Stanovy záujmového združenia právnických osôb
Mikroregión nad Holeškou
Článok 1
Názov a sídlo
1.1. Názov združenia: Mikroregión nad Holeškou
1.2. Združenie je záujmovým združení právnických osôb založeným podľa ust. § 20f a násl.
Občianskeho zákonníka. Združenie je právnickou osobou. (ďalej len združenie)
1.3. Sídlo združenia: Rakovice 25, 922 08 Rakovice

Článok 2
Predmet činnosti združenia
Predmet činnosti združenia je zameraný na poskytovanie poradenstva, informácií a ďalšej
komplexnej pomoci pre svojich členov. Celú svoju činnosť podriaďuje záujmom svojich členov
– pri rešpektovaní zákonov a presadzuje ich všestranne prosperujúci rozvoj.
Združenie sa svojou činnosťou zameriava hlavne na:
koordinovaný postup pri vytváraní koncepcie rozvoja mikroregiónu
cieľavedomú spoločnú ochranu zákonných práv a záujmov členov
iniciovanie a podporu aktivít v oblasti turistiky a agroturistiky
vytváranie priaznivého prostredia pre súkromných podnikateľov v oblasti služieb
súvisiacich s vidieckou turistikou
e) zviditeľňovanie mikroregiónu vhodnou propagáciou
f) dosiahnutie vyššej ekonomickej prosperity obcí v mikroregióne a ich obyvateľov
g) ochranu životného prostredia
a)
b)
c)
d)

Článok 3
Členstvo v združení
3.1. Zakladajúcimi členmi združenia boli: Obec Rakovice, Obec Borovce, Obec Veselé, Obec
Dubovany, Obec Veľké Kostoľany, Obec Šterusy a Obec Dolný Lopašov, ktoré súhlasia
s predmetom činnosti združenia.
3.2. O prijatí za člena združenia rozhoduje Snem.
3.3. Členstvo vzniká na základe prijatia uznesenia o jeho schválení Snemom a zaplatením
vstupného poplatku.
3.4. Členstvo v združení zanikne:
a) vystúpením, ktoré je platné k 31.12. príslušného kalendárneho roka v ktorom bolo
doručené združeniu písomné oznámenie o vystúpení
b) vylúčením z dôvodov porušovania stanov združenia, konania proti záujmov združenia
alebo z dôvodu poškodzovania dobrého mena združenia
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c) zánikom člena ako právnickej osoby
d) zánikom združenia

Článok 4
Práva a povinnosti členov združenia
4.1. Práva a povinnosti člena združenia vykonáva jeho štatutárny zástupca alebo ním poverený
zástupca.
4.2. Člen združenia má právo:
podieľať sa na plnení úloh predmetu činnosti združenia
voliť a byť volený do orgánov združenia
byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia
dávať podnety a návrhy orgánov združenia
zúčastňovať sa na zasadnutiach snemu s jedným hlasom rozhodujúcim
zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov združenia, podávať návrhy týkajúce sa jeho
úloh a organizácie
g) upozorňovať orgány združenia na nedostatky a dávať podnety na ďalšiu činnosť

a)
b)
c)
d)
e)
f)

4.3. Člen združenia je povinný:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

dodržiavať stanovy združenia a aktívne sa podieľať na plnení úloh združenia
plniť uznesenia orgánov združenia
platiť členské príspevky v určenej výške a termíne
podieľať sa na činnosti orgánov združenia, do ktorých bol člen zvolený
dodržiavať všeobecné zásady profesionálnej etiky
prispievať svojou činnosťou k plneniu cieľov združenia

4.4. Členské príspevky sú členovia povinní uhrádzať ročne, najneskôr do 28.02. príslušného
kalendárneho roka, vo výške určenej uznesením snemu. V prípade pristúpenia počas
kalendárneho roka, sa členský príspevok vypočíta pomerne na celé kalendárne mesiace a to vo
výške 1/12 ročného príspevku za každý aj začatý kalendárny mesiac trvania členstva.
4.5. Vstupný príspevok je stanovený vo výške jedného ročného členského príspevku,
v príslušnom roku prijatia za člena združenia. Splatný je do 30 kalendárnych dní od obdržania
uznesenia snemu združenia o prijatí za člena.

Článok 5
Orgány združenia
5.1. Orgánmi združenia sú:
a)
b)
c)
d)

snem
predseda
podpredseda
kontrolná komisia
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5.2. Združenie podľa potreby vytvára svoje pracovné komisie a pracovné skupiny. O ich
zložení, cieľoch a úlohách rozhoduje snem.

Článok 6
Snem
6.1. Snem je najvyšším orgánom združenia a je utvorený zo všetkých členov združenia.
Schádza sa najmenej šesť krát do roka. Zvoláva ho predseda. Snem musí byť zvolaný aj
v prípade, ak o to požiada nadpolovičná väčšina riadnych členov združenia.
6.2. Snem najmä:
a) schvaľuje stanovy združenia a ich dodatky
b) volí a odvoláva Predsedu a Podpredsedu
c) volí a odvoláva členov Kontrolnej komisie
d) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
e) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení združenia,
f) schvaľuje správu o činnosti združenia,
g) schvaľuje výšku ročného členského príspevku riadnych členov združenia
h) schvaľuje členstvo v združení a vylúčenie zo združenia
i) schvaľuje program spolupráce a uzatváranie zmlúv o spolupráci s inými subjektami
j) rozhoduje o vydavateľskej a publikačnej činnosti v rámci pôsobenia združenia
k) rozhoduje o nakladaní s majetkom združenia
l) rozhoduje o udelení čestného členstva v združení
m) rozhoduje o zrušení združenia a určuje orgán zodpovedný za majetkové vysporiadanie
pri zrušení združenia.
n) pokiaľ rozhodne o zrušení združenia s likvidáciou menuje likvidátora
6.3. Snem rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, okrem písmena a) a o) bodu
6.2, pri ktorých rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých členov združenia a písmena i) bodu 6.2, pri
ktorom rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých členov združenia.
6.4. Snem je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.
6.5. Snem môže na zabezpečenie svojej činnosti:
a) zriadiť kanceláriu združenia
b) ustanoviť manažéra združenia, prípadne prijať ďalších externých alebo interných
pracovníkov združenia.
6.6. O zasadnutiach snemu sa vypracováva zápisnica s prijatými uzneseniami, ktorý podpisuje
zapisovateľ, predseda a dvaja overovatelia.

Článok 7
Predseda a podpredseda
7.1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorý zastupuje združenie navonok. Podpisuje
písomnosti združenia a zmluvy schválené Snemom. V prípadoch stanovených v Pravidlách
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o hospodárení s majetkom združenia, ktoré prijíma Snem, je potrebný podpis predsedu
a jedného ďalšieho člena snemu.
7.2. Predseda najmä:
a) riadi a zabezpečuje činnosť združenia
b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania Snemu
7.3. Predsedu volí Snem, na obdobie 4 rokov.
7.4. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda.

Článok 8
Kontrolná komisia
8.1. Kontrolná komisia je kontrolný orgán združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Snemu.
8.2. Kontrolná komisia má najmenej 3 členov, ktorí si spomedzi seba volia predsedu. Kontrolná
komisia sa schádza jedenkrát ročne. Kontrolná komisia je volená Snemom na obdobie 4 rokov.
Jej rokovanie zvoláva a riadi predseda kontrolnej komisie.
8.3. Kontrolná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
8.4. Kontrolná komisia najmä:
a) kontroluje hospodárenie združenia
b) upozorňuje Snem na nedostatky a navrhuje riešenia na ich odstránenie
c) kontroluje dodržiavanie stanov združenia

Článok 9
Hospodárenie združenia
9.1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Hospodárenie uskutočňuje
podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá Snem.
9.2. Zdrojmi majetku sú:
a) vstupné príspevky
b) členské príspevky
c) mimoriadne príspevky
d) dary
e) dotácie
f) výnosy verejných zbierok
g) výnosy z majetku
h) príjmy z vlastnej podnikateľskej činnosti
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9.3. Všetky finančné prostriedky vložené a poskytnuté v prospech združenia, ako aj hnuteľné
a nehnuteľné veci sú majetkom združenia.
9.4. Združenie zodpovedá za nesplnenie svojich povinností celým svojim majetkom.
9.5. Finančné prostriedky združenia možno použiť výlučne na realizáciu predmetu činnosti
združenia. Združenia zostavuje jednoduchý ročný rozpočet, vedie účtovníctvo o príjmoch
a výdavkoch a uskutočňuje ročnú závierku o výsledkoch hospodárenia.
9.6. Združenie je oprávnené vykonávať aj podnikateľskú činnosť, avšak len v rozsahu predmetu
svojej činnosti a na základe oprávnenia na výkon tejto činnosti. Zisk z podnikateľskej činnosti
musí byť po zdanení v celok rozsahu použitý na predmet činnosti združenia, okrem výdavkom
na správu združenia. Zisk z podnikateľskej činnosti združenia nesmie byť použitý v prospech
členov združenia, členov jeho orgánov ani jeho zamestnancov.

Článok 10
Zrušenie združenia
10.1. Združenie sa zrušuje dobrovoľným rozpustením, zlúčením s iným združením alebo
právoplatným rozhodnutím súdu o jeho zrušení.
10.2. Pri zrušení združenia je nutné vykonať likvidáciu, ak majetok združenia neprechádza na
právneho nástupcu. Likvidáciu vykoná likvidátor menovaný Snemom.
10.3. Združenia zaniká výmazom z registra združení vedenom registrovým úradom.

Článok 11
Záverečné ustanovenia
11.1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia Snemom.
11.2. Schválením stanov zo dňa 28.04.2016 strácajú platnosť stanovy zo dňa 16.03.2004
vrátane všetkých prijatých dodatkov.
V Podkylave, dňa 28.04.2016

Pečiatka obce

1.
Ivan Šiška
Starosta obce Borovce
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2.
RNDr. Jozef Petušík
Starosta obce Dolný Lopašov

3.
Miroslav Michalčík
Starosta obce Dubovany

4.
Ing. Peter Radošinský
Starosta obce Chtelnica

5.
Jozef Reško
Starosta obce Kočín – Lančár

6.
Mgr. František Klinovský
Starosta obce Krakovany

7.
Kamil Mikuš
Starosta obce Nižná

8.
Jozef Tkácz
Starosta obce Ostrov

6

Pečiatka obce

podpis

Pečiatka obce

podpis

Pečiatka obce

podpis

Pečiatka obce

podpis

Pečiatka obce

podpis

9.
Dušan Daloš
Starosta obce Rakovice

10.
Bc. Zdenka Vlkovičová
Starostka obce Šterusy

11.
Mgr. Juraj Valo
Starosta obce Trebatice

12.
Mgr. Gilbert Liška
Starosta obce Veľké Kostoľany

13.
Viera Šipková
Starostka obce Veselé
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