Informácia o registrácii združenia obcí
V zmysle ustanovení § 20b až 20f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) združenia obcí si zriaďujú obce
zmluvou o zriadení združenia obcí. Registrovým orgánom združení obcí sú okresné úrady
v sídle kraja príslušné podľa sídla združenia.
Združenia obcí sú podľa § 20b zákona o obecnom zriadení právnickými osobami.
Predmetom činnosti združenia obcí je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosti
o životné prostredie (najmä zhromažďovanie, odvoz a spracovanie komunálneho odpadu,
odvádzanie a čistenie odpadových vôd), miestna doprava, oblasť školstva, kultúry
a miestny cestový ruch. Združenie obcí svojou činnosťou napomáha vytvárať podmienky na
plnenie úloh obcí, ako aj úloh vyššieho územného celku. Zakladateľmi združenia obcí,
resp. jeho pristupujúcimi členmi môžu byť len obce a mestá.
Návrh na registráciu združenia obcí sa podáva okresnému úradu v sídle kraja,
v ktorého územnom obvode sa nachádza sídlo združenia. K návrhu na registráciu sa
prikladajú tieto doklady:
a) zmluva o zriadení združenia obcí podpísaná starostami všetkých obcí, ktoré sa stávajú
členmi združenia obcí, s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla, adresy trvalého
pobytu, funkcie a názvu obce. Na platnosť zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva každej obce, ktorá je účastníkom
zmluvy.
b) uznesenia o schválení zmluvy obcami, ktoré sú jej účastníkmi
c) oznámenie o tom, kto je splnomocnencom oprávneným konať v mene združenia obcí
(štatutárnym zástupcom)
d) stanovy združenia obcí v dvoch vyhotoveniach, v ktorých sa uvádza:
- názov združenia obcí
- sídlo združenia obcí
- predmet činnosti
- orgány združenia obcí, spôsob ich ustanovenia, určenie orgánov oprávnených konať
v mene združenia obcí
- zásady hospodárenia
- spôsob zrušenia, naloženia s majetkom a vyporiadania všetkých záväzkov združenia
obcí
e) meno, priezvisko a adresa osoby splnomocnenej na podanie návrhu na registráciu
združenia obcí
f) súhlas dotknutej osoby, t. j. osoby oprávnenej konať v mene združenia podľa ust. § 14
a § 15 ods. 1 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
g) súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako
sídla do obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej
osobitným zákonom (ust. § 2 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení)
Predmetný súhlas navrhovateľ predkladá len v prípade, keď právnická osoba nemá
k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa sa zapíše ako jej sídlo do obchodného registra
alebo do živnostenského registra, resp. do inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom
vlastnícke právo alebo užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla
nevylučuje.
Názov združenia obcí sa musí líšiť od názvu právnickej osoby, ktorá už vyvíja
činnosť na území Slovenskej republiky a musí obsahovať slová „združenie obcí“.

Sídlom právnickej osoby je podľa ust. § 2 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania
zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii
ustanovenej osobitným zákonom. Adresou sa rozumie názov obce s uvedením jej PSČ,
názov ulice alebo iného verejného priestranstva a orientačné číslo, prípadne súpisné číslo, ak
sa obec nečlení na ulice (§ 2 ods. 4 Obchodného zákonníka).
Ak okresný úrad v sídle kraja nezistí dôvod na odmietnutie registrácie, vykoná
do 30 dní od začatia konania registráciu a v tejto lehote zašle, resp. odovzdá osobne
splnomocnencovi združenia obcí jedno vyhotovenie stanov s vyznačením dňa registrácie. IČO
pridelí združeniu obcí Štatistický úrad SR – Pracovisko v Banskej Bystrici na základe žiadosti
o pridelenie.
V prípade, že návrh na registráciu nemá náležitosti vyššie uvedené alebo ak údaje
v ňom sú neúplné alebo nepresné, okresný úrad v sídle kraja určí lehotu najviac 10 dní
na odstránenie nedostatkov návrhu a konanie preruší. Ak navrhovateľ nedostatky
návrhu na registráciu v určenej lehote neodstráni, registrový úrad konanie o registrácii
zastaví.
Okresný úrad v sídle kraja registráciu združenia obcí odmietne, ak z predloženej
zmluvy alebo zo stanov vyplýva, že činnosť združenia obcí nie je v súlade s Ústavou
Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s medzinárodnými zmluvami,
ktorými je Slovenská republika viazaná alebo s verejným záujmom. Rovnako okresný úrad
v sídle kraja registráciu odmietne ak predmet činnosti združenia nie je v súlade
s ustanovením § 20b ods. 4 zákona o obecnom zriadení. O odmietnutí registrácie rozhodne
registrový orgán do 30 dní od začatia konania (t. j. od doručenia návrhu na registráciu
združenia obcí). Proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie možno podať do 15 dní od
doručenia rozhodnutia splnomocnencovi opravný prostriedok na súd.
Ak splnomocnencovi združenia obcí nebolo do 60 dní od začatia konania doručené
rozhodnutie okresného úradu v sídle kraja o odmietnutí registrácie, združenie obcí nadobúda
právnu subjektivitu dňom nasledujúcom po uplynutí tejto lehoty a tento deň je dňom
registrácie. Okresný úrad v sídle kraja zašle splnomocnencovi združenia obcí jedno
vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačí deň registrácie.
Združenie obcí sa zrušuje dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným
združením obcí (v takom prípade štatutárny orgán oznámi zánik združenia obcí do 15 dní
príslušnému okresnému úradu v sídle kraja) a právoplatným rozhodnutím okresného
úradu v sídle kraja o jeho rozpustení, a to v prípade ak okresný úrad v sídle kraja zistí, že
združenie vyvíja činnosť, ktorá je v rozpore s Ústavou a ústavnými zákonmi, zákonmi
a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, resp. vykonáva
činnosť, ktorá nekorešponduje s predmetom činnosti. V tomto prípade okresný úrad v sídle
kraja bezodkladne upozorní štatutárneho zástupcu obcí a zároveň ho vyzve, aby do 1 mesiaca
od doručenia upozornenia od takejto činnosti združenia upustil. Ak napriek výzve združenie
obcí v takejto činnosti pokračuje i po určenej lehote, okresný úrad v sídle kraja vydá
rozhodnutie o jeho rozpustení. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať opravný prostriedok na
súd.
Združenie obcí sa zrušuje s likvidáciou okrem zrušenia združenia obcí zlúčením
s iným združením obcí. Na likvidáciu združenia obcí sa primerane vzťahujú ustanovenia
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení o likvidácii obchodných
spoločností (§ 70 – § 75, § 92). Pri zrušení združenia obcí právoplatným rozhodnutím
okresného úradu v sídle kraja o jeho rozpustení menuje likvidátora obvodný úrad v sídle
kraja.

Združenie obcí zaniká dňom jeho výmazu z registra združení obcí okresným úradom
v sídle kraja.
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