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UZNESENIE MsR č. 2- ....../2019 
 

Mestská rada v Pezinku 

 

o d p o r ú č a 

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku, 

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

neskorších predpisov 

 

schváliť 

 

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 

30.4.2019 

Ing. Ján Granec – za obec Chorvátsky Grob  od 1.5.2019  (ešte nezapísaný v registri) 

 

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)      Zakladateľskú zmluva  

2)      Platné stanovy Združenia z 2011  (aj súčasne platné) 

3)      Menovanie konateľov združenia – doplnenie 

4)      Výpis z Okresného úradu 

 

Spracoval dňa 05.06.2019 

Mgr. Peter Štetka 

http://www.jurava.sk/
http://www.eurovelo.sk/sk/6.html
http://www.jurava.sk/

