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Dôvodová správa
Združenie pre rozvoj Považia (skratka ZPRP) vzniklo 16.03.2001 (Rozhodnutie Krajského úradu
v Trenčíne, odboru všeobecnej vnútornej správy číslo:2001/02328-2 zo dňa 16.03.2001 o zápise do
registra záujmových združení právnických osôb na dobu neurčitú. Jeho zakladateľmi sú tieto mestá:









Považská Bystrica
Púchov
Dubnica nad Váhom
Trenčín
Nemšová
Nové Mesto nad Váhom
Bánovce nad Bebravou
Nová Dubnica

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo na zasadnutí konanom dňa 22.02.2001 uznesením
č.25 vstup mesta do tohto združenia. Súhlas so vstupom schválili aj mestské zastupiteľstvá zvyšných
členov.
Predmetom činnosti tohto združenia podľa stanov ZPRP je:
1. Všestranný rozvoj regiónu Trenčianskeho kraja ako veľkého územného celku so zameraním sa na
vzájomnú spolupráci pri získavaní investorov na vybudovanie priemyselných parkov orientovaných na
kvalifikovanú výrobu so sprievodnými hospodársko-obchodnými a servisnými zónami.
2.Vytváranie
podmienok
na
kooperáciu
a
koordináciu
potrebných
činností
3. Spolupráca v oblastiach a aktivitách najmä pri urbanistickom a hmotovom plánovaní, tvorbe štúdií projektov, iných potrebných podkladov v intenciách zadaní Európskej únie.
Napriek tomu, že Mesto Trenčín je jedným zo zakladajúcich členov združenia a široko
koncipovanému predmetu činnosti, nemáme vedomosť o ďalšom fungovaní tohto združenia, o vyvíjaní
nejakých aktivít týkajúcich sa predmetu činnosti. Preto sa nám javí neefektívne (platenie členských
príspevkov podľa stanov združenia) a nepotrebné zotrvávať ako člen v nefungujúcom združení.
Stanovy ZPRP umožňujú okrem zrušenia a zániku združenia aj zánik členstva. Zánik združenia
je to zložitý proces, pretože pred zánikom združenia sa vyžaduje likvidácia, ak imanie združenia
neprechádza na právneho nástupcu. Združenie zaniká výmazom z registrácie. Jedným zo spôsobov
zániku členstva je písomné oznámenie člena o vystúpení zo združenia.
Vzhľadom na uvedené navrhujeme vystúpiť zo Združenia pre rozvoj Považia.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schvaľuje
vystúpenie Mesta Trenčín ako zakladajúceho člena zo záujmového združenia právnických osôb
„Združenie pre rozvoj Považia“.

