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Príloha č. 1 
 

 
 

Zakladateľská zmluva 
 

o založení záujmového združenia obcí podľa § 20 b) a nasl. zák. č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorú uzatvorili medzi 
sebou nasledovní zakladatelia záujmového združenia: 
1. Obec SEMEROVO IČO: 00309257, zastúpená starostom obce Imrichom 

Hrabovským r.č., 511002/099 bydlisko 941 32 Semerovo č. 556 
  /ďalej spoločne „účastníci zmluvy  “ v príslušnom gramatickom tvare/ 
 

     Článok I. 
    Úvodné ustanovenie 

 
Účastníci zmluvy po schválení v obecných zastupiteľstvách a súhlase nadpolovičnej 
väčšiny všetkých poslancov obecných zastupiteľstiev všetkých účastníkov zmluvy 
v zmysle ust. § 20b zákona  zakladajú záujmové  združenie obcí ako právnickú 
osobu. 
 
     Článok II. 
                       Predmet činnosti združenia  
 
Predmetom činnosti združenia je  
- presadzovanie opodstatnených požiadaviek samosprávy a posilnenie postavenia 

a práv obcí 
- riešenie regionálnych problémov 
- koordinácia postupu obcí pri plnení im zverených kompetencií a práv 
- koordinácia postupov pri rozvoji technickej infraštruktúry a občianskej 

vybavenosti 
- iniciovanie a podpora aktivít v oblasti spoločenskej, hospodársko-ekonomickej, 

ekologickej, sociálnej, športovej, atď. 
- ochrana prírody a životného prostredia. 

 
     Článok III. 
       Základné ustanovenia 
 
Názov záujmového združenia je „Regionálne združenie miest a obcí  
novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti“ / ďalej len „Združenie“/   
Sídlo združenia je:     940 01  Nové Zámky  
                               Hlavné námestie  10 
                               Mestský úrad Nové Zámky 
V mene združenia obcí je oprávnený konať predseda združenia. 
Predsedom združenia je Ing. Gejza Pischinger, primátor mesta Nové Zámky 
rod.č.561123/6048, bytom Tyršova 6 940 01 Nové Zámky  
Účastníci zmluvy splnomocňujú Ing. Gejzu Pischingera, Tyršova 6 Nové Zámky 
podať návrh na registráciu Združenia  po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy.  
Združenie sa zakladá na dobu neurčitú. 
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     Článok IV. 
          Členstvo v združení 
 
Členstvo v Združení je dobrovoľné a je otvorené pre ďalšie obce a mestá. Na 
pristúpenie ďalšej obce alebo mesta do Združenia, zánik Združenia ako aj práva 
a povinnosti členov združenia upravujú stanovy Združenia, ktoré sú neoddeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy.   
      
     Článok V. 
          Orgány združenia 
Orgány združenia, spôsob ich ustanovenia , ich pôsobnosť,  upravujú stanovy 
Združenia. 
   
  
     Článok VI. 
        Záverečné ustanovenia  
 
1.Vznik a zánik členstva, práva a povinnosti členov, vnútornú organizáciu 
a kreovanie orgánov združenia, ich pôsobnosť, úpravu majetkových pomerov, spôsob 
zániku združenia a naloženie s jeho majetkom pre prípad zániku upravujú stanovy 
združenia, schválené zakladateľmi, ktoré tvoria prílohu zakladateľskej zmluvy. 
2. Zmluva sa uzatvára na neurčitý čas. Platnosť nadobúda  po jej podpísaní 
poslednou zmluvnou stranou deň po zverejnení na domovej stránke mesta  v sídle 
predsedu združenia / www.novezamky.sk/ Združenie nadobúda právnu subjektivitu 
dňom registrácie na obvodnom úrade v sídle kraja. 
 Založenie združenia obcí schválili obecné zastupiteľstvá všetkých účastníkov tejto 
zmluvy nadpolovičnou väčšinou poslancov, a to 

1. Obecné zastupiteľstvo SEMEROVO  uznesením č. VI./10/2012 10b/140912  
zo dňa 14. 9. 2012 
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STANOVY 

 
Regionálneho združenia  miest a obcí novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti 
 
Regionálne združenie miest a obcí novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti 
/ďalej len združenie / prijíma v zmysle ust. §20c ods.2 písm.d/ zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov/ ďalej len zákon 
o obecnom zriadení/ tieto stanovy združenia: 
 

Článok I. 
Základné ustanovenia 

 
Názov združenia je: 
 „ Regionálne združenie miest a obcí novozámockej, štúrovskej a šurianskej 
oblasti“     (ďalej len združenie) . 
Sídlom Združenia je : 940 01  Nové Zámky  
                               Hlavné námestie  10 
                               Mestský úrad Nové Zámky. 
 

Článok II. 
Ciele a predmet činnosti  združenia  

 
1. Cieľom Združenia je nadviazať na úzke vzťahy oblastí a jednotlivých obcí 
v tomto regióne. Zabezpečiť spoluprácu a súčinnosť pri riešení otázok rozvoja 
jednotlivých oblastí ako i celého regiónu. 
 
Vychádzajúc zo spoločnej histórie obyvateľov obcí a miest novozámockej, štúrovskej 
a šurianskej oblasti, prispieť k posilneniu pocitu spolupatričnosti ľudí bývajúcich 
v tomto regióne  bez ohľadu na ich národnosť, vierovyznanie a politickú príslušnosť. 
 
Dosiahnuť kvalitatívne zlepšenie v oblasti  spolupráce v záujme ochrany prostredia, 
historických a  kultúrnych pamiatok. 
 
Rozšíriť hospodársku spoluprácu s možnosťou využitia  i zahraničného kapitálu pre 
rozvoj miest a obcí novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti. 
 
2. Predmet činnosti združenia: 
-  presadzovanie opodstatnených požiadaviek samosprávy a posilnenie postavenia 
a práv obcí 
- riešenie regionálnych problémov 
- koordinácia postupu obcí pri plnení im zverených kompetencií a práv 
- koordinácia postupov pri rozvoji technickej infraštruktúry a občianskej 
vybavenosti 
- iniciovanie a podpora aktivít v oblasti spoločenskej, hospodársko-ekonomickej,  
     ekologickej, sociálnej, športovej, atď. 
- ochrana prírody a životného prostredia 
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Článok III. 
Orgány združenia 

 
Združenie má tieto orgány: 

1. Valné zhromaždenie / snem/ združenia 
2. Predseda združenia 
3. Rada združenia 
4. Oblastné komisie združenia 
5. Kontrolná komisia združenia 
 
1. Valné zhromaždenie  
Valné zhromaždenie  /Snem/  združenia je najvyšším orgánom združenia, ktorý sa 
skladá zo zástupcov členov združenia. Schádza sa podľa potreby,  najmenej však 2x 
ročne a zvoláva a vedie  ho predseda združenia. Predseda môže zvolať zasadnutie 
valného zhromaždenia z vlastnej iniciatívy alebo ak o to požiada aspoň jedna tretina 
zástupcov členov združenia. 
 
Valné zhromaždenie rokuje vždy v zbore  a 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. 
 
Každý člen združenia určí jedného zástupcu do valného zhromaždenia a každý 
zástupca členov združenia má jeden hlas. 

 
Do výlučnej 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) schvaľovanie zmeny stanov, 
e) voľba a odvolávanie členov rady združenia, predsedu združenia a členov 
kontrolnej komisie združenia na dobu 2 rokov  
f)  rozhodovanie o výške členského príspevku, 
g) rozhodovanie o zrušení združenia jeho dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením 
s iným združením obcí 
h) vymenovanie likvidátora v prípade zrušenia združenia obcí jeho dobrovoľným 
rozpustení 
i)  založiť oblastné komisie združenia  
 

 
2.  Predseda združenia  
Predseda Združenia je štatutárnym zástupcom  združenia a je volený zo zástupcov 
členov združenia na dvojročné volebné obdobie.   
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. 
 
3.  Rada združenia  
Rada združenia je výkonný orgán združenia, ktorý riadi činnosť združenia v období 
medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Má 9 členov. Volebné obdobie je 
dvojročné. 

 
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 uložené valným zhromaždením. 
  
Rada združenia sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. 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. 
Úlohou rady je tiež  riadiť činnosť Združenia medzi zasadnutiami Snemu Združenia. 
Prejednáva a schvaľuje otázky činnosti Združenia, splnomocňuje svojich členov  na 
jednanie v konkrétnych veciach týkajúcich sa združenia vo vzťahu k iných právnym 
subjektom a orgánom štátnej správy. 
 
Na svojom prvom zasadnutí rada Združenia zvolí v prípade potreby spomedzi členov 
rady ďalších funkcionárov Združenia. Pokiaľ predsedom združenia je primátor mesta, 
podpredsedom združenia musí byť starosta obce a opačne. 
 
4. Oblastné  komisie združenia 
Združenie má tri oblastné komisie a to pre novozámockú, štúrovskú a šuriansku 
oblasť. Oblastné komisie  Združenia sú poradnými iniciatívnymi orgánmi Združenia. 
Zriaďuje ich Snem Združenia  podľa potrieb na zabezpečenie úloh Združenia 
v jednotlivých spádových  oblastiach. Na čele oblastnej komisie  je predseda, ktorého 
zvolia členovia  združenia za príslušnú spádovú oblasť. Oblastná komisia podáva 
návrhy snemu a rade združenia súvisiace s rozvojom miest a obcí ako i celej oblasti. 
Zaujíma stanoviská k zámerom  činnosti združenia z hľadiska zabezpečenia rozvoja a 
záujmov príslušnej  oblasti.  Úzko spolupracuje s príslušnými právnymi subjektami a 
orgánmi štátnej správy pôsobiacimi v danej oblasti.  

 
5. Kontrolná komisia združenia 
Kontrolná komisia združenia je kontrolným orgánom združenia. Schádza sa najmenej 
jedenkrát za  rok a tvoria ju 3 zástupcovia  združenia, po 1 zástupcovi   za každú 
oblasť , volení sú valným zhromaždením na návrh oblastných komisií  na dobu 2 
rokov.  Kontrolná komisia si zo svojich členov  volí predsedu.  

  
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 
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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. 
  
Funkcia člena kontrolnej komisie združenia je nezlučiteľná s funkciu predsedu 
združenia alebo  s funkciou člena rady združenia. 
 

Článok IV. 
Zásady hospodárenia združenia 

 
1. Hospodárenie združenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, zásadami a pravidlami schválenými valným zhromaždením. 
Základom hospodárenia združenia je rozpočet združenia, ktorý sa zostavuje na 
obdobie jedného kalendárneho roka, ktorý je zároveň aj rokom účtovným. 
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. 
Združenie vedie účtovníctvo podľa príslušných všeobecne záväzných právnych 
predpisov, zásad a pravidiel. Ročnú účtovnú závierku združenia overuje audítor. 
Pri zániku združenia sa likvidačný zostatok rozdelí podľa postupu schváleného 
valným zhromaždením tým členom združenia, ktorých členstvo trvá ku dňu zániku 
združenia. 
  
2. Združenie hospodári s vlastnými majetkom uzatvoreným z príspevkov jeho členov  
a iných právnych subjektov. Výšku príspevku na príslušný rok odsúhlasí Snem 
Združenia  . V prípade potreby si môže zriadiť bežný účet v banke. O tom rozhodne  
Rada Združenia. Za spôsobené škody ručí Združenie len do výšky svojho majetku a 
v tomto rozsahu môže brať na seba i záväzky. Združenie môže požiadať po splnení 
podmienok o poskytnutie finančných príspevkov na svoju činnosť Združenie miest a 
obcí Slovenska. Ak obec alebo mesto  vystúpi zo združenia, nemá nárok na vrátenie 
príspevku na príslušný rok.  
  

Článok V. 
Členstvo v združení  

 
1. Zakladajúcimi členmi Združenia sú tieto obce a mestá: 

.......................................................................................................................

...................................... 
2. Členom združenia sa môže stať obec a mesto, ktoré súhlasí so stanovami 
a poslaním združenia a pristúpením k zmluve o založení združenia a súhlase 
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva nového člena 
a po schválení valným zhromaždením. 
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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. 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) vyporiadať svoje záväzky pri zániku členstva v združení. 
  

Článok VI. 
Zrušenie združenia 

 
Združenie obcí sa zrušuje : 
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením obcí 
b) právoplatným rozhodnutím registrového úradu o jeho rozpustení. 

Združenie obcí sa zrušuje s likvidáciou okrem zrušenia združenia obcí zlúčením 
s iným združením obcí. Na likvidáciu združenia obcí sa primerane vzťahuje osobitný 
predpis, ktorým je Obchodný zákonník (§ 70-§75a). 
 

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

 
Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie a tvoria neoddeliteľnú súčasť 
zmluvy o združení obcí. 
Zmeny a doplnky týchto stanov je možné prijať písomne po schválení uznesením 
valného zhromaždenia. 
 
 
V ...................... dňa ...........................  
 
za: 
 

1. Obec .................. (podpis, pečiatka)    

/ďalej spoločne „účastníci zmluvy  “ v príslušnom gramatickom tvare/ 

 

 


