Stanovy
Združenia obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi

Čl. 1
Názov združenia
Názov združenia:

Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi

Čl. 2
Sídlo združenia
Sídlo: Borovce 168, 922 09 Borovce

Čl. 3
Predmet činnosti združenia
Predmet činnosti bude združenie realizovať:
a) dlhodobou realizáciou triedeného zberu odpadu v obciach, dotrieďovaním a následným
zhodnocovaním vyseparovaných zložiek
b) zabezpečením zberu, zvozu a zneškodnenia nevytriedeného komunálneho odpadu
c) vybudovaním vlastného dotrieďovacieho zariadenia, kompostárne, prekládkových staníc,
vozového a technologického parku a ďalšieho vybavenia slúžiaceho na plnenie predmetu
činnosti
d) systematickým riešením problémových javov v odpadovom hospodárstve v obciach, ktoré
sú členmi združenia
e) osvetovou činnosťou zameranou na motiváciu obyvateľstva k dôslednému triedeniu
odpadov v domácnostiach a zvýšenie záujmu o životné prostredie

Čl. 4
Zásady hospodárenia združenia
1. Počiatočný vstupný vklad predstavuje 0,50 € za každého obyvateľa, počet
obyvateľov každej obce k 01.01.2016 sa vynásobí uvedenou sumou a výslednú čiastku
poukáže každá členská obec na účet združenia.
2. Uvedené vklady sú splatné do 30 dní od zápisu združenia do registra.
3. Všetky vložené, prevedené a poskytnuté aktíva sú majetkom združenia.
4. Združenie hospodári s finančnými prostriedkami vytvorenými z:
a) počiatočných vstupných vkladov
b) členských príspevkov
c) platieb obcí za zber, zvoz, triedenie, zneškodnenie a zhodnotenie
odpadov
d) ostatnými príjmami z vlastnej činnosti
e) dotácií, grantov, darov a príspevkov
f) iných príjmov
5. O svojom hospodárení združenie vedie účtovníctvo.
6. Výška podielu členskej obce na majetku združenia sa vypočíta podľa percentuálneho
podielu, ktorý tvorí počet obyvateľov danej obce k súčtu počtu obyvateľov všetkých
členských obcí na základe poslednej účtovnej uzávierky a poslednej inventarizácie.
7. Výška podielov sa bude aktualizovať jedenkrát ročne na valnom zhromaždení.
8. Všetky prostriedky združenia možno použiť výlučne na realizáciu predmetu jeho
činnosti.
9. Hospodárenie združenia sa riadi rozpočtom, ktorého návrh zostavuje predstavenstvo a
schvaľuje valné zhromaždenie.
10. Do výšky svojho majetku združenie zodpovedá za splnenie svojich povinností.

Čl. 5
Vznik a zánik členstva v združení
1. Ďalší členovia môžu pristúpiť do združenia na odporučenie
predstavenstva, so súhlasom valného zhromaždenia, nový člen je povinný vložiť
do združenia vstupný vklad. Výška vkladu sa vypočíta tak, že suma hodnoty majetku,
ktorý bol nadobudnutý z vlastných zdrojov združenia sa vydelí počtom
obyvateľov v združení po prijatí nového člena a výsledok sa vynásobí počtom
obyvateľov prijatého člena.
2. Členstvo zaniká zánikom právnickej osoby, ak nemá právneho nástupcu.
3. Členstvo zaniká výpoveďou v dvanásťmesačnej výpovednej lehote, ktorá začína
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď'
doručená. Do uplynutia výpovednej lehoty člen zodpovedá za záväzky združenia.
4. Pri ukončení členstva o majetkovom vysporiadaní rozhoduje valné zhromaždenie.

Čl. 6
Práva a povinnosti členov združenia
1. Člen združenia má právo sa prostredníctvom svojich zástupcov zúčastňovať na zasadnutiach
valného zhromaždenia
2. Člen združenia má právo voliť a byť volený do orgánov združenia
3. Náklady spojené s plnením predmetu činnosti združenie hradí z tzv. platieb obcí za zber, zvoz,
zneškodnenie, separáciu a zhodnotenie odpadov.
4. Výška platby obcí za zber, zvoz, zneškodnenie, separáciu a zhodnotenie odpadov sa
stanoví jednotne pre všetky združené obce.
5. Prostriedky na platby obcí za zber, zvoz, zneškodnenie, triedenie a zhodnotenie odpadov
získavajú obce z výberu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa
platnej legislatívy. Výška sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
môže byť nižšia ako výška sadzby platby obcí na zber, zvoz a zneškodnenie odpadov ak
obec rozdiel uhradí zo svojho rozpočtu.
Výška sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nesmie byť vyššia
ako výška sadzby platieb obcí za zber, zvoz, zneškodnenie, separáciu a zhodnotenie
odpadov.
6. Výška jednotnej sadzby platieb obcí za zber, zvoz a zneškodnenie odpadov predstavuje súčet
priemerných nákladov na zabezpečenie nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými
odpadmi v prepočte na obyvateľa členskej obce združenia.
7. Návrh výšky sadzby platieb obcí za zber, zvoz, zneškodnenie, separáciu a zhodnotenie
odpadov vypracováva predstavenstvo združenia a predkladá ho valnému zhromaždeniu spolu
s návrhom ročného rozpočtu, valné zhromaždenie odsúhlasí návrh nadpolovičnou
väčšinou hlasov prítomných.
8. Odsúhlasené platby poukazuje na účet združenia, kde sú prostriedky združené, z
týchto prostriedkov obce prostredníctvom združenia zabezpečujú zber, prepravu a
zneškodnenie komunálnych a drobných stavebných odpadov, taktiež ich separáciu a
zhodnotenie.
9. Každý z členov má právo byť informovaný o činnosti združenia, kontrolovať
prostredníctvom svojho zástupcu činnosť združenia, prostredníctvom svojho zástupcu
spolurozhodovať o záležitostiach združenia.
10. Každý z členov združenia je povinný najmä všestranne us i1ovať o realizáciu
predmetu činnosti združenia. Všetky odpady od obyvateľstva členských obcí
môžu byť riešené výhradne prostredníctvom združenia po uzatvorení zmluvy s
právnickou osobou zabezpečujúcou realizáciu predmetnej činnosti.
11. Každý z členov združenia je povinný vysporiadať svoje záväzky pri zániku členstva
v združení
12. Každý z členov združenia je povinný platiť členské príspevky v stanovenej výške a
lehote

Čl. 7
Orgány združenia
Orgánmi združenia sú:
Valné zhromaždenie
Predstavenstvo
Predseda predstavenstva
Podpredseda predstavenstva
Tajomník združenia
Revízor

Čl. 8
Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia ktoré rozhoduje o záležitostiach
združenia.
2. Každá členská obec je na valnom zhromaždení zastúpená štatutárom obce, alebo ním
písomne povereným zástupcom. Písomné poverenie musí byť overené.
3. Hlasovanie vo valnom zhromaždení prebieha tak, že každý člen má jeden hlas.
4. Valné zhromaždenie rozhoduje spravidla nadpolovičnou väčšinou prítomných členov
združenia, ak v stanovách nie je určené inak.
5. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
a) Schvaľovať zmeny a dodatky k stanovám združenia, o tomto valné zhromaždenie
rozhoduje dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov.
b) schvaľovať návrh výšky jednotnej platby za zber, zvoz, triedenie odpadu,
zhodnotenie a zneškodnenie odpadu. Výška platby je prepočítaná na jedného
obyvateľa za kalendárny rok.
c) Prejedávať a schvaľovať návrh ročného rozpočtu združenia a ročnú uzávierku.
d) Voliť a odvolávať navrhnutých členov predstavenstva.
e) Voliť a odvolávať zo svojich členov revízora.
f) Rozhodovať o zrušení združenia.
g) Menovať likvidátora združenia.
6. Va1né zhromaždenie zasadá podľa potreby, najmenej dvakrát do roka.
7. Valné zhromaždenie môže byť zvolané, ak o to požiada 30% členov.
8. Rokovací a organizačný poriadok valného zhromaždenia navrhuje predstavenstvo, schvaľuje
ho valné zhromaždenie.

Čl. 9
Predstavenstvo
1. Predstavenstvo je riadiaci orgán združenia, má deväť členov.

2. Navrhnutí kandidáti sú do predstavenstva volení valným zhromaždením verejným
hlasovaním.
3. Funkčné obdobie predstavenstva je štvorročné.
4. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých veciach ohľadne združenia s výnimkou tých, ktoré
spadajú do právomoci valného zhromaždenia.
5. Predstavenstvo predkladá valnému zhromaždeniu návrh ročného rozpočtu a ročnej
uzávierky, návrh výšky platby za zber, zvoz, zneškodnenie, separáciu a zhodnotenie
odpadu na obyvateľa.
6. Predstavenstvo je výkonným orgánom valného zhromaždenia.
7. Na čele predstavenstva stoji predseda, predstavenstvo ho volí zo svojich členov
nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov.
8. Predstavenstvo ďalej volí zo svojich členov podpredsedu predstavenstva a tajomníka
združenia.
9. Predstavenstvo zasadá najmenej štyrikrát do roka, zvoláva ho predseda predstavenstva.

Čl. 10
Predseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva,
tajomník združenia
1. Predseda predstavenstva je štatutárnym orgánom združenia s podpisovým právom,
s výnimkou uzatvárania zmlúv s inými subjektami a finančnými operáciami nad 3000,- €, kde sa
vyžaduje podpis jedného ďalšieho člena predstavenstva.
2. Funkčné obdobie predsedu predstavenstva je 4-ročné.
3. Predseda predstavenstva zabezpečuje realizáciu rozhodnutí valného zhromaždenia a
predstavenstva.
4. Predseda predstavenstva zvoláva valné zhromaždenie.
5. Podpredseda predstavenstva zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti.
6. Tajomník združenia vedie agendu združenia, zodpovedá za prípravu podkladov na
zasadnutia predstavenstva a valného zhromaždenia.

Čl. 11
Revízor
Revízor je kontrolným orgánom združenia. Do jeho pôsobnosti patrí najmä:
a. kontrolovať hospodárenie s finančnými prostriedkami a iným majetkom
združenia
b. kontrolovať dodržiavanie stanov a uznesení orgánov združenia
c. vypracovať výročnú správu o hospodárení združenia a predkladať ju valnému
zhromaždeniu

d. predkladať stanovisko k návrhu rozpočtu a k návrhu ročnej účtovnej uzávierky
e. plniť ďalšie úlohy uložené valným zhromaždením

Čl. 12
Zrušenie a zánik združenia
1. Združenie sa zrušuje:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením obcí. Predseda
združenia oznámi zrušenie združenia obcí do 15 dní registrovému úradu.
b) právoplatným rozhodnutím okresného úradu v sídle kraja o jeho rozpustení.
2. Združenie sa zrušuje s likvidáciou okrem zrušenia združenia zlúčením s iným
združením obcí na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Pri likvidácii sa najskôr
uhradia všetky záväzky združenia a valné zhromaždenie rozhodne o použití zostatkového
majetku.
3. Združenie zaniká dňom jeho výmazu z registra združenia obcí.

Čl. 13
Záverečné a prechodné ustanovenia
1. Tieto stanovy boli schválené všetkými účastníkmi združenia dňa 14.04.2016 a tvoria
neoddeliteľnú súčasť zmluvy o zriadení združenia obcí.
2. Každú riadne schválenú zmenu stanov oznámi združenie písomne najneskôr do 15 dní od jej
schválenia príslušnému registrovému úradu.
3. Ďalšie práva a povinnosti členov združenia, ktoré nie sú vymedzené v týchto stanovách sa
riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.
V Borovciach, dňa 14.04.2016
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Ivan Šiška
Starosta obce Borovce
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RNDr. Jozef Petušík
Starosta obce Dolný Lopašov
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3.
Ing. Peter Radošinský
Starosta obce Chtelnica

4.
Jozef Reško
Starosta obce Kočín – Lančár

5.
Mgr. František Klinovský
Starosta obce Krakovany

6.
Kamil Mikuš
Starosta obce Nižná

7.
Bc. Zdenka Vlkovičová
Starostka obce Šterusy

8.
Mgr. Juraj Valo
Starosta obce Trebatice

9.
Mgr. Gilbert Liška
Starosta obce Veľké Kostoľany

Pečiatka obce

10.
Viera Šipková
Starostka obce Veselé

podpis

