
 

 

Materiál pre zasadnutie  

Mestského zastupiteľstva v Senci 
konaného dňa 13.09.2022 

číslo materiálu: 

Názov materiálu: Zriadenie združenia obcí DeTuSeK 

Návrh na uznesenie: 

I. MsZ na základe ustanovenia § 20b a nasl. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov prerokovalo návrh na : 

a) zriadenie združenia obcí nasledovne: 
názov: Združenie obcí DeTuSeK 

 sídlo: Obecný úrad Nová Dedinka, Mierová 11, 900 29 Nová Dedinka 
 predmet činnosti: 

- združenie obcí vzniká za účelom prípravy a realizácie spoločného projektu 
„Cyklochodník  Čierna voda – DeTuSeK“ s prepojením na medzinárodnú 
cyklotrasu EuroVello a na ďalšie významné cyklotrasy v regióne so zámerom 
zviditeľniť všetky atraktívne územia kraja, rozšíriť služby pre cykloturistov, 
prechádzajúcich regiónom a predĺžiť ich pobyt a so snahou zachovať jestvujúce 
prírodné technické a kultúrne hodnoty regiónu v prospech jeho rozvoja pre budúce 
generácie, 

- cieľom projektu „Cyklochodník Čierna voda – DeTuSeK“ je nadviazanie na 
koncepciu územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja 
a prispenie k odľahčeniu preťaženej dopravnej infraštruktúry v regióne, vo vzťahu 
k integrovanému dopravnému systému a významným bodom cestovného ruchu, 
najmä znížením podielu využívania individuálnej automobilovej dopravy 
v prospech bezpečnej cyklistickej dopravy s postupným znižovaním emisií 
z pohľadu lokálnej dopravy, prispenie k zvýšeniu kvality života v mestách 
a obciach vďaka eliminácii emisného zaťaženia a akustického smogu, zníženiu 
nárokov na parkovanie, zníženiu negatívnych vplyvov dopravy na životné 
prostredie a podpore zdravšieho životného štýlu, 

- predmetom činnosti združenia obcí môže okrem oblasti rozvoja cestovného ruchu 
aj spolupráca v oblasti starostlivosti o životné prostredie, spolupráca v oblasti 
rozvoja a modernizácie regionálnej dopravy, spolupráca v oblasti školstva, športu a 
kultúry; svojou činnosťou združenie obcí napomáha vytvárať podmienky na plnenie 
úloh obcí, ako aj úloh vyššieho územného celku. 

orgány:  

- Rada združenia obcí, 
- Valné zhromaždenie združenia obcí. 

b) zmluvu o zriadení združenia obcí a stanovy združenia obcí, ktoré sú súčasťou 

zmluvy o zriadení združenia obcí, v predloženom znení bez pripomienok. 
 

II. MsZ na základe ustanovenia § 20b a nasl. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje: 

a) zriadenie združenia obcí nasledovne: 

názov: Združenie obcí DeTuSeK 
 sídlo: Obecný úrad Nová Dedinka, Mierová 11, 900 29 Nová Dedinka  
 predmet činnosti: 

- združenie obcí vzniká za účelom prípravy a realizácie spoločného projektu 
„Cyklochodník  Čierna voda – DeTuSeK“ s prepojením na medzinárodnú 



 

 ZA PROTI ZDRŽAL SA NEPRÍTOMNÝ NEHLASOVAL 

HLASOVANIE      

cyklotrasu EuroVello a na ďalšie významné cyklotrasy v regióne so zámerom 
zviditeľniť všetky atraktívne územia kraja, rozšíriť služby pre cykloturistov, 
prechádzajúcich regiónom a predĺžiť ich pobyt a so snahou zachovať jestvujúce 
prírodné technické a kultúrne hodnoty regiónu v prospech jeho rozvoja pre budúce 
generácie, 

- cieľom projektu „Cyklochodník Čierna voda – DeTuSeK“ je nadviazanie na 
koncepciu územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja 
a prispenie k odľahčeniu preťaženej dopravnej infraštruktúry v regióne, vo vzťahu 
k integrovanému dopravnému systému a významným bodom cestovného ruchu, 
najmä znížením podielu využívania individuálnej automobilovej dopravy 
v prospech bezpečnej cyklistickej dopravy s postupným znižovaním emisií 
z pohľadu lokálnej dopravy, prispenie k zvýšeniu kvality života v mestách 
a obciach vďaka eliminácii emisného zaťaženia a akustického smogu, zníženiu 
nárokov na parkovanie, zníženiu negatívnych vplyvov dopravy na životné 
prostredie a podpore zdravšieho životného štýlu, 

- predmetom činnosti združenia obcí môže okrem oblasti rozvoja cestovného ruchu 
aj spolupráca v oblasti starostlivosti o životné prostredie, spolupráca v oblasti 
rozvoja a modernizácie regionálnej dopravy, spolupráca v oblasti školstva, športu a 
kultúry; svojou činnosťou združenie obcí napomáha vytvárať podmienky na plnenie 
úloh obcí, ako aj úloh vyššieho územného celku. 

orgány:  

- Rada združenia obcí, 
- Valné zhromaždenie združenia obcí. 

b) zmluvu o zriadení združenia obcí a stanovy združenia obcí, ktoré sú súčasťou 

zmluvy o zriadení združenia obcí, v predloženom znení bez pripomienok. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: Viceprimátor  Ing. Juraj Gubáni  

Vypracoval: Vedúca útvaru 
právneho a správy 
majetku 

JUDr. Lucia 
Podhorová 

 

Podľa § 20b ods. 5 zákona o obecnom zriadení na platnosť zmluvy o zriadení združenia obcí je 
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov každej obce, ktorá je účastníkom 
zmluvy 






































