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 Zmluva o založení združenia obcí  

 

1. Mesto Dunajská Streda (IČO:00305383), zastúpené primátorom mesta:    

Zoltán Hájos, r. č. ........................................, 

bydlisko:  

 

2. Obec ........................  (IČO:....................), zastúpená starostom obce:    

..................................., r. č. ........................................, 

bydlisko:  

 

3. ..................................................................................................................    

 

 

ako účastníci zmluvy, v zmysle § 20 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov uzatvárajú túto zmluvu o založení združenia obcí. 

 

Článok I. 

Základné ustanovenia 

1. Účastníci zmluvy po schválení v mestských a obecných zastupiteľstvách všetkých účastníkov 

zmluvy v zmysle § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov zakladajú združenie obcí ako právnickú osobu. 

2. Predmetom činnosti združenia obcí je napomáhať vytvárať podmienky na plnenie úloh 

miest a obcí týkajúce sa používania maďarského jazyka v úradnom styku, ako jazyka 

národnostnej menšiny na základe Zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných 

menšín v znení neskorších predpisov, vrátane zabezpečenia jednotnej úradnej terminológie 

a vyhotovenie prekladov a textov v maďarskom jazyku pre potreby úradnej agendy obcí.  

3. Názov združenia obcí je: „Združenie miest a obcí Lingua Civis“ 

4. Sídlo združenia je Dunajská Streda, na adrese: Mestský úrad Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 

929 01 Dunajská Streda. 

Článok II. 

Členstvo v združení 

1. Členstvo v združení obcí je dobrovoľné a združenie obcí je otvorené aj pre ďalšie obce a 

mestá, v ktorých sa v úradnom styku používa maďarský jazyk.  

2. Na pristúpenie ďalšej obce alebo mesta do združenia, zánik združenia obcí, ako aj práva 

a povinnosti členov združenia upravujú stanovy združenia obcí, ktoré sú neoddeliteľnou 

súčasťou tejto zmluvy. 
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Článok III. 

Orgány združenia 

Orgány združenia obcí, spôsob ich ustanovenia a ich pôsobnosť upravujú stanovy združenia 

obcí. Zloženie prvých orgánov združenia po vzniku združenia – ktorých funkčné obdobie 

nebude štvorročné, len do prvého Valného zhromaždenia po tohtoročných voľbách do 

orgánov samosprávy obcí - podľa dohody zakladajúcich členov tvorí prílohu tejto zmluvy.  

 

Článok IV. 

Členský príspevok na rok 2018 

1. Koeficientom členského príspevku podľa čl. XI bodu a)  Stanov združenia bude .........EUR, 

ktorá časť členského príspevku je splatná do dvoch mesiacov po vzniku združenia.    

2. Koeficientom členského príspevku podľa čl. XI bodu b)  Stanov združenia bude ...........EUR , 

ktorá časť členského príspevku je splatná do dvoch mesiacov po vzniku združenia.    

3. Koeficientom členského príspevku podľa čl. XI bodu c)  Stanov združenia bude ...........EUR 

za normostranu, ktorá  časť členského príspevku je splatná do prvého marca 2019.    

4. Rozpis členského príspevku pre jednotlivých členov na základe bodu 1. a 2. je prílohou tejto 

zmluvy. 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva sa uzatvára na neurčitý čas. Združenie nadobúda právnu subjektivitu dňom 

registrácie na Okresnom úrade Trnava. 

2. Účastníci zmluvy splnomocňujú primátora  mesta Dunajskej Stredy Zoltána Hájosa podať 

návrh na registráciu združenia obcí do 15 dní po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy a k 

vykonaniu všetkých úkonov s tým spojených. V rozsahu tohto splnomocnenia je primátor 

mesta Dunajská Streda Zoltán Hájos podľa svojho vlastného uváženia oprávnený substitučne 

splnomocniť tretiu osobu, aby v jeho mene plnom rozsahu tohto splnomocnenia konala, a to 

až do dosiahnutia jeho účelu. 

3. Zmluvu možno meniť len písomnou formou po predchádzajúcej dohode účastníkov tejto 

zmluvy. 

4. Účastníci zmluvy si uvedomujú, že vzhľadom na skutočnosť, že po vzniku združenia obcí 

bude prebiehať organizácia a príprava odbornej práce, poskytnúť služby v prvých mesiacoch 

ešte nebude možné v plnom rozsahu.     

5. Založenie združenia obcí schválili mestské alebo obecné zastupiteľstvá všetkých účastníkov 

tejto zmluvy nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov, a to 

a) Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede, uznesením č.............. zo dňa ......... 2018 

b) Obecné zastupiteľstvo v ..........................., uznesením č. .............. zo dňa ......2018 

Výpisy z predmetných uznesení tvoria prílohu a neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
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V Dunajskej Strede , dňa .............mája  2018 

 

1. Mesto Dunajská Streda,   

Zoltán Hájos, primátor mesta  ............................................................................ 

 

2. Obec ...............................,   

.................................., starosta obce  ............................................................................ 

 

 

3. ....................................................... ............................................................................ 


