
Združenie obcí  

§ 20b a nasl. zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  
 

Združenie obcí môžu založiť minimálne dve obce, resp. mestá. Členom združenia 

obcí môžu byť výhradne obce a mestá.  Združenie obcí vzniká dňom registrácie v 

registri združení obcí okresným úradom v sídle kraja. 

 

1. Registrácia na registrovom orgáne:  

Návrh na registráciu sa podáva na okresný úrad v sídle kraja, kde bude mať 

združenie obcí sídlo. K návrhu na registráciu sa prikladajú tieto doklady: 

- návrh, ktorý podáva splnomocnená osoba na registráciu združenia obcí, 

- 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 a úradnou pečiatkou obce, 

- uznesenia obecných zastupiteľstiev o schválení zmluvy obcami, ktoré sú jej 

účastníkmi, 

- oznámenie o tom, kto je splnomocnencom oprávnených konať v mene 

združenia obcí, s uvedením jeho mena, priezviska, dátumu narodenia a adresy 

trvalého bydliska, 

- stanovy, ktoré obsahujú: 

a) názov združenia obcí, ktorý sa musí líšiť od už existujúcich združení 

obcí a musí obsahovať slovné spojenie „združenie obcí“, 

b) sídlo združenia, 

c) predmet činnosti združenia; predmetom činnosti združenia obcí je najmä 

oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie (predovšetkým 

zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu, odvádzanie 

a čistenie odpadových vôd), miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a 

miestny cestovný ruch; svojou činnosťou združenie obcí napomáha 

vytvárať podmienky na plnenie úloh obcí, ako aj úloh vyššieho 

územného celku, 

d) orgány združenia, spôsob ich ustanovenia, určenie orgánov oprávnených 

konať v mene združenia obcí, 

e) zásady hospodárenia, 

f) spôsob zániku, naloženia s majetkom a vysporiadania všetkých záväzkov 

združenia obcí. 

- meno, priezvisko a adresa osoby splnomocnenej na podanie návrhu na 

registráciu združenia obcí. 

 

 

2. Zánik združenia obcí: 

 

I. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením obcí, 

II. právoplatným rozhodnutím registrujúceho orgánu o jeho rozpustení. 

 

I. Pri takomto zániku združenia obcí jeho štatutárny orgán oznámi zánik  

združenia do 15 dní príslušnému registrovému úradu a predloží 

zápisnicu zo zasadnutia najvyššieho orgánu združenia obcí, kde bol 

zánik schválený spolu s prezenčnou listinou.  

 



II. Ak okresný úrad v sídle kraja, kde má dané združenie obcí svoje sídlo 

zistí, že združenie vyvíja činnosť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými 

zákonmi, so zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR 

viazaná, alebo s verejnými zákonmi a v stanovenej lehote bude 

združenie v takejto činnosti pokračovať, príslušný okresný úrad vydá 

rozhodnutie o jeho rozpustení. 

 

3.  Zmena v registri združení obcí 

 

Združenie obcí je povinné každú zmenu údajov zapísaných v registri bez 

zbytočných odkladov nahlásiť registrovému úradu za účelom zápisu zmeny týchto 

údajov do registra združení obcí. Tento postup musí byť zachovaný aj v prípade 

zmeny údajov v stanovách, ktoré sa do registra nezapisujú. V prípade zmeny 

údajov v registri, resp. v stanovách  musí združenie obcí registrovému úradu 

predložiť: 

- návrh, ktorý podá oprávnená osoba, t. j.  osoba oprávnená konať v mene 

združenia obcí alebo najvyšším orgánom splnomocnená osoba,  

- poklady preukazujúce schválenie požadovaných zmien v súlade s cit. zák. 

a stanovami,  

- v prípade zmeny v stanovách aj Dodatok č. XY k stanovám (dodatky sa číslujú 

postupne), resp. nové znenie stanov podpísané oprávnenou osobou v dvoch 

rovnopisoch.  

 

 

4. Výpis z registra združenia obcí 

 

Register sa vedie v elektronickej podobe. Výpis pre dané združenie obcí 

vydáva príslušný registrový úrad (okresný úrad v sídle kraja, kde má združenie svoje 

sídlo). Register je verejnosti sprístupnený na webovom sídle ministerstva vnútra.  

 

Register združení obcí je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú  

a) názov a sídlo združenia obcí, 

b) predmet činnosti združenia obcí, 

c) názvy obcí, ktoré sú zriaďovateľmi združenia obcí, 

d) orgán oprávnený konať v mene združenia obcí; meno, priezvisko a adresa trvalého 

pobytu osoby, ktorá vykonáva túto pôsobnosť,  

e) dátum a číslo registrácie združenia obcí, 

f) dátum a dôvod zrušenia združenia obcí, 

g) vstup združenia obcí do likvidácie a skončenie likvidácie; meno, priezvisko a 

adresa trvalého pobytu likvidátora,  

h) vyhlásenie konkurzu a skončenie konkurzného konania alebo zamietnutie návrhu 

na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; meno, priezvisko a adresa trvalého 

pobytu správcu konkurznej podstaty,  

i) dátum a dôvod výmazu združenia obcí z registra združení obcí, 

j) zmeny údajov uvedených v písmenách a), b) a d). 

 

Registrový úrad vydá na základe písomnej žiadosti doručenej registrovému 

úradu osobne, poštou alebo elektronicky cez portál Slovensko.sk aktuálny výpis 

z registra združení obcí pre dané združenie. 

 



 

 

 

 

 


