
Organizáciu Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Novohrad – Nógrád s ručením 

obmedzeným (ďalej len EZÚS Novohrad – Nógrád) založilo mesto Fiľakovo a mesto 

Salgótarján v roku 2011, ktorí sú jej spoločníkmi do dnešného dňa. 

Sídlom zoskupenia (v MJ Novohrad-Nógrád ETT, v AJ Novohrad – Nográd EGTC) je 

maďarské mesto Salgótarján a z tohto dôvodu sa na jeho činnosť vzťahujú normatívne právne 

akty maďarského štátu. 

 

VŠEOBECNÉ A ŠPECIFICKÉ CIELE ZOSKUPENIA  

1. Všeobecné ciele Zoskupenia zamerané na uľahčenie a podporu cezhraničnej spolupráce svojich 

spoločníkov s výhradným cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť: 

             a) zníženie miery nezamestnanosti cez programy pre oživenie hospodárstva; 

        b) príprava ucelených návrhov, pomocou ktorých bude efektívnejší prístup k dotáciám;  

        c) vzbudenie pozornosti ohľadom rozvojových programov v regióne;  

        d) podpora trvalo udržateľného rozvoja v regióne. 

 

2. Špecifické ciele Zoskupenia, spojené s činnosťou Geoparku Novohrad – Nógrád:  

a) rozvoj infraštruktúry; 

b) rozvoj podnikania, podpora malých a stredných podnikateľov, investičné stimuly;  

c) vzdelávanie a odborná príprava, generovanie a rozvoj výskumu; 

d) vytvorenie ponuky na vyššej úrovni na báze životného prostredia a podporou aktívneho 

turizmu zvýšenie intenzity turizmu; 

e) ochrana prírody a životného prostredia. 

 

Riaditeľom, vedúcim predstaviteľom (orgánom) je János Lóska z Maďarska. Práva riaditeľa 

sú najmä: úplné právne, zmluvné, odborné, finančné a administratívne vedenie Zoskupenia. 

 

Zoskupenie svoje úlohy plní prostredníctvom vlastnej pracovnej organizácie. 

 

Valnému zhromaždeniu, dňa 30.8.2016 bola predložená Správa o činnosti a hospodárení za rok 

2015. Zoskupenie uzatvorilo rok 2015 so stratou 4 362 000 Ft (cca 14302 €) a s negatívnym 

vlastným imaním. 

V rokoch 2012-2014 bola zo strany Ministerstva vnútra a spravodlivosti Maďarska  

poskytovaná dotácia na činnosť, chod a fungovanie kancelárie zoskupenia.  

V roku 2015 sa dotácia už neposkytla a preto sa spoločnosť od septembra 2015 dostala do 

platobnej neschopnosti. O tejto skutočnosti boli spoločníci informovaní iba na hore 

menovanom valnom zhromaždení. Dôsledkom platobnej neschopnosti bolo začatie daňového 

exekučného konania voči spoločnosti.  

V roku 2016 bola vykonaná riadiacim orgánom aj  kontrola implementácie projektov.  Riadiaci 

orgán identifikoval  nedostatky, ktoré mali za následok konštatovanie neoprávnenosti výdavkov 

vo výške  2 756 915 Ft (cca 9040 €) a uloženie povinnosti vrátenia týchto neoprávnených 

výdavkov. O tejto skutočnosti boli spoločníci oboznámení tiež na hore uvedenom valnom 

zhromaždení. 



Valné zhromaždenie skonštatovalo platobnú neschopnosť ako aj nedostatky v činnosti 

zoskupenia. Pokračovať v činnosti zoskupenia je možné iba po odstránení platobnej 

neschopnosti. 

V zmysle maďarského právneho poriadku, je v tomto prípade likvidácia spoločnosti oprávnená.  

Spoločníci, v prípade, že sa jedná o samosprávy ručia za všetky záväzky spoločnosti iba v tom 

prípade, ak je dokázateľné, že samosprávy cielene rozhodovali v neprospech spoločnosti, alebo  

aj napriek žiadosti konateľa spoločnosti nerozhodli o skutočnostiach týkajúcich sa platobnej 

neschopnosti. Je jednoznačné že spoločníkom neboli známe tieto skutočnosti. Mesto Fiľakovo 

ručí iba do výšky vlastného vkladu, t.j.  166,66 EUR. (Členský príspevok pri zriadení EZUS 

bol 1 HUF/ 0,0033 EUR na jedného obyvateľa.) 

Keďže sa jedná o neziskovú organizáciu so sídlom v Maďarsku bolo by vhodné, aby sa 

likvidáciou spoločnosti zaoberal maďarský spoločník zoskupenia. V zmysle Štatútu, jeho XIII. 

článku Zánik, zrušenie zoskupenia, bodu č.2 na prípady zániku (zrušenia), ako aj na prípady 

námetov na začatie likvidačného konania sú smerodajné ustanovenia Nariadenia, Zákona 

a ďalšie príslušné právne predpisy domovského štátu sídla, v bode č.3 sa píše: zoskupenie 

zaniká právoplatným výmazom z registra Súdu Hlavného mesta (v Maďarsku). 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. .../2016 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

A. berie na vedomie 

Informáciu o platobnej neschopnosti EZÚS Novohrad – Nógrád, so sídlom Maďarsko, 

      Salgótarján, Múzeum tér 1. 

 

B. berie na vedomie 

Informáciu o výsledku hospodárenia – strate  EZÚS Novohrad – Nógrád za rok 2015 vo  

výške 4 362 000 Ft (cca 14302 €), negatívnu výšku vlastného imania a povinnosť vrátenia 

      neoprávnených výdavkov projektu vo výške 2 756 915 Ft (cca 9040 €). 

 

C. konštatuje 

že vzhľadom na formu zoskupenia -  Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Novohrad 

– Nógrád s ručením obmedzeným a iba dodatočným informovaním o stave zoskupenia, 

mesto Fiľakovo ručí za záväzky zoskupenia iba výškou svojho vkladu a ročným členským 

príspevkom. 

 

D. konštatuje 

že nechce prevziať záväzky zoskupenia EZUS Novohrad – Nógrád.  

 

E. odporúča 

 

valnému zhromaždeniu EZUS Novohrad - Nógrád: 

1. konštatovať platobnú neschopnosť EZUS Novohrad – Nógrád, začať likvidáciu 

zoskupenia, poveriť oprávnenú osobu na vykonanie likvidácie a poveriť primátora 

mesta Salgótarján začatím konania na likvidáciu zoskupenia 

2. aby za konateľa spoločnosti  EZUS Novohrad – Nógrád v zmysle Stanov zvolilo 

primátora mesta Salgótarján p. Zsolta Feketeho 

3. aby zvolilo riaditeľa zoskupenia a dozornú radu na obdobie likvidácie zoskupenia 

4. aby stanovilo dodatočný ročný členský príspevok spätne za predchádzajúce roky vo 

výške, maximálne 40000 Ft (cca 132 €) 
 


