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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 
 
 
 

 

 
 
 

NÁVRH NA UZNESENIE 
 

M ES TS K É HO Z AS T U P I T E Ľ ST V A  
 

zo dňa   24.03.2017  číslo /2017 
 
 

K bodu:   Návrh na schválenie účasti mesta Liptovský Mikuláš v Združení Iniciatíva 

stredné Slovensko 

 

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  
 
 

 

I. schvaľuje  

účasť mesta Liptovský Mikuláš v združení Iniciatíva stredné Slovensko 

 

II. odporúča 

primátorovi mesta podpísať Zmluvu o združení Iniciatíva stredné Slovensko  

 

 

 

 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
      primátor mesta 

    
 
 

Dátum podpisu uznesenia:      
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Dôvodová správa 

 

      Primátori niektorých miest a obcí stredného Slovenska v záujme hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho 

rozvoja regiónu stredného Slovenska, odstraňovania regionálnych rozdielov v súlade s Akčným plánom vlády SR 

pre zabezpečenie severo - južného prepojenia Slovenskej republiky sa na rokovaní v Banskej Bystrici dňa 

10.2.2017 dohodli, že za účelom spoločného postupu pre dosiahnutie spoločných cieľov a snáh vytvoria  otvorené 

združenie právnických osôb (ďalej Združenie) s názvom „Iniciatíva stredné Slovensko“. Združenie bude zriadené 

Zmluvou o združení v zmysle ust. § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, 

ako združenie  bez právnej subjektivity. Účastníkmi združenia môžu byť územné samosprávy, zástupcovia 

podnikateľského sektora alebo mimovládnych organizácii. Zakladajúcimi členmi Združenia okrem nášho mesta je 

Banská Bystrica, Brezno, Dolný Kubín, Krupina, Podbrezová, Ružomberok, Zvolen a Žiar nad Hronom. 

Hlavným cieľom združenia bude zabezpečenie koordinovaného postupu členov združenia pri presadzovaní 

spoločného záujmu dobudovania dopravnej infraštruktúry regiónu stredné Slovensko. Členovia Združenia budú 

reprezentovať a presadzovať záujmy obcí a miest, podnikateľského sektora  a mimovládnych organizácií regiónu  

stredné Slovensko pre dosiahnutie severo - južného prepojenia Slovenskej republiky, a to najmä:  

a) spojenie severu s juhom, ktoré predstavuje spojenie Trstená – Dolný Kubín – Ružomberok – Banská Bystrica 

– Zvolen – Šahy (R3 Orava/R1 Ružomberok – Banská Bystrica/R3 Zvolen – Šahy, vrátane R2 severný 

obchvat Zvolena a úsek Kriváň – Lovinobaňa), 

b) súvisiace spojenie predstavuje Rekonštrukcia a rozšírenie cesty I. triedy I/66 Banská Bystrica – Brezno 

tvorba  nového dopravného generelu na území Slovenskej republiky, ktorého nevyhnutnou súčasťou bude 

spojenie severu s juhom, ktoré predstavuje spojenie Trstená – Dolný Kubín – Ružomberok – Banská Bystrica 

– Zvolen – Šahy (R3 Orava/R1 Ružomberok – Banská Bystrica/R3 Zvolen – Šahy, vrátane R2 severný 

obchvat Zvolena a úsek Kriváň – Lovinobaňa), 

c) aktualizácia Pan - európskych koridorov (TEN-T), ktorého nevyhnutnou súčasťou bude spojenie severu 

s juhom, ktoré predstavuje spojenie Trstená – Dolný Kubín – Ružomberok – Banská Bystrica – Zvolen – 

Šahy (R3 Orava/R1 Ružomberok – Banská Bystrica/R3 Zvolen – Šahy, vrátane R2 severný obchvat Zvolena 

a úsek Kriváň – Lovinobaňa). 

Združenie bude svoju činnosť vykonávať formou rokovaní na úrovni Vlády SR, ministerstiev a ostatných 

ústredných  orgánov štátnej správy, ostatných orgánov štátnej správy,  ZMOS-u, regionálnych združení, a pod., 

organizovaním konferencií, pracovných stretnutí, seminárov, workshopov, vytváraním a podporou verejno-

súkromných partnerstiev v zmysle cieľov a záujmov združenia, spracovaním a zabezpečením potrebných 

návrhov, analýz, rozborov, štúdií, a pod., poskytovaním poradenstva, konzultácií, navrhovaním riešení, a pod.. 

Zmluvné strany – zakladajúci členovia združenia –v súčasnosti pripomienkujú návrh zmluvy, a po schválení ich 

účasti v združení mestskými resp.  obecnými zastupiteľstvami bude zmluva štatutárnymi zástupcami miest a obcí 

podpísaná. 

Návrh na schválenie účasti mesta v Združení predkladáme v súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. m) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, v zmysle ktorého  mestskému zastupiteľstvu je okrem iného 
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vyhradené: „schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie 

spoločného regionálneho alebo záujmového fondu“. 


