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Uznesenie MsR č. 2-60/2019 zo dňa 16.04.2019: MsR odporúča MsZ schváliť materiál v 
predloženom znení, bez pripomienok. 
 
 
 

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 
 

členstvo Mesta Pezinok 
v Združení miest a obcí Malokarpatského regiónu, 

združenia obcí, zriadeného v zmysle § 20b a nasl. zákona SNR č. 369/1990 o obecnom 
zriadení 

 
a 

zmluvu o založení tohto združenia 

 
 

Dôvodová správa 
 

Zmluva o založení Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu (ZMO MR), bola 
podpísaná dňa 07.10.2004. 
Združenie sa riadi stanovami združenia. 
Stanovy ZMO MR boli prijaté dňa 07.10.2004, registrácia združenia bola vykonaná dňa 
14.01.2005 Krajským úradom v Bratislave. Dodatok k stanovám bol prijatý dňa 29.06.2006. 
 
V zmysle článku II. odsek 1 stanov: 
„Čl. II. 
ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ, ZÁNIK ČLENSTVA V ZDRUŽENÍ, 
VZÁJOMNÉ PRÁVA A POVINNOSTI 
 
1. Členom združenia sa stáva mesto alebo obec, ktorého primátor resp. starosta na základe 
uznesenia obecného zastupiteľstva o schválení zmluvy o založení združenia, schváleného 
nadpolovičnou väčšinou, túto zmluvu podpíše alebo k nej neskôr pristúpi.“ 
 



Sídlom združenia je: Horná 20, 900 01 Modra. 
Výšku členského príspevku upravuje článok X. stanov združenia. 
 
Informácie o združení sú aj na stránke http://zmomr.sk/  
 
Základné informácie o činnosti združenia: 
 
• Združenie vo vzťahu k členom Združenia plní najmä koordinačnú iniciatívnu a vzájomnú 

metodickú a informačnú funkciu. 
• Koordinačnú funkciu vykonáva Združenie, najmä vytváraním podmienok pre výmenu názorov 

a skúseností a informovaním spoločných stratégií pri riešení problémov v záujme ekonomickej 
prosperity regiónu, ochrany zložiek životného prostredia, ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva 
a rozvoja cestovného ruchu s akceptovaním miestnych, historických a duchovných daností 
regiónu. 

• Iniciatívnu funkciu vykonáva Združenie vo vzťahu k členom najmä tým, že zapája ich 
predstaviteľov na základe ich odbornosti a záujmu do riešenia spoločných problémov miestnej 
samosprávy, do prípravy a realizácie spoločných stratégií v regióne. 

• Metodickú a informačnú funkciu vykonáva Združenie priamo, a to výmenou vzájomných 
skúseností i v otázkach praktického uplatňovania zákonov, tvorby všeobecne záväzných 
predpisov, týkajúcich sa práv a povinností miest a obcí v rámci ich vymedzených kompetencií. 

• Združenie vytvára predpoklady pre riešenie problémov a stratégií i na úseku transformácie 
vodovodov a kanalizácií, ostatných mediálnych zariadení, zdravotníckych, sociálnych a školských 
zariadení do majetku, resp. správy obcí. Združenie odporúča vznik špecializovaných služieb pre 
potreby územia. 

• K naplneniu uvedených funkcií sa členovia vzájomne informujú o budovaní dát informačnej 
základne, koordinujú jednotnú a kompatibilnú tvorbu komunálneho informačného systému, s 
cieľom vybudovania jednotného informačného systému regiónu. 

• Osobitnú úlohu plní Združenie pri tvorbe a rozvoji turistickej informačnej siete, tvorbe 
turistických informačných kancelárií a v rozvoji a prezentácii Malokarpatskej vínnej cesty 
a Malokarpatského regiónu v Slovenskej republike a v zahraničí.  

• Združenie prezentuje problematiku samospráv pred verejnosťou. 
• Združenie zabezpečuje prípravu a tam, kde je to vhodné aj realizáciu takých projektov, ktoré môžu 

byť financované zo štrukturálnych a iných fondov a iniciatív EÚ. 
 
 
 
 
Spracoval dňa 18.04.2019 
Mgr. Peter Štetka 
 


