevodu vlastníctva stavby a priľahlých pozemkov nevyužívanej železničnej trate č. 803
Piešťany-Vrbové od vlastníka Slovenská republika, v správe Železnice SR a následné vybudovanie
a prevádzkovanie tejto trasy ako cyklotrasy.
Článok II.
Názov, sídlo a predmet činnosti združenia
Názov Združenia obcí: Združenie obcí Zelená cesta
(ďalej len združenie)
Sídlo združenia:
Obec Trebatice, Hlavná ulica, č. 247/107, 922 10 Trebatice
Predmet činnosti združenia:
a) aktívne zastupovať záujmy združenia a jeho členov;
b) zabezpečiť aktívnu spoluprácu všetkých členov pri prevode vlastníctva stavby a priľahlých
pozemkov nevyužívanej železničnej trate č. 803 Piešťany-Vrbové od vlastníka Slovenská
republika, v správe Železníc SR do vlastníctva združenia;
c) prebudovanie nevyužitej železničnej trate Piešťany - Vrbové na cyklotrasu, čím sa
aktívne
prispeje k rozvoju záujmov združenia, osobitne v oblasti trvalo udržateľného rozvoja územia,
cestovného
ruchu a v oblasti
bezpečnej, ekologickej
dopravy obyvateľov
regiónu
do zamestnania;
d) zabezpečiť následné prevádzkovanie vybudovanej cyklotrasy spoločne s členmi Združenia
obcí
Zelená cesta;
e) podporovať rozvoj infraštruktúry a zvyšovanie kvality, vrátane vytvárania podmienok
podnikania
v oblasti cestovného ruchu;
f) realizovať marketingové a PR aktivity podporujúce činnosť združenia a rozvoj CR;
g) poskytovať poradenskú pomoc podnikateľom v CR, ostatným podnikateľom a záujemcom
o podnikanie v CR;
h) organizovať kurzy, semináre a školenia zamerané na nové poznatky pre rozvoj CR;
i) organizovať exkurzie, účasť na výstavách, veľtrhoch a iných podujatiach propagačného
charakteru,
spolupracovať s inými
združeniami, inštitúciami a podnikateľskými subjektami,
pôsobiacimi
v oblasti cestovného ruchu;
j) realizovať aktivity spojené s výchovou miestneho obyvateľstva vo vzťahu k CR;
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k) spolupracovať na tvorbe miestnych a regionálnych predpisov v oblasti cestovného ruchu;
l) spolupracovať na tvorbe miestnych a regionálnych plánov a stratégií rozvoja v rámci cestovného
ruchu;
m) zabezpečovať ďalšie úlohy, ktoré napĺňajú poslanie združenia;
n) realizovať aktivity spojené s rozvojom športovej činnosti;
o) realizovať aktivity na zachovanie historických pamiatok, písomností, tradícií a zvyklostí.
Zriaďovatelia sa zhodli na zriadení Združenia obcí Zelená cesta so zameraním na zabezpečovanie
trvalo udržateľného rozvoja územia, na rozvoj cestovného ruchu, spolupráce pri realizácii
spoločného zámeru, a to osobitne v oblasti prevodu vlastníctva stavby a priľahlých pozemkov
nevyužívanej železničnej trate č. 803 Piešťany-Vrbové od vlastníka Slovenská republika, v správe
Železnice SR
a následné vybudovanie a prevádzkovanie tejto trasy ako cyklotrasy.
pri nasledovných zriaďovateľských podieloch:
– mesto Piešťany 25 %;
– mesto Vrbové 25 %;
– obec Krakovany 25 %;
– obec Trebatice 25 %.
Článok III.
Členstvo v Združení obcí Zelená cesta
Členmi združenia sú zriaďovatelia združenia. Podrobnosti o členstve v združení sú upravené
v stanovách.
Článok IV.
Orgány Združenia obcí Zelená cesta
Orgánmi združenia sú:
a) rada združenia (RZ),
b) dozorná rada združenia (DRZ),
c) výkonný riaditeľ (VR).
Pôsobnosť, právomoc a spôsob ustanovenia orgánov združenia určujú stanovy.
Článok V.
Doba trvania Združenia obcí Zelená cesta
Združenie je zriadené na dobu neurčitú.
Článok VI.
Financovanie Združenia obcí Zelená cesta
Výkonný riaditeľ po registrácii združenia zriadi účet združenia v peňažnom ústave. Financovanie
združenia je upravené v stanovách.
Článok VII.
Zriadenie a vznik Združenia obcí Zelená cesta
1. Združenie obcí Zelená cesta, ako právnická osoba sa zriaďuje dňom podpísania tejto
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Zmluvy o zriadení združenia obcí štatutárnymi zástupcami členov združenia.
Zmluvu o zriadení združenia obcí schválili obecné a mestské zastupiteľstvá
zriaďovateľov
nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov príslušného zastupiteľstva a to :
a) Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany, uznesením číslo ...............
zo dňa .............
b) Mestské zastupiteľstvo mesta Vrbové, uznesením číslo ...................
zo dňa .............
c) Obecné zastupiteľstvo obce Krakovany, uznesením číslo ...............
zo dňa .............
d) Obecné zastupiteľstvo obce Trebatice, uznesením číslo ...............
zo dňa .............
2. Združenie obcí Zelená cesta ako právnická osoba vzniká dňom registrácie v registri združení
obcí na Okresnom úrade v Trnave.
3. Zriadením účtu a správou zápisných vkladov je oprávnený prvý výkonný riaditeľ.
4. Zriaďovatelia splnomocňujú touto
zmluvou
JUDr. Líviu Damborákovú, bytom......................, 921 01 Piešťany, na podanie návrhu na registráciu Združenia obcí Zelená
cesta do registra združení obcí na Okresnom úrade v Trnave, a ktorá je zároveň oprávnená
uskutočniť aj ďalšie právne úkony spojené s registráciou tohto združenia a to do 30 dní
od účinnosti tejto zmluvy.
5. Zriaďovatelia splnomocňujú touto zmluvou splnomocnenca JUDr. Líviu Damborákovú,
bytom................., 921 01 Piešťany, ktorá bude oprávnená konať v mene združenia
do
momentu, pokiaľ bude zriadený štatutárny orgán – výkonný riaditeľ.
Článok VIII.
Zrušenie a zánik Združenia obcí Zelená cesta
1. Združenie možno zrušiť dobrovoľným rozpustením, alebo právoplatným rozhodnutím
Okresného úradu Trnava o jeho rozpustení, alebo zlúčením s iným združením obcí. Zánik
členstva podrobne upravujú stanovy združenia.
2. Združenie zaniká výmazom z registra združení obcí na Okresnom úrade v Trnave, po
splnení zákonom stanovených podmienok.
Článok XI.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami zriaďovateľov
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 zákona
č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
2. Táto zmluva je vyhotovená v 7 rovnopisoch. Každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis
Zmluvy o zriadení združenia obcí, dva rovnopisy budú použité na registráciu združenia
na Okresnom úrade Trnava a jeden rovnopis je pre potreby Združenia. Neoddeliteľnou
súčasťou tejto zmluvy sú stanovy združenia.
3. Túto zmluvu možno meniť len dodatkami v písomnej forme podpísanými všetkými
zmluvnými stranami.
4. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že Zmluvu o zriadení združenia obcí si prečítali, jej
obsahu porozumeli a na dôkaz súhlasu s ňou ju podpisujú. Táto zmluva vyjadruje skutočnú,
slobodnú a neomylnú vôľu zmluvných strán, ktoré ju neuzatvárajú v tiesni alebo za
nápadne nevýhodných podmienok.
Príloha: Stanovy Združenia obcí Zelená cesta
Trebatice, dňa ............................... 2017
Mesto Piešťany
Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany

Mesto Vrbové
Ul. gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové
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v zastúpení: Miloš Tamajka, M.B.A.
primátorom mesta

v zastúpení: Dott. Mgr. Ema Maggiová
primátorkou mesta

…........................................................
primátor
mesta Piešťany

…..............................................................
primátorka
mesta Vrbové

Obec Krakovany
Nám. sv. Mikuláša č. 406/4, 922 02 Krakovany
v zastúpení: PhDr. František Klinovský
starostom obce

Obec Trebatice
Hlavná ulica č. 247/107, 922 10 Trebatice
v zastúpení: Mgr. Juraj Valo
starostom obce

…........................................................
starosta
obce Krakovany

…...............................................................
starosta
obce Trebatice
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Stanovy Združenia obcí Zelená cesta
so sídlom Obec Trebatice, Hlavná ulica č. 247/107, 922 10 Trebatice

PREAMBULA
Združenie obcí Zelená cesta, so sídlom v obci Trebatice, Hlavná ulica č. 247/107, 922 10 Trebatice
má plniť úlohu partnerskej inštitúcie pre zabezpečovanie trvalo udržateľného rozvoja územia,
cestovného ruchu, zabezpečovať spoluprácu pri realizácii spoločného zámeru, a to osobitne v
oblasti prevodu vlastníctva stavby a priľahlých pozemkov nevyužívanej železničnej trate č. 803
Piešťany-Vrbové od vlastníka Slovenská republika, v správe Železnice SR a následné vybudovanie
a prevádzkovanie tejto trasy ako cyklotrasy.
Združenie obcí Zelená cesta je organizácia, ktorá aktivizuje regionálny rozvoj a najmä rozvoj
cestovného ruchu regiónu na báze princípu partnerstva.
Právnou formou Združenia obcí Zelená cesta je dobrovoľné Združenie obcí založené v zmysle
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

ČLÁNOK I.
Názov a sídlo
1.1 Názov združenia: Združenie obcí Zelená cesta;
(ďalej len združenie);
1.2 Sídlo združenia: Obec Trebatice, Hlavná ulica č. 247/107, 922 10 Trebatice.
ČLÁNOK II.
Postavenie, predmet činnosti a poslanie združenia
2.1 Združenie obcí Zelená cesta je dobrovoľné Združenie obcí. Je právnickou osobou, ktorá bola
založená v zmysle § 20b a nasl. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, a ktorá zodpovedá svojím majetkom za nesplnenie svojich povinností. Združenie bolo
založené za účelom prevodu vlastníctva nevyužívanej trate železnice do svojho vlastníctva,
vybudovanie a následné prevádzkovanie železničnej trate Piešťany - Vrbové ako cyklotrasy.
2.2 Združenie obcí je nezávislá inštitúcia a vystupuje nezávisle voči štátnym orgánom, orgánom
samosprávy obcí, miest a vyšších územných celkov (ďalej len orgány územnej samosprávy),
zamestnávateľom, odborovým organizáciám, politickým stranám, hnutiam a ďalším subjektom
spoločenského systému.
2.3 Predmetom činnosti združenia obcí je:
a) aktívne zastupovať záujmy združenia a jeho členov, zabezpečiť aktívnu spoluprácu všetkých
členov pri prevode vlastníctva stavby a priľahlých pozemkov nevyužívanej železničnej trate č. 803
Piešťany - Vrbové od vlastníka Slovenská republika, v správe Železnice SR;
b)prebudovanie nevyužitej železničnej trate Piešťany - Vrbové na cyklotrasu, čím sa prispeje
k rozvoju záujmov združenia osobitne v oblasti trvalo udržateľného rozvoja územia a cestovného
ruchu a v oblasti bezpečnej, ekologickej dopravy obyvateľov regiónu do zamestnania;
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c ) zabezpečiť následné prevádzkovanie vybudovanej cyklotrasy spoločne členmi Združenia
obcí Zelená cesta;
d) podporovať rozvoj infraštruktúry a zvyšovanie kvality, vrátane vytvárania podmienok
pre
podnikanie v oblasti cestovného ruchu (CR);
e) realizovať marketingové a PR aktivity podporujúce činnosť združenia a rozvoja CR;
f) poskytovať poradenskú pomoc podnikateľom v CR, ostatným podnikateľom a záujemcom
o podnikanie v CR;
g) organizovať kurzy, semináre a školenia zamerané na nové poznatky pre rozvoj CR;
h) organizovať
exkurzie, účasť na výstavách, veľtrhoch
a
iných
podujatiach
propagačného
charakteru, spolupracovať s inými
združeniami, inštitúciami a podnikateľskými
subjektami,
pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu;
i) realizovať aktivity spojené s výchovou miestneho obyvateľstva vo vzťahu k CR;
j) spolupracovať na tvorbe miestnych a regionálnych predpisov v oblasti cestovného ruchu;
k) spolupracovať na tvorbe miestnych a regionálnych plánov a stratégií rozvoja v rámci cestovného
ruchu;
l) zabezpečovať ďalšie úlohy, ktoré napĺňajú poslanie združenia;
m) realizovať aktivity spojené s rozvojom športovej činnosti;
n) realizovať aktivity na zachovanie historických pamiatok, písomností, tradícií a zvyklostí.
2.4 Poslaním združenia obcí je podpora zabezpečovania trvalo udržateľného rozvoja regiónu
a samotného združenia so zameraním na rozvoj a zvyšovanie kvality služieb v oblasti cestovného
ruchu v regióne ako i koordinácia aktivít jeho členov.
ČLÁNOK III.
Členstvo v združení
3.1 Členstvo v združení je dobrovoľné.
3.2 Zakladajúcim členmi združenia sú:
a) mesto Piešťany;
b) mesto Vrbové;
c) obec Krakovany;
d) obec Trebatice.
3.3 Ďalšími členmi združenia sa môžu stať len obce po splnení podmienok stanovených zákonom
a týmito stanovami, ktoré v rámci svojej činnosti majú záujem podporovať predmet činnosti
združenia obcí.
3.4 Obec ako právnická osoba sa stáva členom združenia obcí, ak budú splnené nasledovné
podmienky:
a) obec predloží výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva o schválení obce so vstupom obce
do združenia obcí a súhlasom so stanovami združenia obcí;
b) písomné prejaví záujem stať sa členom združenia obcí formou podania žiadosti;
c) ak to odsúhlasí najvyšší orgán združenia obcí – rada združenia.
3.5 Členstvo v Združení obcí Zelená cesta zaniká:
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a) vystúpením zo združenia, ktoré je možné len k 31.12. kalendárneho roka a to na základe
písomnej žiadosti;
b) zánikom právnickej osoby – člena Združenia obcí Zelená cesta v zmysle príslušných
ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
c) vylúčením zo združenia.
3.6 Za vystúpenie zo združenia sa pokladá 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 riaditeľovi združenia. Vystúpenie
zo združenia nezbavuje člena povinnosti zaplatiť členský príspevok za rok, v ktorom sa jeho
členstvo končí.
3.7 Člena združenia obcí je možné vylúčiť len rozhodnutím rady združenia pri závažnom porušení
povinností vyplývajúcich zo zmluvy o zriadení združenia obcí , ako i zo stanov združenia obcí.
V písomnom rozhodnutí sa uvedie deň vylúčenia a dôvod vylúčenia. Rozhodnutie rady združenia
o vylúčení je prijaté, pokiaľ s vylúčením súhlasí nadpolovičná väčšina členov združenia obcí.
3.8 Pri zániku členstva v združení nemá člen právo na vrátenie príspevkov poskytnutých na činnosť
združenia.
ČLÁNOK IV.
Práva a povinnosti členov združenia
4.1 Člen združenia vykonáva práva prostredníctvom štatutárneho zástupcu alebo prostredníctvom
ním poverenej, resp. splnomocnenej osoby.
4.2 Práva člena združenia:
a) zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov združenia;
b) byť prizývaný na rokovania orgánov združenia, ak sa bezprostredne týkajú jeho práv,
záujmov
a povinností;
c) slobodne sa vyjadrovať k prerokúvaným otázkam, požadovať k nim vysvetlenia a podávať
návrhy,
námety, pripomienky a sťažnosti k činnosti orgánov združenia a žiadať ich posúdenie a riešenie;
d) žiadať o podporu svojich práv a oprávnených záujmov;
e) zúčastňovať sa na podujatiach a aktivitách organizovaných združením;
f) byť informovaný o všetkých základných otázkach činnosti združenia a jeho orgánov;
g) nahliadať do písomností, dát a archívov združenia;
h) nárok na podporu a poradenské služby zo strany združenia vo všetkých záležitostiach,
ktoré
spadajú do poslania združenia.
4.3 Povinnosti člena združenia:
a) dodržiavať stanovy, vnútorné predpisy schválené orgánmi a rozhodnutia orgánov združenia;
b) chrániť dobré meno a záujmy združenia;
c) zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť záujmy združenia a jeho členov;
d) všestranne sa usilovať o realizáciu cieľov združenia;
e) poskytovať požadované textové a obrazové informácie najmä pre tvorbu vlastného
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informačného
systému združenia a plnenie úloh združenia;
f) podporovať činnosť združenia a jeho aktivity aj nad rámec vlastnej územnej pôsobnosti a
aktívne
sa zúčastňovať pri ich zabezpečovaní;
g) platiť ročné členské príspevky uvedené v týchto stanovách. Ročné členské príspevky je
možné
platiť aj v jednotlivých splátkach na základe súhlasu rady združenia. Následná zmena
výšky
členských príspevkov je v kompetencii rady združenia bez potreby zmeny stanov.
4.4

Členské príspevky:
a) Vstupný vklad zriaďovateľov združenia je vo finančnej hodnote:
– mesto Piešťany
1.000,00 €
– mesto Vrbové
1.000,00 €
– obec Krakovany
1.000,00 €
– obec Trebatice
1.000,00 €
vstupný vklad je nutné uhradiť do 60 dní od 1. zasadnutia rady združenia;
b) Výšku ročného členského príspevku pre všetkých členov určuje rada združenia v zmysle
článku VI. bod 6.7, písmeno i) týchto stanov.
ČLÁNOK V.
Orgány združenia

5.1 Orgánmi združenia sú:
a) rada združenia (RZ);
b) dozorná rada združenia (DRZ);
c) výkonný riaditeľ (VR).
5.2 Všetky kolektívne orgány sú povinné viesť zápisnice zo svojich rokovaní a uchovávať
dokumentáciu vzťahujúcu sa na ich činnosť.
ČLÁNOK VI.
Rada združenia (RZ)
6.1 Rada združenia je najvyšším a výkonným orgánom združenia, ktoré tvoria všetci členovia
združenia a je oprávnená rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa činnosti združenia. RZ je
tvorená štatutárnymi zástupcami alebo ich splnomocnenými zástupcami. Každý člen RZ má
pri hlasovaní jeden hlas.
6.2 Zasadnutia RZ zvoláva predseda RZ alebo podpredseda, najmenej dvakrát ročne, písomnou
pozvánkou zaslanou doporučenou zásielkou na adresu sídla každého člena združenia najmenej 30
dní pred dňom jeho konania. Pozvánka musí obsahovať čas, miesto a program konania SR.
Prvé zasadnutie rady združenia zvoláva splnomocnenec, oprávnený konať v mene združenia obcí až
do vymenovania výkonného riaditeľa, a tiež predsedu RZ a podpredsedu RZ, a to do 30 dní od
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zápisu združenia do registra združení, spôsobom podľa ods.6.2.
6.3 Rada združenia je uznášania schopná pokiaľ bolo preukázané, že všetci zakladajúci členovia
boli riadne pozvaní, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.
6.4 Na prijatie rozhodnutia RZ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov RZ.
6.5 Mimoriadne zasadnutie RZ zvoláva predseda RZ alebo podpredseda vždy, keď o to požiada
niektorý z členov združenia a to do 15 pracovných dní od doručenia požiadavky na zvolanie RZ.
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie RZ s náležitosťami podľa bodu 6.2 stanov musí byť doručená
na adresu sídla každého člena združenia najmenej 5 pracovných dní pred dňom konania zasadnutia
RZ.
6.6 Rokovanie rady združenia per rollam. Neodkladné záležitosti a návrhy, na prerokovanie
ktorých nie je možné alebo účelné zvolať RZ, sa na návrh predsedu RZ alebo podpredsedu RZ
rozošlú jej členom na posúdenie a rozhodnutie sa urobí per rollam. Lehotu na takéto posúdenie ako
aj lehotu na hlasovanie určí predseda RZ alebo podpredseda RZ. Písomné podklady na rokovanie
per rollam sa vyhotovujú v 1 exemplári. Materiál možno distribuovať aj elektronickou formou. V
písomnom vyjadrení k návrhu zaslanému per rollam oznámia členovia RZ, či s návrhom súhlasia
alebo nesúhlasia. Ak nesúhlasia uvedú stručné zdôvodnenie svojho stanoviska. O návrhu sa hlasuje
v zmysle článku 6.4 týchto stanov. O rokovaní v per rollam sa vyhotovuje zápisnica.
6.7 Rada združenia :
a) prerokúva a schvaľuje správy o činnosti a správy o hospodárení združenia;
b) prerokúva a schvaľuje zmeny a doplnky stanov združenia;
c) menuje a odvoláva výkonného riaditeľa združenia a schvaľuje odmenu výkonnému
riaditeľovi
združenia za vykonanú prácu;
d) menuje na obdobie 4 rokov a odvoláva zo svojich radov predsedu a podpredsedu RZ
e) schvaľuje rozpočet a ročnú účtovnú závierku združenia;
f) koordinuje činnosť združenia navonok;
g) schvaľuje všetky úkony týkajúce sa nakladania s majetkom združenia;
h) rozhoduje o vstupe obce za ďalšieho člena združenia; o dobrovoľnom vystúpení člena na
základe
jeho žiadosti a o vylúčení člena zo združenia;
i) určuje výšku všetkých členských príspevkov na nasledujúci rok vždy najneskôr do 31.
8.
predchádzajúceho roku;
j) rozhoduje o zrušení združenia;
k) menuje likvidátora v prípade dobrovoľného rozpustenia združenia;
l) rozhoduje o nakladaní s majetkom združenia.
6.8 Zasadnutie RZ je neverejné. RZ rokuje podľa programu schváleného na začiatku rokovania.
Zmena programu zasadnutia RZ je možná len so súhlasom nadpolovičnej väčšiny členov RZ.
ČLÁNOK VII.
Výkonný riaditeľ (VR)
7.1 Štatutárnym orgánom združenia je výkonný riaditeľ, ktorý v mene združenia koná vo všetkých
veciach a zastupuje združenie navonok.
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7.2 VR menuje a odvoláva RZ.
7.3 VR je povinný sa zúčastňovať rokovania rady združenia a je oprávnený vystupovať s návrhmi,
pripomienkami, stanoviskami, príp. námietkami.
7.4 Právny vzťah medzi združením a VR sa riadi osobitnou dohodou alebo zmluvou.
ČLÁNOK VIII.
Dozorná rada združenia (DRZ)
8.1 Dozorná rada združenia je kontrolným orgánom združenia.
8.2 DRZ má 4 členov a je tvorená zástupcami zakladajúcich členov. Každý člen združenia
deleguje do DRZ jedného zástupcu, schváleného obecným alebo mestským zastupiteľstvom. Každý
delegovaný člen DRZ má pri hlasovaní jeden hlas. Funkčné obdobie členov DRZ je 4-ročné.
8.3 DRZ si volí zo svojich členov predsedu, podpredsedu a sekretára.
8.4 Do pôsobnosti DRZ patrí najmä:
a) v súlade so záväznými právnymi predpismi vykonávať kontrolu hospodárenia a účelného
využívania prostriedkov združenia pri rešpektovaní zásad hospodárnosti;
b) predkladať správy a odporúčania RZ;
c) kontrolovať dodržiavanie stanov, plnenie rozhodnutí RZ;
d) vyjadrovať sa k návrhom rozpočtu a navrhovať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov;
e) preskúmavať účtovnú závierku a predkladať svoje vyjadrenia RZ.
8.5 Členovia DRZ majú právo požadovať od výkonného riaditeľa združenia informácie a
vysvetlenia o všetkých záležitostiach združenia a nahliadať do všetkých obchodných a účtovných
kníh a iných dokladov združenia.
8.6 DRZ zodpovedá za svoju činnosť RZ.
ČLÁNOK IX.
Úprava majetkových pomerov a zásady hospodárenia
9.1 Združenie je samostatnou právnickou osobou, jeho hospodárenie sa riadi všeobecne záväznými
právnymi predpismi, zásadami, pravidlami a rozpočtom schválenými RZ.
9.2 Zriaďovatelia združenia sa zhodli na vytvorení Združenia obcí Zelená cesta pri nasledovných
zriaďovateľských podieloch, kde v rovnakých podieloch sa budú podieľať aj na financovaní
združenia :
– mesto Piešťany 25 %;
– mesto Vrbové 25 %;
– obec Krakovany 25 %;
– obec Trebatice 25 %.
9.3 Združenie hospodári s vlastným a so zvereným majetkom, a to s hnuteľným a nehnuteľným
majetkom. O použití majetku združenia rozhoduje RZ.
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9.4 O všetkom majetku združenia je vedená predpísaná evidencia.
9.5 Základom hospodárenia združenia obcí je rozpočet, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného
kalendárneho roka, ktorý je zároveň aj rokom účtovným. Rozpočet obsahuje príjmy a výdavky
spojené s činnosťou združenia obcí a spôsob ich získania.
9.6 Činnosť združenia je zabezpečovaná príjmami a to najmä:
a) z darov od fyzických a právnických osôb, dotácií, príspevkov a grantov;
b) zo slovenských aj zahraničných fondov;
c) členských príspevkov a vkladov jednotlivých členov;
d) z iných zdrojov (napr. zdroj podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom
znení).
9.7 Výnosy z majetku a z vlastnej činnosti združenia môžu byť použité len na krytie vlastných
nákladov činnosti združenia a na podporu cieľov združenia.
9.8 Vlastné náklady činnosti združenia zahŕňajú najmä prevádzkové náklady, výdavky na mzdy
zamestnancov a odmeňovanie orgánov združenia a zmluvných poradcov.
9.9 V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať aj podnikateľskú činnosť
súvisiacu so zabezpečením cieľov a poslania združenia, a to v súlade so všeobecne záväznými
nariadeniami a týmito právnymi stanovami.
ČLÁNOK X.
Všeobecné ustanovenia
Členovia orgánov združenia sú povinní svoju činnosť vykonávať s potrebnou starostlivosťou tak,
aby neboli poškodzované záujmy združenia.
ČLÁNOK XI.
Zrušenie a zánik Združenia obcí Zelená cesta
11.1 Združenie možno zrušiť nasledovne :
a) dobrovoľným rozpustením;
b) právoplatným rozhodnutím Okresného úradu v Trnave o jeho rozpustení;
c) zlúčením s iným združením obcí.
11.2 O zrušení združenia podľa ods. 11.1a) rozhoduje RZ. Združenie zaniká dňom jeho výmazu
z registra združení.
11.3 Pri zrušení združenia zlúčením s iným združením obcí sa vykoná riadna inventarizácia a
majetok združenia vrátane všetkých pohľadávok a záväzkov sa odovzdá nástupníckemu združeniu
obcí, s ktorým sa združenie zlučuje.
11.4 Pri zrušení združenia dobrovoľným rozpustením majetok neprechádza na právneho nástupcu,
likvidačný zostatok sa po úhrade všetkých záväzkov rozdelí medzi zakladajúcich členov pomerom
podľa podielu uvedeného v čl. IX. bod 9.2.
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11.5 Združenie sa zrušuje likvidáciou okrem zrušenia združenia zlúčením s iným združením obcí.
Na likvidáciu združenia sa primerane vzťahuje obchodný zákonník.
ČLÁNOK XII.
Záverečné ustanovenia
12.1 Združenie nadobúda právnu subjektivitu zápisom do registra združení.
12.2 Združenie obcí Zelená cesta sa zriaďuje na dobu neurčitú.
12.3 Splnomocnenou osobou oprávnenou konať v mene združenia obcí až do momentu, pokiaľ bude zriadený štatutárny orgán – výkonný riaditeľ je JUDr. Lívia Damboráková, bytom............., 921
01 Piešťany.
12.4 Splnomocnenou osobou na podania návrhu na registráciu Združenia obcí Zelená cesta
je JUDr. Lívia Damboráková, bytom..........., 921 01 Piešťany, ktorá je zároveň oprávnená
uskutočniť aj ďalšie právne úkony spojené s registráciou tohto združenia.
12.5 Náklady súvisiace so registrovaním uhradí za zriaďovateľov Obec Trebatice s tým, že tieto
náklady jej vráti združenie po jeho registrácii.
12.6 Stanovy možno meniť alebo dopĺňať len na základe rozhodnutia RZ. Na ich zmenu alebo
doplnenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny RZ.
12.7 Zmeny a doplnky stanov musia byť vyhotovené vo forme písomných dodatkov. VR združenia
je povinný v lehote do 15 dní od schválenia dodatku tento predložiť okresnému úradu v sídle kraja
na registráciu.
12.8 Stanovy sú vyhotovené v 7-mich rovnopisoch., 4 rovnopisy pre členov združenia, 2 rovnopisy
pre okresný úrad, jeden rovnopis združenie obcí.
12.9 Stanovy nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy o zriadení
združenia obcí Zelená cesta a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Trebatice, dňa ..................2017
Mesto Piešťany
Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany
v zastúpení: Miloš Tamajka, M.B.A.
primátorom mesta

Mesto Vrbové
Ul. gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové
v zastúpení: Dott. Mgr. Ema Maggiová
primátorkou mesta

…........................................................
primátor
mesta Piešťany

…..............................................................
primátorka
mesta Vrbové
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Obec Krakovany
Nám. sv. Mikuláša č. 406/4, 922 02 Krakovany
v zastúpení: PhDr. František Klinovský
starostom obce

Obec Trebatice
Hlavná ulica č. 247/107, 922 10 Trebatice
v zastúpení: Mgr. Juraj Valo
starostom obce

…........................................................
starosta
obce Krakovany

…...............................................................
starosta
obce Trebatice
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