
 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:     /2016/14 

14. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

14. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

 

Návrh na schválenie vstupu mesta Dunajská Streda do záujmového združenia právnických 

osôb Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko, so sídlom Starohájska 10, 917 01 

Trnava, IČO: 37840371 

Határozati javaslat Dunaszerdahely Város tagságának jóváhagyására Klaster cestovného 

ruchu – západné Slovensko, (székhely Starohájska 10, 917 01 Trnava, azonosítószám Klaster 

cestovného ruchu – západné Slovensko) jogi személyek érdekvédelmi szövetségében.   

 

 

 

Predkladá :     JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Preverila:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:  JUDr. Andrea Klabuzai, PhD., vedúca útvaru primátora 

Felelős: 

 

 

Návrh na uznesenie:             Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda po prerokovaní predmetu           

Határozati javaslat                 návrhu 

 

A/ schvaľuje  

vstup mesta Dunajská Streda do záujmového združenia 

právnických osôb Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko, 

so sídlom Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 37840371. 

 

B/ súhlasí  

so stanovami  združenia s tým, že mesto Dunajská Streda bude 

plniť povinnosti vyplývajúce z členstva v KCR, vrátane zaplatenia 

členského príspevku vo výške 1.000 EUR na rok 2016. 

 

 



C/ žiada primátora mesta 

1. zabezpečiť úkony súvisiace so vstupom mesta Dunajská Streda 

do záujmového združenia právnických osôb Klaster cestovného 

ruchu  západné Slovensko, so sídlom Starohájska 10, 917 01 

Trnava. 

2. predložiť na nasledujúce rokovanie mestského zastupiteľstva 

návrh zmeny rozpočtu mesta, v ktorom bude premietnutý členský 

príspevok podľa bodu B/ tohto uznesenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 September 2016 



2016. szeptember 

Dôvodová správa 

 

Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko bol založený ako združenie právnických 

osôb podľa  ust. § 20f zákona č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v z.n.p., vznikol v decembri 

2008. Zakladateľmi sú Trnavský samosprávny kraj a mesto Galanta. Jeho cieľom je aktivizovať 

rozvoj cestovného ruchu v regióne, vytvárať podmienky na poli propagácie územia na 

regionálnej a národnej úrovni, a podporovať aktérov cestovného ruchu ku kooperácii. Na 

princípe partnerstva zvyšovať rozmanitosť a  kvalitu ponuky cestovného ruchu s dôrazom na 

komplexnosť služieb turizmu s celoročnou prevádzku. 

Minimálny ročný členský príspevok pridruženého člena je 1.000,- Eur. Členský 

príspevok uhrádza pridružený člen do 15 dní odo dňa rozhodnutie o prijatí a to v plnom rozsahu 

(nie pomerná časť). 

 

 Vstup mesta do záujmového združenia schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. m)  zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. mestské zastupiteľstvo: 

„(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu 

vyhradené 

l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh 

starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné 

spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a 

kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,  

m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj 

zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,“ 

 

  

 

Predkladaný návrh prerokovala 

 komisia MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta 

a podnikateľskú činnosť a odporúča – neodporúča ho schváliť. 

 komisia MsZ pre investície, európske fondy a cestovný ruch a  odporúča – neodporúča ho 

schváliť.  

 

 

 

 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP  

 

 

 

 


