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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. 1475/3, 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                                      , 921 01 Piešťany,  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                                      , 922 03  Vrbové, rod. č.:  

                                 

3/ Obec Krakovany 

Sídlo: Nám. sv. Mikuláša č. 406/4, 922 02 Krakovany 

IČO: 00312681 

DIČ: 2020530908 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, pobočka Piešťany 

IBAN: SK51 5600 0000 0052 0684 5001 

Štatutárny orgán: PhDr. František Klinovský, - starosta obce Krakovany 

trvale bytom                                      , 922 02 Krakovany, 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                                     , 922 10 Trebatice, rod. č.:  

 

(v texte tejto  zmluve aj ako „zriaďovatelia“) 

 

Zriaďovatelia  uzatvárajú túto  

 

Zmluvu o zriadení Združenia obcí Zelená cesta, so sídlom: Hlavná ulica  č. 247/107, 922 10 Trebatice 

(ďalej len združenie). 
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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: 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 Slovenskej republiky a následné vybudovanie 

a  prevádzkovanie tejto trasy ako cyklotrasy. 

 

Článok II. 

Názov, sídlo a predmet činnosti združenia 

 

1.Názov združenia:   Združenie obcí Zelená cesta  

                                            

2. Sídlo združenia:    Hlavná ulica, č. 247/107, 922 10 Trebatice 

 

3. Predmet činnosti združenia: 

 

a) zabezpečovanie trvalo udržateľného rozvoja územia, cestovného ruchu, zabezpečenie spolupráce                                                                     

všetkých členov 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 Slovenskej republiky a následné vybudovanie 

a  prevádzkovanie tejto trasy ako cyklotrasy. 

b)  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; 

c) zabezpečiť následné   prevádzkovanie   vybudovanej  cyklotrasy spoločne s členmi Združenia obcí     

     Zelená cesta;  

d)  podporovať rozvoj infraštruktúry a zvyšovanie kvality, vrátane vytvárania podmienok podnikania  

    v oblasti cestovného ruchu; 

e) realizovať marketingové  a propagačné aktivity podporujúce činnosť združenia a rozvoj cestovného 

ruchu; 

f) poskytovať poradenskú pomoc podnikateľom v cestovnom ruchu, ostatným podnikateľom a 

záujemcom  o podnikanie v cestovnom ruchu; 

g) organizovať kurzy, semináre a školenia zamerané na nové poznatky pre rozvoj cestovného ruchu; 

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 cestovnému ruchu; 

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; 

o) aktívne zastupovať záujmy združenia a jeho členov 
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Článok III.  

Členstvo v združení  

 

Členmi združenia sú zriaďovatelia združenia. Podrobnosti o členstve v združení sú upravené 

v stanovách združenia.  

 

Článok IV. 

Orgány združenia 

 

Orgánmi združenia sú: 

a) rada združenia, 

b) dozorná rada združenia, 

c) výkonný riaditeľ. 

 

Pôsobnosť, právomoc a spôsob ustanovenia orgánov združenia určujú stanovy združenia. 

 

Článok V. 

Doba trvania  združenia  

 

Združenie je zriadené  na dobu neurčitú. 

 

Článok VI. 

Financovanie združenia  

 

Výkonný riaditeľ po registrácii združenia zriadi účet združenia v peňažnom ústave.  Financovanie 

združenia je upravené v stanovách združenia. 

 

 

Článok VII. 

Zriadenie a vznik združenia  

 

1. Združenie obcí Zelená cesta, ako právnická osoba sa zriaďuje dňom podpísania tejto Zmluvy  

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 47/2017/C, zo dňa 30.03.2017; 

       b)  Mestské zastupiteľstvo mesta Vrbové, uznesením číslo 40/III/2017, zo dňa 30.03.2017; 

       c)  Obecné zastupiteľstvo obce  Krakovany, uznesením číslo 22/2/2017, zo dňa 21.04.2017; 

       d)  Obecné zastupiteľstvo obce Trebatice, uznesením číslo 13/3/2017, zo dňa 03.03.2017; 

2. Združenie obcí Zelená cesta ako právnická osoba vzniká dňom registrácie v registri združení 

obcí na Okresnom úrade Trnava. 

3. Zriadením účtu a správou zápisných vkladov  je oprávnený prvý výkonný riaditeľ.  

4. Zriaďovatelia splnomocňujú touto zmluvou JUDr. Líviu Damborákovú, bytom Vážska č. 

3564/15, 921 01 Piešťany, na podanie návrhu na registráciu Združenia obcí  Zelená cesta do 

registra združení obcí na Okresnom úrade  Trnava, 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 sa dohodli, že splnomocnencom oprávneným konať v mene združenia je pán 

Lukáš Pavlech, nar.                   , rod. č.:                            , trvale bytom: Ostrov č.         ,           

922 01 Ostrov.  
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Článok VIII. 

  Zrušenie  a  zánik združenia   

 

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 Trnava, 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 6 rovnopisoch. Každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis 

Zmluvy o zriadení združenia obcí, dva rovnopisy budú použité na registráciu združenia na 

Okresnom úrade Trnava. Neoddeliteľnou súčasťou tejto  zmluvy sú stanovy združenia. 

3. 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 28.04.2017 

 

 

 

 

 

…........................................................  ….............................................................. 

             Mesto Piešťany                                                                Mesto Vrbové 

v zastúpení: Miloš Tamajka, M.B.A.                          v zastúpení: Dott. Mgr. Ema Maggiová 

             primátor mesta                                                                primátorka  mesta 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

…........................................................  …............................................................... 

            Obec Krakovany                                                       Obec Trebatice 

v zastúpení: PhDr. František Klinovský                       v zastúpení:  Mgr. Juraj Valo 

                starosta obce                                                              starosta obce                         


