Zmluva o založení združenia obcí
Účastníci zmluvy:
1. Mesto Pezinok, zastúpená primátorom Mgr. Oliverom Solgom, r. č. 540803/3257, bydlisko M.R. Štefánika
32/24, 902 01 Pezinok
2. Obec Slovenský Grob, zastúpená starostom obce Mgr. Štefanom Gašparovičom, r.č. 740126/6059,
bydlisko Hlinícka 29, 900 26 Slovenský Grob
3. Obec Viničné, zastúpená starostom obce Mgr. Štefanom Lenghartom, r.č.: 530721/276 bydlisko: Hlavná
154, 900 23 Viničné
v zmysle ust. § 20 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej
len zákon)
uzatvárajú
túto zmluvu o založení združenia obcí.
Článok I
Úvodné ustanovenia
Mesto Pezinok, obec Slovenský Grob, obec Viničné (ďalej len účastníci zmluvy) po schválení
v mestskom zastupiteľstve a obecných zastupiteľstvách a súhlase nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov
zastupiteľstiev všetkých účastníkov zmluvy v zmysle ust. § 20b zákona zakladajú združenie obcí ako
právnickú osobu.
Predmetom činnosti združenia je zabezpečenie miestnej dopravy (cyklodoprava a cykloturistika)
a rozvoj miestneho cestovného ruchu vo forme vybudovania cyklotrasy spájajúcej všetky zúčastnené obce.
Článok II
Základné ustanovenia
Názov združenia obcí je Združenie obcí – Cyklodoprava v okrese Pezinok.
Sídlo združenia je Mesto Pezinok, Mestský úrad v Pezinku, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok.
Účastníci zmluvy splnomocňujú primátora mesta Pezinok Mgr. Olivera Solgu podať návrh na registráciu
združenia obcí do 30 dní po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy. Splnomocnený môže ďalej splnomocniť na
jednotlivé kroky pri registrácii konkrétneho zamestnanca Mesta Pezinok.
Článok III
Členstvo v združení
Členstvo v združení je dobrovoľné a združenie je otvorené aj pre ďalšie obce a mestá.
Na pristúpenie ďalšej obce do združenia, zánik združenia obcí, ako aj práva a povinnosti členov združenia
upravujú stanovy združenia obcí, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Článok IV
Orgány združenia
Orgány združenia obcí, spôsob ich ustanovenia a ich pôsobnosť upravujú stanovy združenia obcí.
Článok V
Záverečné ustanovenia
Zmluva sa uzatvára na neurčitý čas. Združenie nadobúda právnu subjektivitu dňom registrácie na
okresnom úrade.

Zmluvu možno meniť len písomnou formou po predchádzajúcej dohode účastníkov tejto zmluvy.
Založenie združenia obcí schválili mestské zastupiteľstvo a obecné zastupiteľstvá všetkých účastníkov
tejto zmluvy nadpolovičnou väčšinou poslancov, a to
a) Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, uznesením č.
zo dňa .....................
b) Obecné zastupiteľstvo v Slovenskom Grobe, uznesením č.14.-VI/OZ/2016 zo dňa 15.12.2016
c) Obecné zastupiteľstvo vo Viničnom, uznesením č. 20/2016
zo dňa 14.12.2016
V Pezinku, dňa 15.12.2016

