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Na rokovanie  
mestského zastupiteľstva 
na deň 24.10.2017 

 
                              Materiál č.  14 

  
     

N á v r h 
na ukončenie členstva v združení Karpatský euroregión Slovensko  

 
 

Na základe:    Návrh na uznesenie: 
Mimo plánu zasadnutí MsZ  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove 

  
schvaľuje 
- ukončenie členstva Mesta Bardejov 

v združení Karpatský euroregión Slovensko 
k 31.12.2017.  

 

 
    

Predkladá:    
Ing. Juraj Popjak, 
prednosta MsÚ 

 
 
 

    

Spracovateľ:    
Ing. Ján Novotný,  Ing. Zuzana Graveczová 
- referát prípravy a admin. grant. projektov 

 
 
 

    

Spravodajca:    
Ing. Juraj Popjak, 
prednosta MsÚ  

 
 
 

    

Prerokované:    
-  na porade primátora dňa 22.09.2017 
- v mestskej rade dňa 12.10.2017 

 
 

       

Prizvať:       
-  

       
 

V Bardejove 17.10.2017 



Dôvodová správa 
 

Karpatský euroregión Slovensko je podľa stanov záujmovým združením právnických osôb. Je 
právnickou osobou, ktorá svoju činnosť vykonáva na území SR, ako aj mimo nej. Jeho hlavným 
cieľom je podporovať rozvoj cezhraničnej a medziregionálnej spolupráce medzi susediacimi 
oblasťami východného Slovenska, juhovýchodného Poľska, západnej Ukrajiny, severovýchodného 
Maďarska a severozápadného Rumunska. Členmi združenia sa môžu stať mestá, obce, mikroregióny, 
samosprávne kraje (Košický a Prešovský), ako aj iné právnické osoby pôsobiace na území Košického 
a Prešovského kraja. Sídlo združenia je v Košiciach na Hlavnej ul. 68, aktuálne má združenie 55 
členov. Združenie bolo zaregistrované dňa 15.12.1992. 

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove potvrdilo svoje členstvo v združení dňa 31.10.1995 
uznesením č. 9/1995, aj keď členské príspevky platilo združeniu už od jeho vzniku. 

 
Výška členského príspevku pre obce a mestá resp. mestské časti je stanovami združenia 

určená sumou 0,05 € na 1 obyvateľa, pričom minimálna výška príspevku na člena je 15 € a maximálna 
výška príspevku je 3500 € bez ohľadu na počet obyvateľov. Pri určení počtu obyvateľov sa vychádza 
vždy z aktuálnej štatistiky podľa oficiálnych údajov poskytovaných Štatistickým úradom Slovenskej 
republiky.  

Počet obyvateľov mesta Bardejov, podľa údajov Štatistického úradu SR k 1.1.2015, je 33 060 
osôb, preto ročná výška členského pre naše mesto predstavuje čiastku 1 653 €. 

 
Mesto Bardejov zrealizovalo v minulosti so združením 3 projekty podporujúce rozvoj 

cestovného ruchu:  
• „Bardejov – historický, romantický, multikultulárny“ 

Program: SPERA I. (Uznesenie vlády SR č. 315 zo 4. apríla 2007) 
Doba realizácie: 08/2008 - 12/2008 
Celkové skutočné  náklady: 11 169,09 €, z toho dotácia:   9 525,99 €. 

• „Spoznávajme poľsko-slovenské pohraničie zo sedla bicykla“ (Cyklotrasa Bardejov – Jaslo) 
Program: Zákon o podpore regionálneho rozvoja - Euroregionálne aktivity (Ministerstvo 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR) 
Doba realizácie: 03/2012 - 12/2012 
Celkové skutočné  náklady: 22 220,00 €, z toho dotácia: 19 940,00 €. 

• „Spoznávajme poľsko-slovenské pohraničie zo sedla bicykla – II.“ (Vnútromestské 
cyklotrasy) 
Program: Zákon o podpore regionálneho rozvoja - Euroregionálne aktivity (Ministerstvo 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR) 
Doba realizácie: 01/2014 - 09/2014 
Celkové skutočné náklady: 22 244,00 €, z toho dotácia: 19 997,00 €. 

 
Aj napriek dobrej spolupráci so združením v minulom období (hlavne v projektovej oblasti), 

berúc do úvahy aktuálnu výšku členského príspevku a  predpokladané prínosy plynúce z  členstva 
v budúcnosti, odporúčame ukončiť členstvo Mesta Bardejov v združení písomným oznámením 
predsedovi združenia o vystúpení k 31.12.2017,  podľa čl. 4, bod. 4.5, písm. a) stanov.  

 
Výpis zo stanov, cit: 

Článok 4. stanov 
Vznik a zánik členstva v združení 

4.5.    Členstvo v združení zaniká: 
a)    písomným oznámením člena, že vystupuje zo združenia; 
b)    rozhodnutím predsedníctva o zániku členstva pre nezaplatenie členského príspevku; 
c)    zánikom združenia. 

4.6.    Oznámenie o vystúpení zo združenia musí mať písomnú formu a musí byť doručené predsedovi. Člen je 
oprávnený zo združenia vystúpiť vždy iba k 31. 12 kalendárneho roka. 
 

 
 


