
Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU 
Dňa: 27.06.2019         bod: 4. 

 
 

4. Pristúpenie do združenia JURAVA 
 

 
PREDKLADÁ:  Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 
SPRACOVAL: Mgr. Peter Štetka, právnik MsÚ v Pezinku 
 
 
Uznesenie MsR č. 2-70/2019 zo dňa 18.06.2019: MsR odporúča MsZ schváliť materiál v 
preloženom znení, bez pripomienky 
 
 

UZNESENIE MsZ č. 1- ....../2019 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 
 

schvaľuje 

 

a) členstvo Mesta Pezinok 

v Združení obcí JURAVA 

s účinnosťou jeho pristúpenia k Zmluve o založení Združenia obcí JURAVA 
 zriadeného v zmysle § 20b a nasl. zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení 

 
a 

b) zmluvu o založení 

„Združenia obcí JURAVA“ 
 

 
(a) bez pripomienok 
(b) s týmito pripomienkami: 
 
 
 
Dôvodová správa: 

 
Zmluva o založení Združenia obcí JURAVA bola podpísaná vo Svätom Jure dňa 28.04.2009. 
Cieľom činnosti Združenia je spoločne, za účasti všetkých členov združenia, realizovať projekty pre 
rozvoj Malokarpatskej oblasti. 
Zakladajúcimi členmi združenia boli Mesto Svätý Jur, mestské časti Bratislava Vajnory a Rača. Z ich 
začiatočných písmen vznikol aj názov: JuRaVa (Jur, Rača, Vajnory). Neskôr sa ku Združeniu pridala 
obec Ivanka pri Dunaji a obec Chorvátsky Grob. 
 
Združenie sa riadi stanovami združenia, posledná zmena stanov bola vzatá na vedomie dňa 08.06.2011 
na Obvodnom úrade Bratislava. 
 
Sídlom združenia je: Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur, IČO 42170168, DIČ 2022826256 
 



V zmysle článku 2 odsek 2 stanov: členstvo príslušnej obce alebo mesta vzniká podaním prihlášky do 

Združenia na základe predchádzajúceho súhlasu obecného alebo mestského zastupiteľstva, ktoré je 

nedeliteľnou súčasťou prihlášky do Združenia a po súhlase a schválení členstva pristupujúceho 

subjektu najvyšším orgánom Združenia – Radou združenia. Na schválenie členstva nového 

pristupujúceho subjektu je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny členov Rady združenia. 
 
Členské je 1,5 € / obyvateľ, maximálne však vo výške 10.000,- € / kal. rok. 
Po pristúpení k združeniu, Mesto Pezinok uhradí členské za rok 2019 v alikvótnej výške (informácia 
potvrdená p. Fiamovou). 
 
 
Web stránka združenia : www.jurava.sk 
 
Za Združenie konajú konatelia – viď stanovy. Súčasnými konateľmi sú: 
Ing. Mariana Fiamová – prednostka mesta Sv. Jur, viceprezidentka Asociácie prednostov úradov 
miestnej samosprávy SR 
Ing. Mario Schwáb – poradca starostu Bratislava m.č. Vajnory 
Jozef Mórik – za mestskú časť Rača (nevykonáva svoju funkciu už viac ako 6 rokov) – odvolaný 
30.04.2019 
Ing. Ján Granec – za obec Chorvátsky Grob od 01.05.2019 
 
Konatelia nie sú za svoju prácu odmeňovaní. Prácu vykonávajú bez nároku na odmenu. 
Momentálnym cieľom združenia je rozširovanie cyklotrás na území BSK – cieľ doprava do hl.mesta 
Bratislava cyklistickou dopravou. 
 
Výsledky: 
Jurava I (spája Jur, Raču a Vajnory) 
Jurava – podjazd popod III/502 001 medzi Chorvátskym Grobom a Vajnormi 
Cyklolávka ponad Šúrsky kanál medzi Chorvátskym Grobom a Vajnormi 
Jurava II – napojenie cyklotrasy JURAVA do Ivanky pri Dunaji 
Jurava III – cyklotrasa v Chorvátskom Grobe spája Juravu I až po Čiernu vodu – Triangel 
Spolu bolo vybudovaných takmer 43 km cyklotrás. 
 
V mnohých projektoch pomohol BSK. 
Združenie obcí Jurava vypracovalo projektové dokumentácie, vysporiadanie pozemkov až po získanie 
stavebného povolenia. Takéto dva projekty so stavebným povolením Jurava II a cyklolávku zmluvne 
previedli na BSK a realizátorom stavebných prác bolo BSK. Cieľom je postúpenie správy späť na 
Združenie obcí JURAVA. 
 
Cieľom je pokračovanie v budovaní cyklotrasy JURAVA v smere zo Svätého Jura do Pezinka – 
následne Slovenský Grob. Trasa z Chorvátskeho Grobu do Slovenského Grobu sa bude v blízkej dobe 
realizovať cez IROP. 
 
Cieľom je rovnako spojiť sily v budovaní cyklotrás na území BSK s cieľom napojenia trás na 
EUROVELO 6 (tzv. Dunajskú cyklotrasu) http://www.eurovelo.sk/sk/6.html 
 
Podklady poskytla Ing. Mariana Fiamová, prednostka MsÚ vo Svätom Jure a konateľka Združenia 
obcí JURAVA – www.jurava.sk 
 
Priložené dokumenty: 

1) Zakladateľská zmluva  
2) Platné stanovy Združenia z 2011  (aj súčasne platné) 
3) Menovanie konateľov združenia – doplnenie 
4) Výpis z Okresného úradu 

 
Spracoval dňa 20.06.2019 
Mgr. Peter Štetka 



ZMLUVA O  ZALOŽENÍ „ZDRUŽENIA OBCÍ JURAVA“ 
uzavretá v zmysle § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 
 

Čl. I. 
 

Zakladajúci účastníci tejto zmluvy (ďalej len „členovia združenia“) mesto a  mestské časti:  
 
Mesto Svätý Jur 
Zastúpené Ing. Alexandrom Achbergerom, primátorom 
so sídlom: Mestský úrad, Prostredná ulica č. 29, 900 21 Svätý Jur  
IČO: 00 304 832 
DIČ: 2020662138                
 
Mestská časť Bratislava - Vajnory 
Zastúpená Ing. Jánom Mrvom, starostom 
so sídlom: Roľnícka č. 109, 831 07 Bratislava 
IČO: 00 304 565 
DIČ: 2020879 223 
            
Mestská časť Bratislava - Rača 
Zastúpená Doc. MUDr. Jánom Zvonárom CSc., starostom 
so sídlom: Kubačova 21, 831 06 Bratislava 
IČO: 00 304 557 
DIČ: 2020879212 
 
zastúpené primátormi sa v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a 
po schválení v zastupiteľstvách a súhlase nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov zastupiteľstiev 
všetkých členov združenia rozhodli na uzavretí zmluvy o zriadení združenia obcí s názvom : 
„Združenie obcí JURAVA“  (ďalej len „Združenie“). 
 

Čl. II. 
 

1. Cieľom činnosti Združenia  je spoločne, za účasti všetkých členov združenia, realizovať 
projekty pre rozvoj Malokarpatskej oblasti. 

 
2. Každý z členov združenia je povinný vyvíjať činnosť na dosiahnutie cieľa Združenia 

uvedeného v odseku 1. tohto čl. spôsobom určeným v tejto zmluve a stanovách a zdržať sa 
akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla znemožniť alebo sťažiť dosiahnutie tohto účelu. 

 
3. Sídlom Združenia je: Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur 
 

Čl. III. 
 

1. Členovia Združenia sa na dosiahnutie účelu, pre ktorý bola zmluva uzavretá, zaväzujú 
poskytnúť Združeniu základný členský peňažný vklad vo výške 1500,- EUR za každého člena 
Združenie a každoročný príspevok, ktorého výška na príslušný rok bude schválená Radou 
združenia vždy do konca októbra roku predchádzajúceho príslušnému roku. 

 
2. Základný členský vklad podľa odseku 1. tohto čl. zložia členovia združenia do rúk správcu 

základného členského vkladu p. Ing. Mariane Fiamovej najneskôr do 10 dni od podpisu 
tejto zmluvy. Správca základného členského vkladu spravuje základné členské vklady v dobe 
od ich obdržania až do doby vzniku Združenia a jeho zaregistrovania na príslušnom orgáne 
štátnej správy. Po vzniku Združenia vloží správca základného členského vkladu spravované 
základné členské vklady bezodkladne na bežný bankový účet Združenia, ktorý mu písomne 
oznámi/a konateľ/ia Združenia. 

 
3. Každoročné členské príspevky poskytne každý člen Združenia na bankový účet Združenia, 

najneskôr do 31.01. príslušného roka. 



4. Konatelia Združenia po založení bežného bankového účtu bezodkladne písomne oznámia 
všetkým členom združenia a správcovi základného členského vkladu bankové spojenie a číslo 
účtu Združenia. 

 
Čl. IV. 

 
1. Orgánmi Združenia sú: 
 

a. Rada Združenia - najvyšší orgán Združenia. 
b. Konatelia - štatutárny organ Združenia.  

 
Menom Združenia konajú konatelia, ktorí sú súčasne aktuálnymi štatutárnymi zástupcami 
členov Združenia. 

 
2. Poverení konatelia uvedení v Čl. IV. bode 1. b. budú konať v mene Združenia a vykonávať' 

uznesenia Rady združenia spôsobom upraveným v platných stanovách združenia. 
 
3. Najvyšší orgán Združenia Rada združenia bude konať v súlade s touto zmluvou a platnými 

stanovami združenia. 
 

ČI. V. 
 

1. Majetok získaný peňažným vkladom členov Združenia a darov sa stáva spoluvlastníctvom 
všetkých členov združenia a podiely na tomto majetku zodpovedajú výške spolufinancovania 
jednotlivých členov Združenia. 

 
2. Združenie je právnickou osobou a za nesplnenie svojich povinnosti zodpovedá svojim 

majetkom. 
 

Čl. VI. 
 

1. Členovia Združenia rozhodujú vo veciach, pre ktoré bolo Združenie založené spôsobom 
upraveným v stanovách združenia. 

 
 

ČL. VII. 
 

1. Jednotliví členovia združenia môžu zo Združenia vystúpiť na základe vlastnej žiadosti a po 
vysporiadaní záväzkov voči Združeniu a záväzkov vyplývajúcich z príspevkov na realizáciu 
spoločných projektov. 

 
2. Z vážnych dôvodov  možno účastníka Združenia vylúčiť, a to iba jednomyseľným rozhodnutím 

ostatných členov združenia. 
 

3. Členovi združenia, ktorý vystúpil, alebo bol vylúčený zo Združenia, sa veci vnesené do 
združenia vrátia v peniazoch, pokiaľ Združenie nerozhodne inak. 

 
Čl. VIII. 

 
1. Člen združenia, ktorý zo Združenia vystúpil, alebo bol z neho vylúčený sa nezbavuje voči 

Združeniu zodpovednosti za záväzky z činnosti Združenia, ktoré vznikli do dňa jeho 
vystúpenia/ vylúčenia zo Združenia. 

 
Čl. IX. 

 
1. Združenie zaniká: 

 
a. Dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením obcí 
b. Právoplatným rozhodnutím príslušného obvodného úradu v Bratislave o jeho 

rozpustení 



 
2. O zániku Združenia podľa ods. 1 písm. a) rozhoduje Rada združenia jednomyseľne. 

 
3.  Po zániku Združenia dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením na návrh Rady združenia, 

vymenuje Rada likvidačnú komisiu, ktorá zistí majetok združenia, vykoná úhradu všetkých 
záväzkov a prípadný likvidačný zostatok vyrovná – rozdelí medzi členov združenia podľa 
výšky spolufinancovania jednotlivých členov Združenia. 
 

4. V prípade zániku Združenia právoplatným rozhodnutím Obvodného úradu v Bratislave 
rozpustením, vysporiadanie vykoná likvidátor určený štátnym orgánom. 
 

 
Čl. X. 

 
1. Náklady vynaložené na založenie, vznik a činnosť Združenia sa uhradia z vkladov do 

Združenia. 
 

 
Čl. XI. 

 
1. Členovia združenia splnomocňujú p. Ing. Marianu Fiamovú, rodné číslo....... č. OP, bytom 

(ďalej len „splnomocnenec na podanie návrhu“), podať na Obvodný úrad Bratislava návrh na 
registráciu Združenia do Registra združení vedeného na Obvodnom úrade v Bratislave. 

 
 

Čl. XII. 
 

1. Členovia združenia súčasne s uzavretím tejto Zakladateľskej zmluvy schvaľujú stanovy 
združenia, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy. 

 
Čl. XIII. 

 
1. Táto zmluva bola vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých dostane každý člen združenia jedno 

vyhotovenie a jedno vyhotovenie dostane splnomocnenec na podanie návrhu. 
 
2. Členovia združenia po prečítaní tejto zmluvy, vyhlasujú, že obsah zmluvy vyjadruje ich 

slobodnú vôľu, túto uzatvárajú slobodne a bez, nátlaku a sú splnomocnení zastupiteľstvami 
túto zmluvu podpísať. 
 
Vo Svätom Jure, dňa: 28.4.2009 
 
 
Podpisy zakladajúcich štatutárnych zástupcov účastníkov zmluvy - Členov združenia: 
 

Meno a 
priezvisko 

Rodné 
číslo 

Bydlisko Funkcia Názov mesta 
/ obce 

Podpis 

Ing. Alexander 
Achberger 

  Primátor 
mesta 

Mesto Svätý 
Jur 

 

Ing. Ján Mrva   Starosta 
mestskej časti 

Mestská časť 
Bratislava - 
Vajnory 

 

Doc. MUDr. Ján 
Zvonár CSc 

  
Starosta 
mestskej časti 

Mestská časť 
Bratislava - 
Rača 

 

  
 


















