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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 
 

I. schvaľuje 

 

1. členský príspevok mesta Žilina ako člena Združenia Horné Považie pre rok 

2014 vo výške 1 euro 

  

2. poverenie primátora mesta Žilina ako štatutárneho zástupcu Združenia 

Horné Považie uskutočniť všetky potrebné právne úkony na prípravu 

a realizáciu projektu Rajeckej cyklomagistrály 

 

3. členský príspevok mesta Žilina ako člena Združenia Horné Považie na rok 

2015 v sume rovnajúcej sa výdavkom na projektovú dokumentáciu na Rajeckú 

cyklomagistrálu určenú pomerne počtom kilometrov pripadajúcich na 

katastrálne územie mesta Žilina, za podmienky schválenia rovnakého 

uznesenia všetkými súčastnými resp. budúcimi obcami a mestami, ktoré sú 

členmi Združenia Horné Považie 

 

 

     Dôvodová správa 

 

V súvislosti s realizáciou projektu s názvom Partnerstvo k podpore cestovného ruchu 

turistickej destinácie Žilina ako aj zmenou legislatívy, mestské zastupiteľstvo schválilo 

uznesením č.118/2012 zo dňa 19.11. 2012 založenie záujmového združenia právnických osôb 

– „Združenie Horné Považie“, ako aj účasť Mesta Žilina v Združení Horné Považie a s tým 

súvisiace poverenie primátora mesta Žilina zvolať ustanovujúce valné zhromaždenie 

Združenia Horné Považie a rokovať o postavení Mesta Žilina v zakladateľskej zmluve a v 

stanovách združenia. 

V zmysle čl.2 ods. 3 VZN 21/2009 upravujúce zásady hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Žilina Mestské zastupiteľstvo vždy schvaľuje združovanie finančných 

prostriedkov v združeniach a zriadenia spoločného regionálneho alebo záujmového fondu. 

V zmysle článku 6 stanov Združenia Horné Považie majetok združenia tvoria: 

a) základné a prípadné ďalšie vklady zakladateľov združenia a pristupujúcich členov 

združenia, 

b) členské príspevky členov združenia za kalendárny rok, 

c) hmotný majetok združenia, 

d) príjem z činnosti združenia pre členov i cudzie subjekty, 

e) súkromné a verejné subvencie od fyzických osôb alebo právnických osôb z tuzemska 

i zahraničia, 

f) dary a nenávratné pôžičky od fyzických osôb alebo právnických osôb z tuzemska 

i zahraničia určené na konkrétne alebo všeobecné účely, 



 
 

g) úroky z peňažných vkladov, 

h) hospodárska činnosť združenia, 

i) iné finančné a materiálne príspevky od fyzických alebo právnických osôb. 

Základné vklady zakladateľov a pristupujúcich členov a členské príspevky sú členovia 

povinní zaplatiť v lehote určenej valným zhromaždením. Všetky finančné prostriedky 

združenia budú vedené na jednom bankovom účte. Vložené, prevedené a poskytnuté finančné 

prostriedky, hnuteľné a nehnuteľné veci, ako aj hnuteľné a nehnuteľné veci získané činnosťou 

združenia, sú majetkom združenia. Prostriedky združenia budú použité výlučne na realizáciu 

predmetu jeho činnosti.  

Vzhľadom na to, že Združenie Horného Považia hodlá uskutočniť realizáciu projektu 

Rajeckej cyklomagistrály, je potrebné doplniť dodatkom znenie  zakladateľskej listiny, ako aj 

stanovy Združenia Horné Považie o aktivity potrebné na jej úspešnú realizáciu: 

- vytipovanie trasy cyklochodníka, vykonanie potrebných prieskumov a zisťovaní 

v teréne¨ 

- predprojektová príprava nevyhnutná pre spracovanie projektovej dokumentácie pre 

DÚR  

           a DSP 

- výkon inžinierskej činnosti za účelom zabezpečenia právoplatného stavebného 

povolenia 

- výkon inžinierskej činnosti počas realizácie diela – stavebný dozor 

- investičné aktivity pre rozvoj cestovného ruchu, skvalitnenie dopravy a budovanie 

infraštruktúry v záujmovom regióne 

- realizácia stavby, prípadne etapy stavby Rajeckej cyklomagistrály v úseku Žilina – 

Rajecké Teplice a to na úrovni Združenia Horné Považie, ako aj jeho jednotlivých 

členov 

- prevádzka a správa cyklomagistrály 

- čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ, ako aj dotačných a grantových schém 

a nadácií 

Po schválení materiálu zastupiteľstvami všetkých členských obcí sa uskutoční Valné 

zhromaždenie Združenia Horné Považie, na ktorom schvália jednotliví jej členovia zmenu 

zakladateľskej listiny, ako aj stanov podľa potreby realizácie projektu Rajeckej magistrály.  

Začatie prípravy projektovej dokumentácie, ktorú zabezpečí Združenie Horné Považie 

z prostriedkov, ktoré boli schválené na zastupiteľstvách jednotlivých jej členov pomerne 

podľa dĺžky trasy pripadajúcej na katastrálne územie jednotlivých jej členov.   Predpokladaná 

dĺžka celej cyklomagistrály je 18 kilometrov, z čoho  v katastrálnom území mesta Žilina by 

cyklotrasa viedla v dĺžke 4, 25 km. 

Predkladaný materiál je v súlade s  právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

Materiál bol prerokovaný Komisiou finančnou, Komisiou kultúry, športu CR a MR 

a Mestskou radou s odporučením schváliť ho. 



 
 

Príloha č. 1 

 

Dodatok č. 1  

Zakladateľskej zmluvy o založení záujmového združenia právnických osôb  - 

Združenie Horné Považie 

 

Článok I. 

Zmluvné strany – zakladatelia 

1. Mesto Žilina, so sídlom MsÚ: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 

00 321 796, bankové spojenie: 0330353001/5600, v mene koná: Ing. Igor Choma, 

primátor 

 

2. Slovenské liečebné kúpele, a.s., so sídlom: Tichá 34, 811 02 Bratislava, IČO: 

31 642 284, v mene koná: Zdenek Miškolci, predseda predstavenstva, Ladislav 

Miškolci, člen predstavenstva 

 

3. Mesto Rajecké Teplice, so sídlom: Námestie SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice, 

IČO: 00 321 591, v mene koná: RNDr. Peter Dobeš, primátor 

 

4. Obec Porúbka, so sídlom: Obecný úrad Porúbka, Rajecká cesta 29, 013 11 Porúbka, 

IČO: 00 649 210, v mene koná: Ing. Mialn Janura, starosta 

 

5. Obec Lietava, so sídlom: Obecný úrad Lietava, Lietava 146, 013 18 Lietava, IČO: 

00 321 427, v mene koná: Pavol Gašperik, starosta 

 

6. Obec Lietavská Lúčka, so sídlom: Obecný úrad Lietavská Lúčka, Cementárenská 3, 

013 11 Lietavská Lúčka, IČO: 00 648 981, v mene koná: Marian Sliviak, starosta 

 

7. Región Beskydy, so sídlom: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 

011 31 Žilina  (adresa na zasielane poštových zásielok), kancelária združenia: 

Mariánske námestie 30, 010 01 Žilina, IČO: 36 148 474, v mene koná: Ing. Igor 

Choma, predseda združenia Región Beskydy 

 

 

 



 
 

 

Zmluvné strany sa dohodli takto:  

 

Článok I 

Úvodné ustanovenia  

1. Zmluvné strany tohto dodatku uzavreli dňa 24.06.2013 Zakladateľskú zmluvu o založení 

záujmového združenia právnických osôb s názvom Združenie Horné Považie. 

2. Vzhľadom na to, že vznikla potreba vhodne upraviť čl. III ods. 3 Predmet zmluvy pristúpili 

zmluvné strany k uzavretiu tohto dodatku č.1. 

 

Článok II 

Predmet dodatku 

 

1. Na základe dohody zmluvných strán sa dopĺňa článok III. ods.3 o nasledovné znenie :  

 

Hlavnými úlohami sú : 

1.úspešná realizácia projektu Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej 

destinácie Žilina v rámci výzvy ROP-3.2b-2010/01 Regionálneho operačného programu 

(ROP), prioritná os (číslo a názov): 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov 

a infraštruktúra cestovného ruchu, opatrenie (číslo a názov): 3.2 Podpora a rozvoj 

infraštruktúry cestovného ruchu oblasť podpory (číslo a názov): 3.2b – neinvestičné aktivity 

v cestovnom ruchu.  

 

2.  úspešná realizácia a zabezpečenie projektového zámeru vybudovania Rajeckej 

cyklomagistrály v úseku Žilina –Rajecké Teplice. 
 

 

 

Článok III 

Záverečné ustanovenia dodatku 

 

1. Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými 

stranami. 

2. Tento dodatok č.1 je vyhotovený v 9 rovnopisoch, pričom po jej podpise všetkými 

zakladateľmi obdrží každý zo zakladateľov jeden. 

3. Ak v tejto zmluve a v Stanovách nie je uvedené inak, riadia sa vzájomné vzťahy členov 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

4. Všetci zakladatelia vyhlasujú, že si tento dodatok č.1 prečítali, jeho obsahu porozumeli 

a na znak toho, že obsah tohto dodatku č.1 zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli ju 

podpísali. 

 



 
 

V Žiline dňa ....................................... 

 

 

Za Mesto Žilina       Za Obec Lietavská Lúčka 

 

.........................................      ......................................... 

Ing. Igor Choma, primátor Mesta Žilina    Marián Sliviak, starosta 

obce 

 

Za Slovenské liečebné kúpele, a.s.     Za Región Beskydy 

 

.........................................      ......................................... 

Zdenek Miškolci, predseda predstavenstva Ing. Igor Choma, predseda 

združenia 

......................................... 

Ladislav Miškolci, predseda predstavenstva 

 

 

Za Mesto Rajecké Teplice       

 

......................................... 

RNDr. Peter Dobeš, primátor Mesta Rajecké Teplice 

 

Za Obec Porúbka      Za Obec Lietava 

 

.........................................     ......................................... 

Ing. Milan Janura, starosta obce                                       Pavol Gašpierik, starosta obce 

 



 
 

Príloha č.2 

Návrh na doplnenie stanov 

Záujmového združenia právnických osôb s názvom 

Združenie Horné Považie 

Článok 1 

Založenie združenia 

1. Združenie Horné Považie je založené rozhodnutím zakladateľov združenia zakladateľskou 

zmluvou zo dňa 24.06.2013 podľa ust. §20f a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom 

znení. 

2. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať 

práva a povinnosti. 

3. Združenie sa zakladá na čas neurčitý. 

 

Článok 2 

Názov združenia a sídlo 

1. Názov združenie je: Združenie Horné Považie. 

2. Sídlo združenia : Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 

 

Článok 3 

Ciele a predmet činnosti združenia 

Hlavnými úlohami  združenia sú: 

1. úspešná realizácia projektu s názvom Partnerstvom k podpore cestovného ruchu 

turistickej destinácie Žilina v rámci výzvy ROP-3.2b-2010/01 Regionálneho operačného 

programu (ROP), prioritná os (číslo a názov): 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov 

a infraštruktúra cestovného ruchu, opatrenie (číslo a názov): 3.2 Podpora a rozvoj 

infraštruktúry cestovného ruchu oblasť podpory (číslo a názov): 3.2b – neinvestičné aktivity 

v cestovnom ruchu. Realizácia projektu pozostávať z nasledovných aktivít : 

 vypracovanie analyticko-strategického dokumentu – analýza situácie v cestovnom ruchu, 

 produkcia materiálov na propagáciu tematických oblastí a vytvorenie komplexného 

propagačného materiálu mesta Žilina s informáciami o Združení Horné Považie 

 vytvorenie nadstavby internetového portálu TIK Žilina, ktorý bude prepojený s webovými 

stránkami partnerov projektu – členov Združenia Horné Považie 

 prezentácia atraktivity a produktov cestovného ruchu dotknutého územia na podujatiach 

realizovaných jednotlivými partnermi – členmi Združenia Horné Považie 

Úlohou partnerov projektu – členov Združenia Horné Považie je podieľať sa na obsahovej, 

tematickej a koncepčnej stránke týchto aktivít. 

2. zabezpečenie predprojektovej prípravy projektového zámeru vybudovanie Rajeckej 

cyklomagistrály prostredníctvom realizácie aktivít: 

- vytipovanie trasy cyklochodníka, vykonanie potrebných prieskumov a zisťovaní   

v teréne¨ 

- predprojektová príprava nevyhnutná pre spracovanie projektovej dokumentácie 

            pre DÚR a DSP 



 
 

- výkon inžinierskej činnosti za účelom zabezpečenia právoplatného stavebného 

povolenia 

- výkon inžinierskej činnosti počas realizácie diela – stavebný dozor 

- investičné aktivity pre rozvoj cestovného ruchu, skvalitnenie dopravy 

a budovanie infraštruktúry v záujmovom regióne 

- realizácia stavby, prípadne etapy stavby Rajeckej cyklomagistrály v úseku Žilina 

– Rajecké Teplice a to na úrovni Združenia Horné Považie, ako aj jeho 

jednotlivých  členov 

- prevádzka a správa cyklomagistrály 

- čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ, ako aj dotačných a grantových 

schém a nadácií 
 

Článok 4 

Orgány združenia 

Orgánmi združenia sú: 

1. Valné zhromaždenie 

2. Dozorná rada 

3. Predstavenstvo 

4. Predseda predstavenstva 

Článok 4a 

Valné zhromaždenie 

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Valné zhromaždenie tvoria všetci 

členovia združenia. Každú právnickú osobu ako člena združenia zastupuje jeho štatutárny 

orgán, resp. jeho člen alebo jeho oprávnený zástupca na základe písomného 

plnomocenstva. Každý člen združenia má na valnom zhromaždení minimálne jeden hlas. 

Počet ďalších hlasov je závislý od výšky členského príspevku, pričom členovia združenia 

s vyšším členským príspevkom majú na valnom zhromaždení jeden hlas navyše. 

2. Valné zhromaždenie zvoláva predseda predstavenstva najmenej jeden raz za rok, vždy 

najneskôr do 6 mesiacov po skončení predchádzajúceho kalendárneho roka. 

3. Mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia sa môže uskutočniť: 

a. na základe rozhodnutia predstavenstva, 

b. na základe rozhodnutia riadneho valného zhromaždenia, 

c. na základe písomnej žiadosti aspoň 1/3 riadnych členov združenia doručenej 

predsedovi alebo podpredsedovi predstavenstva. Mimoriadne valné zhromaždenie podľa 

písm. a) alebo písm. c) tohto odseku je predseda predstavenstva, resp. podpredseda 

predstavenstva povinný zvolať do 1 mesiaca odo dňa prijatia rozhodnutia predstavenstva, 

resp. doručenia žiadosti. 

4. Valné zhromaždenie vedie predseda predstavenstva, alebo iný zástupca riadneho člena 

združenia zvolený valným zhromaždením na návrh predstavenstva (ďalej len „predsedajúci 

valného zhromaždenia“). Predsedajúci valného zhromaždenia si určuje zapisovateľa a dvoch 

overovateľov. Povinnosťou predsedajúceho valného zhromaždenia je zabezpečiť 

vypracovanie riadneho zápisu z priebehu valného zhromaždenia, ktorý musí obsahovať všetky 

prijaté rozhodnutia a výsledky hlasovania. Predsedajúci valného zhromaždenia zabezpečuje 

vyhotovenie a zaslanie zápisnice o valnom zhromaždení do 30 dní od jeho ukončenia všetkým 

zúčastneným členom združenia. Zápisnicu podpisujú predsedajúci valného zhromaždenia, 

zapisovateľ a dvaja overovatelia. 



 
 

5. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 

riadnych členov združenia. V prípade, že ani hodinu po plánovanom začiatku valného 

zhromaždenia nebude prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov, valné zhromaždenie sa 

zvolá na iný dátum a čas. 

6. Vo výnimočných a naliehavých prípadoch, ak nie je možné z hľadiska časovej tiesne 

zabezpečiť stanoviská potrebného počtu členov združenia formou osobnej účasti na valnom 

zhromaždení, môže predseda predstavenstva požiadať členov o stanovisko spôsobom 

rokovania per rollam. 

7. Hlasovanie na valnom zhromaždení je verejné, okrem hlasovania o voľbe členov 

dozornej rady a členov predstavenstva združenia. 

8. Na prijatie uznesenia valného zhromaždenia je potrebný: 

a. Súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov združenia, pričom pri 

rozhodovaní o nakladaní s nehnuteľným majetkom združenia patrí členovi, ktorý tento 

majetok do združenia vložil, právo veta. 

b. Súhlas kvalifikovanej 2/3 väčšiny hlasov všetkých členov združenia pri rozhodovaní    

o zmenách a doplnení stanov alebo o zrušení združenia a naložení s jeho majetkom. 

9. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä: 

a. schvaľovanie plánu činnosti a rozpočtu združenia, 

b. schvaľovanie správy o činnosti združenia a plnení rozpočtu združenia za uplynulý rok, 

c. schvaľovanie správy o výsledku hospodárenia a ročnej účtovnej závierky, 

d. určovanie výšky základného vkladu, výšky prípadného dodatočného vkladu, výšky 

ročného členského príspevku a lehoty ich zaplatenia, 

e. rozhodovanie o počte členov predstavenstva a dozornej rady, 

f. voľba a odvolanie členov predstavenstva a členov dozornej rady združenia, 

g. prijímanie nových členov združenia, 

h. rozhodovanie o vylúčení člena na návrh predstavenstva,, 

i. rozhodovanie o zmene alebo doplnení stanov a o zrušení združenia a naložení s jeho 

majetkom, 

j. rozhodovanie o prijatí za čestného člena združenia, 

k. rozhodovanie o odmeňovaní členov dozornej rady a členov predstavenstva združenia, 

l. prerokovanie návrhov predložených predstavenstvom, 

m. rozhodovanie o otázkach, ktoré si valné zhromaždenie vyhradí, alebo to vyplýva   

z programu zasadnutia valného zhromaždenia. 

10. Na pozvanie predsedu predstavenstva sa zasadnutia valného zhromaždenia môžu 

zúčastniť okrem členov združenia aj ďalšie prizvané osoby, avšak bez hlasovacieho práva. 

 

Článok 4b 

Dozorná rada 

1. Dozorná rada má 3 – 5 členov. 

2. Členov dozornej rady volí valné zhromaždenie z osôb navrhnutými členmi združenia. 

3. Funkčné obdobie dozornej rady je 4-ročné. Členstvo v dozornej rade je nezlúčiteľné 

s členstvom v predstavenstve. 

4. Členovia dozornej rady si zvolia na svojom prvom zasadnutí spomedzi svojich členov 

predsedu dozornej rady. 

5. Členstvo v dozornej rade zaniká: 

a. uplynutím funkčného obdobia, 

b. odvolaním na návrh 1/3 členov združenia na najbližšom valnom zhromaždení, 

c. odstúpením člena dozornej rady na najbližšom valnom zhromaždení združenia, 

d. úmrtím člena dozornej rady. 



 
 

6. Dozorná rada vykonáva dohľad nad činnosťou predstavenstva a kontroluje činnosť 

združenia. 

7. Dozorná rada sa schádza aspoň raz ročne a zvoláva ju jej predseda. 

8. Na platnosť uznesení dozornej rady je potrebná 2/3 väčšina hlasov všetkých jej členov. 

9. Členovia dozornej rady sú oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov 

týkajúcich sa činnosti združenia a kontrolujú, či účtovné záznamy sú vedené v súlade 

s právnymi predpismi, stanovami a uzneseniami valného zhromaždenia a zodpovedajú 

skutočnosti. 

10. Dozorná rada navrhuje predsedovi predstavenstva zvolať valné zhromaždenie, ak to 

vyžadujú záujmy združenia a na zvolanom valnom zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia. 

11. Dozorná rada určí spomedzi svojich členov člena, ktorý zastupuje združenie v konaní 

pred súdmi a inými orgánmi proti členovi predstavenstva. 

12. Do pôsobnosti dozornej rady patrí najmä: 

a. kontrolovanie plnenia uznesení valného zhromaždenia, činnosti predstavenstva 

a hospodárenia s majetkom združenia, 

b. kontrolovanie dodržiavania stanov a interných predpisov združenia, zmluvných 

záväzkov združenia ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov, 

c. navrhovanie spôsobov na odstránenie zistených nedostatkov. 

 

Článok 4c 

Predstavenstvo 

1. Predstavenstvo združenia pozostáva najmenej z 3 a najviac z 11 zástupcov členov 

združenia, pričom vždy sa určuje nepárny počet členov predstavenstva. 

2. Členovia združenia s vyšším členským príspevkom sú v predstavenstve vždy zastúpení. 

3. Členov predstavenstva volí valné zhromaždenie okrem zástupcov členov združenia podľa 

bodu 2 tohto článku, ktorí sú do predstavenstva menovaní štatutárnymi zástupcami členov 

združenia. 

4. Funkčné obdobie predstavenstva je 4-ročné. 

5. Zasadnutia predstavenstva zvoláva a vedie jeho predseda, alebo ním poverený člen 

predstavenstva. 

6. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomní nadpolovičná väčšina členov 

predstavenstva 

7. Vo výnimočných a naliehavých prípadoch, ak nie je možné z hľadiska časovej tiesne 

zabezpečiť stanoviská potrebného počtu členov predstavenstva formou osobnej účasti, 

môže predseda predstavenstva požiadať členov predstavenstva o stanovisko spôsobom 

rokovania per rollam. 

8. Na prijatie uznesenia predstavenstva je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných 

členov predstavenstva. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu predstavenstva. 

9. Členstvo v predstavenstve zaniká: 

a. uplynutím funkčného obdobia, 

b. odvolaním na návrh 1/3 členov združenia na najbližšom valnom zhromaždení, 

c. odstúpením člena predstavenstva na najbližšom valnom zhromaždení združenia, 

d. úmrtím člena predstavenstva. 

10. Člen predstavenstva môže svoje členstvo v predstavenstve ukončiť kedykoľvek na 

základe písomnej žiadosti doručenej predsedovi predstavenstva. Predseda predstavenstva 

predkladá písomnú žiadosť na schválenie valnému zhromaždeniu. 
11. Celé predstavenstvo môže odstúpiť z funkcie na najbližšom valnom zhromaždení. 

12. Do pôsobnosti predstavenstva patrí najmä: 

a. vykonávanie rozhodnutí valného zhromaždenia, 



 
 

b. zabezpečenia spracovania návrhu plánu činnosti a rozpočtu združenia a jeho 

predloženia valnému zhromaždeniu na schválenie, 

c. zabezpečenie zostavovania rozpočtu a záverečných správ o hospodárení združenia, 

d. schvaľovanie interných postupov upravujúcich výšku úhrad za poskytované služby, 

e. zabezpečenie prípravy zasadnutí valného zhromaždenia, 

f. zabezpečenie spolupráce s externými organizáciami a inštitúciami v tuzemsku 

i zahraničí za účelom rozvoja združenia, 

g. predkladanie návrhu na vylúčenie riadneho člena združenia na schválenie valnému 

zhromaždeniu, 

h. schvaľovanie vnútorných, organizačných noriem združenia, 

i. voľba predsedu a podpredsedu predstavenstva spomedzi svojich členov, 

j. menovanie a odvolanie riaditeľa združenia do funkcie, 

k. iná činnosť, ktorou ho poverí valné zhromaždenie. 

13. Na zasadnutia predstavenstva môžu byť prizvaní členovia dozornej rady a riaditeľ 

združenia, ktorí majú pri rozhodovaní o jednotlivých bodoch programu poradný hlas, 

prípadne predsedom predstavenstva môžu byť v prípade potreby prizvané ďalšie osoby bez 

hlasovacieho práva. 

 

Článok 4d 

Predseda predstavenstva 

1. Predseda predstavenstva je štatutárnym zástupcom združenia. 

2. Počas jeho neprítomnosti ho zastupuje jeho podpredseda alebo iný predsedom určený člen 

predstavenstva. 

3. Funkčné obdobie predsedu predstavenstva je 4-ročné. 

4. Predseda môže poveriť výkonom niektorých činností súvisiacich s cieľmi a poslaním 

združenia iného člena predstavenstva, prípadne iného člena združenia, resp. inú osobu. 

5. Predseda združenia zvoláva riadne, resp. mimoriadne valné zhromaždenie a zabezpečuje 

najmä: 

a. vypracovávanie koncepcie činnosti združenia, 

b. riadenie, vyhodnocovanie a kontrolu činnosti predstavenstva a celého združenia a za 

týmto účelom vydáva riadiace normy združenia, 

c. získavanie kontaktov a partnerov pri presadzovaní cieľov združenia, 

d. prezentáciu cieľov, poslania a výsledkov činnosti združenia, 

e. úlohy, ktorými ho poverí predstavenstvo alebo valné zhromaždenie. 

6. Predseda predstavenstva má právo prizvať na zvolané zasadnutie valného 

zhromaždenia a predstavenstva akékoľvek ďalšie osoby v prípade dôvodnej potreby, alebo 

pokiaľ je to v záujme združenia. 

 

Článok 5 

Riaditeľ združenia 

1. Riaditeľ združenia je výkonným subjektom združenia. 

2. Riaditeľa menuje do funkcie predstavenstvo na základe výsledkov výberového konania. 

3. Činnosť a právomoci riaditeľa upravuje organizačný poriadok združenia. 

 

 

 



 
 

Článok 6 

Úprava majetkových pomerov 

1. Majetok združenia tvoria: 

a. základné a prípadné ďalšie vklady zakladateľov združenia a pristupujúcich členov 

združenia, 

b. členské príspevky členov združenia za kalendárny rok, 

c. hmotný majetok združenia, 

d. príjem z činnosti združenia pre členov i cudzie subjekty, 

e. súkromné a verejné subvencie od fyzických osôb alebo právnických osôb z tuzemska 

i zahraničia, 

f. dary a nenávratné pôžičky od fyzických osôb alebo právnických osôb z tuzemska 

i zahraničia určené na konkrétne alebo všeobecné účely, 

g. úroky z peňažných vkladov, 

h. hospodárska činnosť združenia, 

i. iné finančné a materiálne príspevky od fyzických alebo právnických osôb. 

2. Základné vklady zakladateľov a pristupujúcich členov a členské príspevky sú členovia 

povinní zaplatiť v lehote určenej valným zhromaždením. 

3. Všetky finančné prostriedky združenia sú vedené na jednom bankovom účte. 

4. Vložené, prevedené a poskytnuté finančné prostriedky, hnuteľné a nehnuteľné veci, 

ako aj hnuteľné a nehnuteľné veci získané činnosťou združenia, sú majetkom združenia. 

5. Prevádzka činnosti združenia v začiatkoch pôsobenia je hradená z vložených 

prostriedkov. Ďalšia činnosť združenia bude zabezpečovaná z vlastných zdrojov. 

6. Združenie je právnickou osobou, ktorá zodpovedá svojím majetkom za nesplnenie 

svojich povinností. 

7. S majetkom združenia získaným vkladom od členov združenia, a to akýmkoľvek 

nehnuteľným majetkom a hnuteľným majetkom v hodnote nad 6.639,-€, môže združenia 

nakladať len so súhlasom valného zhromaždenia. 

8. Prostriedky združenia možno použiť výlučne na realizáciu predmetu jeho činnosti. Za 

týmto účelom združenie zostavuje ročný rozpočet, vedie účtovníctvo o príjmoch a výdavkoch 

a uskutočňuje ročnú účtovnú závierku o výsledku hospodárenia. 

 

Článok 7 

Členstvo v združení 

1. Členstvo v združení je dobrovoľné a otvorené. 

2. Záujemca o členstvo predkladá na adresu sídla združenia písomnú prihlášku (žiadosť 

o prijatie za člena združenia, ku ktorej pripojí aktuálny výpis z obchodného registra, resp. 

iného registra, prípadne ďalšie doklady preukazujúce, že ide o právnickú osobu spĺňajúcu 

podmienky pre získanie členstva v združení. 

3. Formy členstva: 

a. riadni členovia 

I. s vyšším členským príspevkom 

II. s nižším členským príspevkom 

b. čestní členovia 

4. Riadnymi členmi združenia sú právnické osoby, ktoré systematicky prispievajú 

k splneniu spoločných cieľov združenia. Na valnom zhromaždení ich zastupuje jeden 

zástupca, ktorý je štatutárny orgán, resp. jeho člen alebo jeho oprávnený zástupca na základe 



 
 

písomného plnomocenstva. O prijatí za riadneho člena združenia rozhoduje valné 

zhromaždenia. 

5. Čestnými členmi môžu byť osoby, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj 

združenia alebo podporujú ciele združenia a podľa vlastných možností prispievajú 

k naplneniu cieľov združenia. O prijatí za čestného člena združenia rozhoduje valné 

zhromaždenie na návrh predstavenstva. 

6. Členstvo v združení zaniká: 

a. dobrovoľným vystúpením na základe písomného oznámenia doručeného predsedovi 

predstavenstva, 

b. vylúčením v prípade neplnenia povinností člena, 

c. zánikom právnickej osoby – člena združenia, 

d. zánikom združenia, ak neprechádza členstvo v združení na právneho nástupcu 

zanikajúcej právnickej osoby, 

e. dňom, ktorým uplynie lehota na zaplatenie členského príspevku za predchádzajúci 

kalendárny rok stanovená vo výzve zaslanej členovi združenia predstavenstvom. 

7. V prípade dobrovoľného vystúpenia podľa ods. 6 písm. a) tohto článku, prestáva byť 

vystupujúci člen, členom združenia uplynutím lehoty 2 mesiacov od doručenia písomného 

oznámenia predsedovi predstavenstva združenia. 

 

Článok 8 

Práva a povinnosti členov 

1. Každý člen združenia má právo: 

a. aktívne vystupovať pri činnosti združenia, 

b. podávať návrhy a podnety k činnosti združenia, 

c. byť informovaný o činnosti združenia, 

d. zúčastňovať sa na valných zhromaždeniach, 

e. kontrolovať činnosť združenia prostredníctvom svojich zástupcov, 

f. spolurozhodovať o záležitostiach združenia prostredníctvom svojich zástupcov. 

2. Riadni členovia združenia majú práv voliť a byť volení do orgánov združenia,  

zúčastňovať sa na valných zhromaždeniach prostredníctvom svojich štatutárnych zástupcov 

alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby a majú na nich hlasovacie právo. 

3. Čestní členovia majú právo zúčastňovať sa na valných zhromaždeniach ale nemajú na 

nich hlasovacie právo. 

4. Každý riadny člen je povinný: 

a. všestranne sa usilovať o realizáciu predmetu činnosti združenia, 

b. podieľať sa na výdavkoch spojených s činnosťou združenia, 

c. platiť členské príspevky, 

d. dodržiavať stanovy združenia a plniť prijaté uznesenia orgánmi združenia. 

 

Článok 9 

Zánik združenia a naloženie s majetkom združenia 

1. Zániku združenia predchádza jeho zrušenie. 

2. Združenie sa zrušuje: 

a. na základe rozhodnutia valného zhromaždenia o zrušení združenia, a to dňom 

uvedeným v rozhodnutí valného zhromaždenia o zrušení združenia, inak dňom, keď bolo toto 

rozhodnutie prijaté, 

b. dosiahnutím účelu, na ktorý bolo združenie založené, 



 
 

c. dňom uvedeným v rozhodnutí štátneho orgánu alebo súdu o zrušení združenia, inak 

dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, 

d. rozhodnutím valného zhromaždenia o zlúčení alebo splynutí s iným združením alebo 

o rozdelení združenia alebo o jeho premene na niektorú z foriem obchodných spoločností. 

3. Pri premene združenia na obchodnú spoločnosť, alebo pri splynutí alebo zlúčení 

s iným združením prechádza imanie zrušeného združenia na obchodnú spoločnosť, resp. 

združenie. Pri rozdelení združenia prechádza imanie zaniknutého združenia na novo 

vzniknuté spoločnosti resp. združenia v pomere, v akom na ne prešlo čisté obchodné imanie 

zrušeného združenia. 

4. V prípade zrušenia združenia bez právneho nástupcu sa uskutoční likvidácia 

združenia. Po skončení likvidácie sa uskutoční rozdelenie likvidačného zostatku. Na 

likvidáciu sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka. 

5. V prípade zrušenia združenia podľa ods. 2 písm. a) až d) tohto článku: 

a. prechádza hnuteľný majetok, práva a povinnosti ako aj nehnuteľný majetok získaný 

činnosťou zrušeného združenia na členov združenia v pomere, na akom sa uznesie valné 

zhromaždenie, 

b. vložený nehnuteľný majetok bude spätne prevedený členovi, ktorý ho do združenia 

vložil, a to buď darovacou zmluvou alebo kúpnou zmluvou za symbolickú kúpnu cenu. 

V tomto prípade musí byť príslušná zmluva podpísaná a vložená do katastra nehnuteľností 

pred podaním návrhu na výmaz združenia z registra združení. 

6. Združenie zaniká výmazom z registra združení na príslušnom úrade. 

 

Článok 10 

Záverečné ustanovenia 

1. Tieto stanovy združenia schválili zakladatelia združenia dňa ........................ 

2. Zmeny a doplnky stanov schválené valným zhromaždením budú tvoriť neoddeliteľnú 

súčasť týchto stanov. 

 

V Žiline, dňa ..................... 

 

 

         ..................................... 

         predseda predstavenstva 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


