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NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom
schvaľuje:
a) v súlade s 11 ods. 4 písm. m) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov účasť mesta Žiar nad Hronom v združení bez právnej subjektivity s názvom „Iniciatíva
stredné Slovensko“ so sídlom Mestský úrad Banská Bystrica, ul. Československej armády 26,
974 01 Banská Bystrica.
b) Zmluvu o združení, uzatvorenú v zmysle § 829 Občianskeho zákonníka, ktorá tvorí prílohu č. 1
tohto uznesenia.

Príloha č. 1

Zmluva o združení
uzatvorená v zmysle § 829 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi
1. Mesto Banská Bystrica
Zastúpené: Jánom Noskom, primátorom
Sídlo: ul. Československej armády č, 26, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 00313271
Kontakt: primator@banskabystrica.sk
2. Mesto Brezno
Zastúpené: Tomášom Abelom, primátorom
Sídlo: Nám. Gen. M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno
IČO: 00313319
Kontakt: primator@brezno.sk
3. Mesto Dolný Kubín
Zastúpené: Romanom Matejovom, primátorom
Sídlo: Hviezdoslavovo námestie 2, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 00314463
Kontakt: primator@dolnykubin.sk
4. Mesto Krupina
Zastúpené: Radoslavom Vazanom, primátorom
Sídlo: Svätotrojičné námestie 4, 963 01 Krupina
IČO: 00320056
Kontakt: primator@krupina.sk
5. Mesto Liptovský Mikuláš
Zastúpené: Jánom Blcháčom, primátorom
Sídlo: Štúrová 1959, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 00315524
Kontakt: sekretariat@mikulas.sk
6. Obec Podbrezová
Zastúpené: Ladislavom Kardhordó, starostom
Sídlo: Sládkovičová 76/6 976 81 Podbrezová
IČO: 00313688
Kontakt: starosta@podbrezova.sk
7. Mesto Ružomberok
Zastúpené: Igorom Čomborom, primátorom
Sídlo: 00315237
IČO: Kontakt: igor.combor@ruzomberok.sk
8. Mesto Zvolen
Zastúpené: Lenkou Balkovičovou, primátorkou
Sídlo: Námestie Slobody 22, 960 01 Zvolen
IČO: 00320439

Kontakt: primatorka@zvolen.sk
9. Mesto Žiar nad Hronom
Zastúpené: Petrom Antalom, primátorom
Sídlo: Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 00321125
Kontakt: primator@ziar.sk
I.
Účel zmluvy
1. Zmluvné strany v záujme hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja regiónu stredného
Slovenska, odstraňovania regionálnych rozdielov v súlade s Akčným plánom vlády SR pre
zabezpečenie severno-južného prepojenia Slovenskej republiky touto zmluvou zakladajú toto
otvorené združenie právnických osôb (ďalej Združenie).
2. Hlavným cieľom a záujmom Združenia je zabezpečenie koordinovaného postupu členov
Združenia pri presadzovaní spoločného záujmu dobudovania dopravnej infraštruktúry regiónu
stredné Slovensko.
II.
Názov a sídlo Združenia
1. Zakladajúci členovia Združenia sa dohodli na názve združenia:
„Iniciatíva stredné Slovensko“
2. Sídlom Združenia je :
Mestský úrad Banská Bystrica,
ul. Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica
III.
Spôsob a formy dosiahnutia cieľa združenia
1. Členovia združenia za účelom stanoveným v čl. I. tejto zmluvy budú reprezentovať
a presadzovať záujmy obcí a miest, podnikateľského sektora a mimovládnych organizácii
regiónu stredné Slovensko pre dosiahnutie severno-južného prepojenia Slovenskej republiky,
a to najmä:
a) spojenie sever 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
c) tvorba nového dopravného generelu na území Slovenskej republiky, ktorého nevyhnutnou
súčasťou bude spojenie sever 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),

d) aktualizácia Pan-európskych koridorov (TEN-T), ktorého nevyhnutnou súčasťou bude
spojenie sever 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).
2. Formy činnosti Združenia:
a) rokovania na úrovni Vlády SR, ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy,
ostatných orgánov štátnej správy, ZMOS-u, regionálnych združení, a pod.
b) organizovanie konferencií, pracovných stretnutí, seminárov, workshopov, a pod. vytváranie
a podpora verejno-súkromných partnerstiev v zmysle cieľov a záujmov
Združenia
c) spracovanie a zabezpečenie potrebných návrhov, analýz, rozborov, štúdií, a pod.
d) poskytovanie poradenstva, konzultácií,, navrhovanie riešení, a pod..
IV.
Orgány Združenia
1. Orgánmi Združenia sú:
a) členská schôdza
b) predseda
c) podpredseda
d) výkonný riaditeľ
2. Zakladajúci členovia Združenia za predsedu a podpredsedu Združenia volia:
a) predseda – Ján Nosko
b) podpredseda – Igor Čombor
3. Zmeny v orgánoch Združenia navrhujú a schvaľujú
väčšinou hlasov všetkých členov Združenia.

členovia Združenia nadpolovičnou

4. Členské schôdze Združenia zvoláva podľa potreby predsedu alebo podpredseda, alebo ak o to
s odôvodnením potreby zasadnutia Združenia požiada niektorý z členov Združenia so súhlasom
predsedu.
5. Členské schôdze Združenia zasadajú minimálne 2x za kalendárny rok.
6. Združenie navonok zastupuje predseda alebo podpredseda Združenia. Združenie môže navonok
zastupovať aj výkonný riaditeľ, ktorého na to poverí predseda v písomnom poverení a to
v rozsahu určenom predsedom v písomnom poverení.
7. Členská schôdze Združenia je spôsobilá rokovať a uznášať sa na rozhodnutiach, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých členov Združenia. Na prijatie rozhodnutia členskej schôdze
Združenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Združenia, ak v tejto
zmluve nie je ustanovené inak.
8. Rozhodnutia Združenia sa okrem zasadnutí členskej schôdze Združenia môžu z dôvodu
pružnosti prijímať aj v elektronickej forme formou obežníka (PER ROLLAM), kedy
rozhodnutie Združenia je prijaté vtedy, keď s ním v stanovenej lehote elektronicky vyjadrí súhlas
nadpolovičná väčšina všetkých členov Združenia.

V.
Členstvo v Združení
1. Združenie „ Iniciatíva stredné Slovensko“ je otvorené združenie právnických osôb.
2. Členmi Združenia môžu byť právnické osoby v oblasti samosprávy (mestá a obce),
podnikateľskej činnosti a mimovládneho sektora na základe písomnej žiadosti, , ktorej súčasťou
je vyhlásenie, že sa stotožňujú s cieľmi a záujmami Združenia. Vzor žiadosti je prílohou tejto
zmluvy.
3. Žiadosti o vstup do Združenia predkladajú žiadatelia písomne v listinnej alebo v elektronickej
forme predsedovi.
4. O prijatí nového člena Združenia rozhoduje členská schôdza Združenia uznesením prijatým
nadpolovičnou väčšinou všetkých členov Združenia.
5. Členstvo v Združení zaniká:
a) doručením písomného oznámenia člena Združenia o jeho vystúpení zo Zduženia,
b) jednomyseľným uznesením členskej schôdze o vylúčení člena Združenia zo Združenia na
návrh predsedu Združenia v prípade preukázaného porušenia cieľov a záujmov Združenia
činnosťou alebo nečinnosťou člena Združenia.
VI.
Práva a povinnosti členov Združenia.
1. Každý člen Združenia má právo zúčastňovať sa členských schôdzí Združenia a činnosti
Združenia s právom rovnocenného hlasu.
2. Členovia Združenia sa môžu obracať na orgány Združenia so žiadosťou o metodickú alebo
odbornú pomoc pri riešení čiastkových, územných záležitostí súvisiacich s cieľmi a záujmami
Združenia.
3. Členovia združenia majú právo požadovať informácie od orgánov Združenia o priebehu
a výsledkoch ich činnosti.
4. Členovia Združenia sú povinní najmä:
a) vyvíjať činnosť na dosiahnutie cieľov a záujmov Združenia a zdržať sa akejkoľvek činnosti
alebo nečinnosti, ktorá by mohla znemožniť alebo sťažiť dosiahnutie týchto cieľov,
b) v rámci svojich zákonných kompetencií vydávať stanoviská, vyjadrenia, povolenia,
rozhodnutia a pod. na dosiahnutie cieľov a záujmov Združenia, o čom sú povinní informovať
predsedu,
c) vyvíjať aktivity za účelom podpory pristúpenia ďalších členov alebo podporovateľov
Združenia z radov miest a obcí, podnikateľskej sféry a mimovládnych organizácii regiónu
stredné Slovensko,
d) propagovať činnosť, ciele a záujmy Združenia.

VII.
Doba trvania Združenia
1. Združenie sa touto zmluvou zakladá na dobu určitú – do doby spracovania a schválením
projektov severno-južného prepojenia v zmysle čl. III. ods. 1 tejto Zmluvy.
2. Združenie zaniká:
a) uplynutím doby, na ktoré bolo založené,
b) rozpustením Združenia na návrh predsedu Združenia a po súhlase nadpolovičnej väčšiny
všetkých členov Združenia.
VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka.
2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať na základe písomných a očíslovaných
dodatkov k tejto zmluve odsúhlasenými všetkými členmi Združenia.
3. Zmluva sa vyhotovuje v deviatich vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu
a každý člen Združenia obdrží jedno vyhotovenie zmluvy.
4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva predstavuje slobodný a vážny prejav ich vôle, je pre ne
určitá a zrozumiteľná, neuzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, na znak
čoho ju vlastnoručne podpisujú
V Banskej Bystrici .................................................
..............................................
Mesto Banská Bystrica
Ján Nosko, primátor

......................................
Mesto Brezno
Tomáš Abel, primátor

.............................................
Mesto Dolný Kubín
Roman Matejov, primátor

......................................
Mesto Krupina
Radoslav Vazan, primátor

.............................................
Mesto Liptovský Mikuláš
Ján Blcháč, primátor

..........................................
Obec Podbrezová
Ladislav Kardhordó, starosta

............................................
Mesto Ružomberok
Igor Čombor, primátor

...............................................
Mesto Zvolen
Lenka Balkovičová, primátorka

.....................................
Mesto Žiar nad Hronom
Peter Antal, primátor

Príloha Zmluvy o Združení.
Združenie Iniciatíva stredné Slovensko (ďalej len Združenie)
Ján Nosko
predseda združenia
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica
primátor@banskabystrica.sk

Žiadosť
o vstup do Združenia

Žiadateľ (názov, obchodné mesto):

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

Sídlo:

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

Štatutárny zástupca:

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

IČO:

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

Kontakty:

t.č..............................................................
Email: ......................................................

Žiadam členov Združenia o prijatie za nového člena Združenia.
Vyhlasujem, že sa stotožňujem s cieľmi a záujmami Združenia stanovenými v čl. I Zmluvy
o združení, s ktorou som sa riadne oboznámil. K Zmluve o združení pristupujem a zároveň čestne
prehlasujem, že po prijatí za nového člena Združenia budem plniť povinnosti člena Združenia
vyplývajúce zo Zmluvy o združení, čo potvrdzujem svojim podpisom.

V................................................dňa .......................

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 severno-južného prepojenia
Slovenskej republiky sa na rokovaní v Banskej Bystrici dňa 10.02.2017 dohodli, že za účelom
spoločného postupu pre dosiahnutie spoločných cieľov a snáh vytvoria otvorené združenie
právnických osôb (ďalej ako „Združenie“) s názvom „Iniciatíva stredné Slovensko“. Združenie
bude zriadené Zmluvou o združení v zmysle § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka ako
združenie bez právnej subjektivity. Účastníkmi združenia môžu byť územné samosprávy,
zástupcovia podnikateľského sektora alebo mimovládnych organizácii.
Zmluvné strany – zakladajúci členovia združenia – mestá Banská Bystrica, Brezno,
Dolný Kubín, Krupina, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Zvolen, Žiar nad Hronom a obec
Podbrezová pristúpia k uzatvoreniu zmluvy o združení po schválení ich účasti v združení
mestskými alebo obecnými zastupiteľstvami.
Hlavným cieľom a zámerom združenia bude reprezentácia a presadzovanie
záujmov obcí a miest, podnikateľského sektora a mimovládnych organizácii regiónu stredné
Slovensko pre dosiahnutie severno-južného prepojenia Slovenskej republiky, a to najmä:
a) spojenie sever 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
c) tvorba nového dopravného generelu na území Slovenskej republiky, ktorého nevyhnutnou
súčasťou bude spojenie sever 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),
d) aktualizácia Pan-európskych koridorov (TEN-T), ktorého nevyhnutnou súčasťou bude
spojenie sever 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).
Formy činnosti Združenia:
a) rokovania na úrovni Vlády SR, ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy,
ostatných orgánov štátnej správy, ZMOS-u, regionálnych združení, a pod.
b) organizovanie konferencií, pracovných stretnutí, seminárov, workshopov, a pod. vytváranie
a podpora verejno-súkromných partnerstiev v zmysle cieľov a záujmov Združenia,
c) spracovanie a zabezpečenie potrebných návrhov, analýz, rozborov, štúdií, a pod.,
d) poskytovanie poradenstva, konzultácií,, navrhovanie riešení, a pod..
V zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. m) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov mestskému zastupiteľstvu je okrem iného vyhradené
schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj
zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu.“

Právna úprava zmluvy o združení podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka:
§ 829 (1) Niekoľko osôb sa môže združiť, aby sa spoločne pričinili o dosiahnutie dojednaného
účelu. (2) Združenia nemajú spôsobilosť na práva a povinnosti.
§ 830 Každý z účastníkov je povinný vyvíjať činnosť na dosiahnutie dojednaného účelu
spôsobom určeným v zmluve a zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla znemožniť alebo
sťažiť dosiahnutie tohto účelu.
§ 831 Popri pracovnej činnosti môžu byť účastníci združenia podľa zmluvy povinní poskytnúť
na účely združenia peniaze alebo iné veci. Ak v zmluve nie je určená výška, predpokladá sa,
že účastníci sú povinní poskytnúť rovnaké hodnoty.
§ 832 (1) Majetkové hodnoty je účastník povinný poskytnúť na účely zmluvy v dobe určenej v
zmluve, inak bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy. (2) Pokiaľ nie je poverený niektorý
účastník správou vecí uvedených v odseku 1, nakladá s nimi za účelom dosiahnutia účelu
zmluvy účastník, ktorý ich poskytol; je však povinný oddeliť ich od ostatného svojho majetku
dohodnutým spôsobom alebo spôsobom, ktorý oznámi ostatným účastníkom zmluvy o
združení.
§ 833 Poskytnuté peniaze alebo iné veci určené podľa druhu sú v spoluvlastníctve všetkých
účastníkov v pomere k ich výške, a to oznámením o ich oddelení od ostatného majetku
účastníka alebo odovzdaním poverenému účastníkovi. Veci jednotlivo určené sú v bezplatnom
užívaní všetkých účastníkov.
§ 834 Majetok získaný pri výkone spoločnej činnosti sa stáva spoluvlastníctvom všetkých
účastníkov.
§ 835 (1) Podiely na majetku získanom spoločnou činnosťou sú rovnaké, ak zmluva neurčuje
inak. (2) Zo záväzkov voči tretím osobám sú účastníci zaviazaní spoločne a nerozdielne.
§ 836 (1) Ak nie je v zmluve určené inak, rozhodujú účastníci o obstarávaní spoločných vecí
jednomyseľne. (2) Ak má podľa zmluvy rozhodovať väčšina hlasov, patrí každému účastníkovi
jeden hlas; veľkosť podielu nerozhoduje.
§ 837 Každý účastník, aj keď nevykonáva správu, má právo sa presvedčiť o hospodárskom
stave združenia. Ustanovenia zmluvy, ktoré tomu odporujú, sú neplatné.
§ 838 (1) Každý účastník môže zo združenia vystúpiť, nie však v nevhodnej dobe a na ujmu
ostatných účastníkov združenia. Z vážnych dôvodov však môže zo združenia vystúpiť
kedykoľvek, a to aj keď bola dohodnutá výpovedná lehota. (2) Z vážnych dôvodov možno
účastníka zo združenia vylúčiť, a to iba jednomyseľným uznesením ostatných účastníkov
združenia, ak zmluva neurčuje inak.
§ 839 Účastníkovi, ktorý vystúpil alebo bol vylúčený, sa veci vnesené do združenia vrátia.
Podiel majetku podľa stavu v deň vystúpenia alebo vylúčenia sa mu vyplatí v peniazoch.
§ 840 Účastník, ktorý vystúpil alebo ktorý bol vylúčený, sa nezbavuje zodpovednosti za
záväzky z činnosti združenia, ktoré vznikli do dňa vystúpenia alebo vylúčenia.
§ 841 Pri rozpustení združenia majú účastníci nárok na vrátenie hodnôt poskytnutých na účel
združenia a vyporiadajú sa medzi sebou o majetok získaný výkonom spoločnej činnosti
združenia spôsobom určeným v zmluve, inak rovným dielom.

