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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKQM MIKULÁŠI

‚

NAVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHQ ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 25. 06. 2020

K bodu: Návrh na zmenu časti uznesenia mestského zastupitelstva Liptovský Mikuláš č.

62/2019 zo dňa 19. 09. 2020 (k bodu: Návrh na zriadenie Združenia obcí —

Cyklodoprava Liptovská Mara)

Mestské zastupiteľstvo

I. konštatuje, že

Mestské zastupiteístvo Liptovský Mikuláš dňa 19. 09. 2020 uznesenim Č. 62/2019 schválilo zriadenie

združenia obci s názvom Združenie obcí — Cyklodoprava Liptovská Mara a Zmluvu o zriadeni združenia

obcí vrátane Stanov združenia obcĺ.

II. meni

bod 2. schvalovacej časti uznesenia mestského zastupitelstva Liptovský Mikuláš č. 62/2019 zo dňa 19. 09.

2020 nasledovne:

• pávodné znenie Zrnluvy o Zriadení združenia obcĺ vrátane Stanov združenia obcĺ sa nahrádza novým

znením.

Vo zvyšnej časti ostáva uznesenie nezmenené.

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2020

číslo /2020
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Důvodová správa
Z dčvodu zmien potrebných pre registráciu združenia obci Združenie obcí — Cyklodoprava Liptovská Mara

Okresným úradom Žilina, predkladáme na schválenie nové znenie Zm!uvy o zriadeni združenia obci vrátane

Stanov združenia obcí (zmeny v texte sú vyznačené červenou).
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Zmluva o zriadení združcnia obcí

Účastníci ziuluvy:

1. Mesto Liptovský Mikuláš, so sidlom Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 00315524,
zastúpené primátorom mesta Ing. Jánom Blcháčom, PhD., r.č. trvalý pobyt ‚

031 W Liptovský Mikuláš — Staré Mesto
2. Obec Liptovský Trnovec, so sídlom Liptovský Trnovec 160, 031 01 Liptovský Mikuláš, ICO:

00315541, zastúpená starostom obce Ing Karolom Maťkom, r.č. trvalý pobyt:
03222 Liptovský Trnovec

3. Obec Liptovská Sielnica. so sídlom Liptovská Sieínica 75, 032 23 Liptovská Sielnica, iČo:
00315419. zastúpená starostom obce Igorom Guráňom, r.č. trvalý pobyt

4. Obec Bobrovník, so sidlom Bobrovník 37, 032 23 Liptovská Sielnica. ICO: 00315125, zastúpená
starostkou obce Mgr. Janou Bažíkovou, rč: trvalý pobyt 032 23 Liptovská
Sielnica

5 Obec Vlachy, so sídlom Vlachy 126, 032 032 13 Vlachy, ICO: 00315877, zastúpená starostom obce
Róbertoni Klubicom, r.č.: trvalý poby ‚ 032 13 Liptovské Vlachy

6. Obec Prosiek, 5° sídlom Prosiek 57,03223 Liptovská Sielnica, ICO: 00315729, zastúpená starostorn
obce Mgr. Peterom I-iamráčkom, r.č. trvalý pobyt ‚03223 Liptovská Sielnica

v zmysle ust. 20b ods.1 zákona č. 369ĺ1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
(d‘alej len „zákon o obecnorn zriadení“)

uzatváraj Ú
túto zrnluvu a zriadení združenia obcí:

Článok I
Uvodaé ustanovenia

Mesto Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Tmovec, obec Liptovská Sielnica, obec Bobrovník, obec
Vlachy a obec Prosiek (d‘alej len „účastníci zmluvy“) po schválení v mestskom zastupiteľstve
a obecných zastupiteľstvách a súhlase nadpolovičnej váčšiny všetkých poslancov zaswpiteľstev
každého účastníka tejto zmluvy v zmysle ustanovenia 20b zákona o obecnom zriadení zriaďujú
združenie obcí ako právnickú osobu.

Článok II
Predrnet činnosti

Predmetom činnosti združeniaje podporovať rozvoj miestnej dopravy (cyklodoprava a cykloturistika)
a rozvoj mobility a miestneho cestovného ruchu vo fone vybudovania cyklochodníka a cyklotrasy
spájajúcej priarno i nepriamo rnestá a obce, ktoré sú ůčastníkmi tejro zmluvy. a to najmá:
a) zabezpečovať rozvoj cyklistickej infraštruktúry na území Liptova s podporou mobiLity a cestovného

ruchu.
h) podporovat‘ činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cyklodopravy a

cykloturistiky na území svojej pósohnosti,
c) presadzovať spoločné záujmy svojich členov,
d) spolupracovať s orgánmi obcí pri rozvoji územio v rámci svojej pósobnosti vrátane spracúvania a

realizácie programov jeho podpory a rozvoja,
e) organizovať podujatia pre obyvateľov a návštevníkov,
O poskytovat‘ svojim členom poradensko-konzultočné služby,
g) spracúvať a predkladať projekty rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky a zabezpečovať icli realizáciu,
h) zastupovat‘ a presadzovať záujmy jej členov vo vzťahu k tretím stranám, v záujrne získavania

nenávratných finančných zdrojov a dotácií pre oblasť cyklodopravy
i) presadzovat‘ trvalo udržatel‘ný rozvoj jej členov.
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Čiánok [II
Základné ustanovenia

3.1 Názov združenia obcí je Zdnčenie obcí — Cvklodoprara Liptovská Mara,

3.2 Sídlo združeniaje Štúrova 1989141, 031 42 Liptovský Mikuláš.

3.3 Splnoniocnenec oprávnený konať v mene združenia je prvý štatutámv zástupca Ing. Ján BIcháč.
PhD., nar. 031 01 Liptovský Mikuláš — Staré Mesto.

3.4 Účastníci zmluvy sptnomocňujú primátora mesta Liptovský Mikuláš. Ing. Jána Blcháča, PhD.,
03! Ot Liptovský Mikuláš

— Staré Mesto podať návrh na registráciu združenia obcí do 30 dní
po nadobudnutí platnosti tejto zrnluvy.

Článok IV
Clenstvo v zdraženi

4.1 Členstvo v združeni je dobrovot‘né a združenie je otvorené aj pre ďalšie obce a mestá.

4.2 Na pristúpenie ďalšej obce atebo mesta do združenia, zánik združenia obcí, ako aj práva a povinnosti
členov združenia upravujú stanovy združenia obcí, ktoré sú neoddelítel‘nou súčasťou tejto zniluvy.

Clánok V
Orgány zdniženia

Orgány združenia obcí, spósob ich ustanovenia a ich pósobnosť upravujú stanovy združenia obcí.

Článok VI
Záverečné astanovenia

6.1 Zmluva sa uzatvára na neurčitý čas. Združenie nadobúda právnu subjektivitu dňom regktrácie na
okresnom úrade v sídle kraja.

6.2 Zriadenie združenia obcí bob schválené nadpolovičnou váčšinou všetkých poslancov každého
účastníka tejto zmtuvy, a to:
a) Mestské zastupitel‘stvo v Liptovskorn Mikuláši, uznesením č zo dňa
b) Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Trnovci, uznesením Č zo dňa
c) Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Sielnici, uznesenirn Č zo dňa
d) Obecné zastupíteFstvo v Bobrovníku. uznesenim Č zo dňa
e) Obecné zastupitel‘stvo vo Vlachoch. uznesením Č zo dňa
1) Obecné zastupitel‘stvo v Prosieku, uznesením č zo dňa

V Liptovskom Mikuláši, dňa

mesto Liptovský Mikuláš obec Vlachy

Ing. Ján Blcháč, PhD. Róbert Klubica
primátor mesta starosta obce

obec Liptovský Trnovec obec Prosiek

Ing. Karol Mat‘ko Mgr. Peter Hamráček
starosta obce starosta obce

5



obec Liptovská Sielnica

Igor Guráň
starosta obce

obec Bobrovník

Mgr. Jana Bažíková
starostka obce
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STANOVY

Združenie obcí — Cyklodoprava Liptovská Mara

Združenie obcí - mesto Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Trnovec, obec Liptovská Sielnica, obec
Bobrovník, obec Vlachy a obec Prosiek (ďalej len „členovia združenia“) prijírna v zmysle ustanovenia

20c ods. 2 písm. d) zákona č. 369/ 990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskoršícb predpisov (d‘alej
len ‚.zákon o obecnorn zriadení“) tieto stanovy združenia.

Článok I
Názov a sídlo

(1) Názov združenia obcí: Združenie obcí Cyklodoprava Liptovská Mara.

(2) Sídlo združenia obcí: Štúrova 1989141, 031 42 Liptovský Mikuláš (v ďalšom texte len ..združenie“)

článok 2
Predmet činnosti

Predmetom činnosti združenia je podporovať rozvoj miestnej dopravy (cyklodoprava a cykloturistika)
a rozvoj mohi]ity a miestneho cestovného ruchu vo forme vybudovania cyklochodníka a cyklotrasy
spájajúcej priamo i nepriamo mestá a obce, ktoré sú účastníkmi tejto zmluvy, a to najmä:
j) zabezpečovať rozvoj cyklistickej infraštruktúry no území Liptova s podporou mobility a cestovného

ruchu,
k) podporovať činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cyklodopravy a

cykloturistiky na území svojej pósobnosti,
1) presadzovať spoločné záujmy svojich členov,
m)spolupracovať s orgánmi obcí pri rozvoji úzernia v rámci svojej pósobnosti vrátane spracúvania a

realizácie prograrnov jeho podpory a rozvoja,
n) organizovať podujatia pre obyvateľov a návštevníkov,
o) poskytovať svojim členoni poradensko-konzuítačné služby,
p) spracúvať a predkladať projekty rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky a zabezpečovať ich realizáciu,
q) zastupovať a presadzovať záujmy jej členov vo vzťahu k tretim stranám. v záujrne získavania

nenávratných flnančných zdrojov a dotácií pre oblasť cyklodopravy
r) presadzovať trvalo udržateľný rozvoj jej č]enov.

Článok 3
Orgány združenia

(1) Orgánrni združenia sú:
a) valné zhromaždenie,
b) predseda združenia,
c) kontrolná komisia združenia.

(2) Valné zhromaždenie móže rozhodnúť o zriadení pracovných komisií v súlade s týmito stanovami.

Článok 4
Valné zhromaždenie

(1) Valné zhromaždenie je najvyšší orgán, ktorý tvoria všetci členovia združenia. Každý člen združenia
má jeden hlas. Clen združenia si určí jedného zástupcu do valného zhromaždenia. Za člena združenia
rozhoduje jeho zástupca, prípadne ním poverená, resp. splnomocnená osoba.
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(2) Predseda združenia zvoiáva valné zhromaždene riajmenej dvakrát do roka, spravidla v termíne do
31.5. a 30i1. príslušného roka. Ak o zvolanie písomne požiada najmenej jedna tretina členov
združena, predseda zvolá valné zhromaždenie do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

(3) Valné zhrornaždenie je spósobiié uznášať sa vtedy. ak je prítornná nadpolovičná váčšina všetkých
č]enov združenia. Valnému zhromaždeniu predsedá predseda združenia. V prípade jeho
neprítomnosti si prítomní medzi sebou zvolia predsedajúceho.

(4) Členovia združenia sa móžu zisť aj na tzv. neforrnálnom stretnutí, na ktorom sa móže zúčastniť aj
viac zástupcov za každého člena združenia. V prípade potreby hlasovania, čienovia združenia
rozhodnú, že ide o zasadnutie valného zhromaždenia. V takom prípade sa postupuje v súlade s či. 4
ods. 3 a 5 (ýchto stanov.

(5) Na pdjatie uznesenia valného zhromaždenia je potrebný súhias nadpolovičnej väčšiny prítomných
zástupcov čLenov združenia. Uznesenie c zásadných otázkach podľa odseku 7 tohto článku je prijaté.
ak za návrh hlasovalo viac ako 60 % všetkých členov združenia.

(6) Až do zvolenia orgánov združenia združeniu predsedá štatutámy zástupca obce. ktorého určili
zak]adajúci členovia združenia. Predsedajúci otvára, vedle rokovanie, konštatuje uznášaniaschopnosť
a ukončuje schódzu valného zhromaždenia.

(7) Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých zásadných otázkach združenia, medzi ktoré patrí najmä:
a) schval‘ovanie stanov a ich zmien,
b) schvaľovanie základných programových dokumentov dotýkajúcich sa činnosti združenia,
c) schvaľovanie plánu činnosti združenia,
d) schval‘ovanie zásad hospodárenia združenia,
e) voľba a odvolávanie predsedu združenia a čLenov kontroinej komisie združenia,
1) schvaľovanie pracovných komisií,
g) schvaľovanie rozpočtu, ročnej účtovnej závierky a správy o činnosti združenia,
h) rozhodovanie o zrušení združenia jeho dobrovoľnýrn rozpustením aiebo zlúčenim s mým

združenín1 obcí,
i) rozhodovanieo výške členského príspevku a lehoty jeho splatnosti,
j) rozhodovanie o prevzati alebo odmietnutí tinančných pohFadávok a záväzkov združenia vrátane

póžičiek a úverov,
k) vymenovanie likvidátora v prípade zrušenia združenia obcí jeho dobrovoľným rozpustenírn

a určenie jeho odmeny.

(8) Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať určenie miesta, času konania a návrh programu.
Musí byť doručená každému členovi združenia najmenej 7 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 dosažiteFnosť e[ektronickej komunikácie a bez odkladu oznámiť zmenv emailovej adresy.

(9) Návrhy na rokovanie, pripravu podkíadov zabezpečuje predseda združenia, prípadne podl‘a dohody
lni členovia združenia. Plnenie uzneseni dohodnú členovia združenia pri schválení uznescn!a.

(10)Na zasadnutie valného zhromaždenia, resp. tzv. neformálneho stretnutia, možno prizvať aj
zástupcov z mých oblastí činnosti s ciel‘oni poradenstva v dóležitých otázkach týkajúcich sa
predmetu činnosti združenia.

8



Článek 5
Predseda združenia

(fl Predseda združeniaje šatutárnym orgánom združenia. Predseda združeniaje volený zo zástupcov
členov združenia.

(2) Predseda združenia plní najmá beto úlohy:
a) zvoláva a vedie zasadnutie valného zhromaždenia a podpisuje jeho Zápisnice a uznesenia,
b) plní úlohy súvisíace s organizačným a materiálnym zabezpečením rokovaní valného
zhromaždenia v rozhodovaní o Zásadných otázkach zclruženia, a tiež také, ktorými ho poverí valné
zhrornaždenie,
c) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie

— návrhy na zmeny stanov,
- návrhy základných programových dokumentov dorýkajúcich sa činnosti združenia,
- návrh plánu činnosti združenia,
- návj-h zásad hospodárenia združenia,
- návrh rozpočtu, ročnej účtovnej závierky a správy o činnosti združenia,
- návrh na zrušenie združenia,
- návrh na prevzatie alebo odmietnutie tinančných pohľaclávok a záväzkov združenia vrátane

půžičiek a úverov.

(3) Funkčné obdobie predsedu združenia je štvorročné s tým, že vo üinkcii predsedu bude každé
funkčné obdobie zástupca mého člena združenia.

(4) Predseda je oprávnený konať v mene združenia vo všetkých veciach a zastupovať jeho záujmy,
pričomje viazaný uzneseniami valného zhromaždenia.

Článok 6
Kontrolná komisia združenia

(1) Kontrolná komisia združeniaje kontrolným orgánom združenia. Schádza sa najmenej raz ročne a
tvorí ju jeden zástupca každého člena združenia. Kontrolná komisia si zo svojLch členov volí
predsedu.

(2) Do působnosti kontrolnej komisie združenia patrí najmá:
a) kontrolovať hospodárenie s finančnýnii prostriedkami a mým majetkom združenia,
b) kontrolovat‘ dodržiavanie stanov a uznesení orgánov združenia,
c) každoročne vypracovať správu o hospodárení zruženia a túto spolu s návrhmi opatrení

predkladat‘ valnému zhromaždeniu,
d) predkladať stanovisko k návrhu rozpočtu a k návrhu ročnej ůčtovnej závierky združenia,
e) predkladať valnému zhromaždeniu správu o výsledkoch svojej činnosti,
fl plniť d‘alšie úlohy uložené alebo zverené kontrolnej kotnisii združenia valným zhromaždenínt

(3) Pri plnení svojich úloh sťt členovia kontrolnej komise oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a
záznamov týkajúcich sa činnosti združenia.

(4) Funkcia člena kontrolnej komísie združenma je nezlučitel‘ná s fúnkciou predsedu združenia alebo
s funkciou zástupcu člena valného zhromaždenia.

Článok 7
Členstvo v združení

(1) Členom združenia sa může stať obec a mesto po zaslaní prihlášky o členstvo predsedovi zdniženia,
po súhlase nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva nového člena a po
schválení valným zhromaždením.
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(2) Členstvo obce, resp. mesta v združení zaniká:
a) písomnou výpoved‘ou, ktorá sa doručuje predsedovi združenia; výpoved‘ nadobúda platnost‘ po

uplynutí troch mesiacov odo dňa jej doručenia,
b) vylúčenim člena na základe uznesenia valného zhromaždenia, ak obec, resp. mesto neplní

povinnosti člena združenia,
c) zánikom obce aIw člena združenia.

(3) Člen združenia má právo najmá:
a) zúčastňovať sa na činnosti združenia,
b) predkladat‘ návrhy smerujúce k naplňaniu cieľov združenia,
c) voliť a byť volený prostredníctvom svojich zástupcov do orgánov združenia,
d) byť informovaný o aktivitách združenia.

(4) Člen združenia je povinný najmä
a) dodržiavať stanovy, ině predpisy a uznesenia združenia,
b) aktívne sa podieľať na činnosti združenia,
c) v určených tennínoch platiť členský príspevok,
d) spolupodiel‘ať sa na realizácii a spolufinancovaní spoločných projektov združenia,
e) vysporiadať svoje závázky pri zániku členstva v združení.

Článok 8
Zásady hospodárenia

(1) Hospodárenie združenia sa riadi príslušnými všeobecne záváznými právnymi predpismi, prípadne
zásadami a pravidlami schválenými valným zhromaždením, ak boli schválené.

(2) Základorn hospodárenia združenia je rozpočet združenia, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného
kalendárneho roka, ktorýje zároveň aj rokom účtovným.

(3) Rozpočet združenia obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou združenia a spósob ich získania.
Príjmy združenia sú najmä:
a) príjmy z vlastnej činnosti,
b) príjmy z členských príspevkov,
c) dotácie, granty, dary a nenávratné finančně pľíspevky,
d) mé príjmy.

(4) Združenie vedie účtovníctvo podl‘a príslušných všeobecne závázných právnych predpisov, zásad a
pravidiel. Ročnú účtovnú závierku združenia overuje audítor.

(5) Pri zániku združenia sa likvidačný zostatok rozdelí podľa postupu schváleného valným
zhromaždením tým členom združenia, ktorých členstvo trvá ku dňu zániku združenia. Každý člen
združenia má nárok na podiel na likvidačnom zostatku, ktorý je znížený o odmenu likvidátora. Tento
podiel sa určí podľa počtu obyvateľov každého člena združenia ku dňu zániku združenia.

Článok 9
Zrušenie združenia

(1) Združenie obcí sa zrušuje:
a) dobrovorným rozpustením alebo zlúčením s mým združením obcí,
b) právoplatným rozhodnutím registrového úradu o jeho rozpustení.

(2) Združenie obcí sa zrušuje s likvidáciou okrem zrušenia združenia obcí zlúčením s mým združením
obcí. Na likvidáciu združenia obcí sa primerane vzťahuje osobitný predpis, ktorým je Obchodný
zákonník (* 70-*‘75a).
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Článok 10
Záverečné ustanovenia

(l)Tieto stanovy nadobúdajú piatnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o založení združenia obcí
a tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o združení obcí. Učinnosť nadobudnů dňom ich registrácie na
okresnom úrade v sídle kraja.

(2) Zmeny a dopinky týchto stanov je možné prijať písomne po schváLení uznesenírn valného
zhromažde fl ia.

V Liptovskom Mikuláši, dňa

mesto Liptovský Mikuláš obec Vlachy

Ing. Ján BIcháč, PhD. Róbert Klubica
primátor mesta starosta obce

obec Liptovský Trnovec obec Prosiek

ing. Karol Maťko Mgr. Peter l-lamráček
starosta obce starosta obce

obec Liptovská Sielnica

Igor Guráň
starosta obce

obec Bobrovník

Mgr. Jana Bažíková
starostka obce
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