Stanovy Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ
Článok I.
Základné ustanovenia
1. Názov: Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ (ďalej len Združenie)
2. Združenie je občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov. Je dobrovoľným verejno-súkromným partnerstvom fyzických a právnických
osôb na území Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ.
3. Sídlom Združenia je: Chrabrany, Nitrianska 2/3
4. Združenie používa skratku MR SVORNOSŤ.
Článok II.
Cieľ a činnosť združenia
1. Cieľom Združenia je:
Zabezpečovanie a koordinovanie vzájomnej súčinnosti rozvoja obcí Združenia
mikroregiónu SVORNOSŤ a iných právnických a fyzických osôb v oblastiach:











rozvoj mikroregiónu;
rozvoj občianskeho života, účasť občanov na rozhodovaní;
ochrana prírody a prírodných zdrojov;
ochrana duchovných hodnôt a kultúrnych pamiatok;
práca s deťmi a mládežou;
podpora podnikania a služieb;
technická infraštruktúra, výroba a doprava;
rozvoj turizmu a cestovného ruchu;
vytváranie partnerstiev a spolupráca s občianskymi združeniami, inštitúciami
a inými právnickými subjektmi;
propagácia a prezentácia mikroregiónu.

2. Činnosť Združenia je:
 príprava a realizácia programov a projektov zameraných na rozvoj vidieka
v súlade s cieľmi Združenia;
 konzultačná, poradenská, informačná, vzdelávacia činnosť (organizovanie
stretnutí, školení, tréningov, seminárov, výstav, kultúrnych podujatí a iných
aktivít);
 publikačná a edičná činnosť;
 podporovať a oživovať ekonomiku mikroregiónu s využitím miestnych
zdrojov, realizovať a manažovať rozvojovú stratégiu územia, napr.
prostredníctvom prístupu LEADER a iných národných rozvojových programov
ako aj programov a fondov EÚ.

Článok III.
Členstvo
1. Členom Združenia sa môže stať každý, kto sa chce podieľať na napĺňaní cieľov
Združenia a súhlasí so stanovami Združenia.
2. Členstvo v Združení je dobrovoľné. Členstvo v Združení vzniká rozhodnutím členskej
schôdze o prijatí za člena a zaplatením členského príspevku.
3. Zánik členstva v Združení je možný:
a) vystúpením zo Združenia písomným oznámením člena o vystúpení zo
Združenia predsedníctvu,
b) úmrtím člena Združenia,
c) vylúčením zo Združenia na základe rozhodnutia členskej schôdze, a to v týchto
prípadoch:
 člen Združenia koná v mene Združenia v rozpore s jeho cieľmi,
 člen Združenia poškodzuje dobré meno Združenia,
 člen Združenia spôsobil svojím konaním Združeniu nenapraviteľnú
škodu,
d) zánikom Združenia.
Článok IV.
Práva a povinnosti členov
1. Člen Združenia má právo najmä:
a) podieľať sa na činnosti Združenia,
b) využívať informácie a služby Združenia,
c) voliť a byť volený do orgánov Združenia,
d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov Združenia, zúčastňovať sa
zasadnutí orgánov Združenia, podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov
Združenia,
e) byť informovaný o aktivitách a hospodárení Združenia,
f) predkladať návrhy a podnety k činnosti Združenia
2. Povinnosti člena sú najmä:
a) dodržiavať stanovy Združenia,
b) podieľať sa na činnosti Združenia,
c) platiť členské príspevky,
d) prispievať svojou činnosťou k tvorbe a realizácii rozvojovej stratégie,
e) plniť rozhodnutia orgánov Združenia.
3. Výška členského príspevku je určená organizačným poriadkom.
Článok V.
Orgány združenia
1. Orgánmi Združenia sú:
a) členská schôdza,
b) predsedníctvo,

c) predseda,
d) revízna komisia.
2. Volebné obdobie je štvorročné.
Článok VI.
Členská schôdza
1. Členská schôdza je najvyšším orgánom Združenia tvorená členmi Združenia.
Členská schôdza:
a) schvaľuje stanovy Združenia, ich zmeny a doplnky,
b) volí a odvoláva členov predsedníctva,
c) volí a odvoláva členov revíznej komisie,
d) schvaľuje organizačný poriadok Združenia predložený predsedníctvom,
e) schvaľuje plán činnosti, rozpočet a výročnú správu o činnosti a hospodárení,
f) rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku Združenia ako aj o tom, ako sa naloží
s majetkom Združenia po likvidácii,
g) schvaľuje Integrovanú stratégiu rozvoja územia mikroregiónu a jej aktualizáciu
2. Zasadnutie Členskej schôdze zvoláva predseda Združenia podľa potreby, najmenej
však raz do roka.
3. Predseda je povinný zvolať Členskú schôdzu do jedného mesiaca, ak o to požiada
najmenej 1/3 členov Združenia.
4. Ak predseda nesplní body 3 a 4 čl. 6, zvolá Členskú schôdzu člen predsedníctva.
5. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov
Združenia.
6. V prípade, že na Členskej schôdzi nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov
Združenia, posunie predsedníctvo začiatok Členskej schôdze o 30 minút.
7. Ak ani po posunutí začiatku Členskej schôdze nie je prítomná nadpolovičná väčšina
členov Združenia, rozhodujú prítomní členovia Združenia nadpolovičnou väčšinou
hlasov.
Článok VII.
Predsedníctvo
1. Predsedníctvo je výkonným orgánom Združenia. Zodpovedá za svoju činnosť členskej
schôdzi, zvoláva a obsahovo pripravuje jej rokovania. Má minimálne 7 a maximálne
13 členov, pričom počet členov je vždy nepárny. Funkčné obdobie predsedníctva je
štvorročné. Zastúpenie členov v predsedníctve z verejného sektora môže byť
maximálne 50% z celkového počtu členov predsedníctva. Členovia predsedníctva
volia spomedzi seba predsedu a podpredsedu. Funkčné obdobie predsedu a
podpredsedu je štyri roky.
2. Zasadnutie predsedníctva zvoláva predseda, v prípade jeho neprítomnosti
podpredseda. Predsedníctvo je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná
väčšina jeho členov. Predsedníctvo rozhoduje hlasovaním nadpolovičnou väčšinou
hlasov.

3. Predsedníctvo riadi činnosť Združenia medzi zasadnutiami členskej schôdze,
schvaľuje prijatie nových členov na základe písomnej prihlášky, zriaďuje svoju
kanceláriu (podľa organizačného poriadku) a poveruje iné osoby na konanie v mene
Združenia na presne stanovený účel. Predkladá zmeny stanov, organizačného
poriadku, ostatných vnútorných smerníc, výročnú správu o činnosti, plán práce
a rozpočet na schválenie členskej schôdzi.
4. Podľa potreby zriaďuje výberovú komisiu a monitorovací výbor (ich činnosť upravuje
organizačný poriadok), vymenúva členov monitorovacieho výboru, volí a odvoláva
členov výberovej komisie a predbežne schvaľuje projekty v rámci implementácie
Integrovanej stratégie rozvoja územia.
Článok VIII.
Predseda
1. Predseda je štatutárnym orgánom Združenia, zastupuje Združenie navonok a koná
v jeho mene. Zjednocuje a koordinuje činnosť orgánov Združenia. Predsedá členskej
schôdzi Združenia, zvoláva predsedníctvo Združenia a predsedá mu. V odôvodnených
prípadoch poveruje svojím zastupovaním podpredsedu, prípadne člena predsedníctva.
Článok IX.
Revízna komisia
1. Revízna komisia je kontrolným orgánom Združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá
členskej schôdzi.
Revízna komisia:
a) kontroluje hospodárenie Združenia a predkladá členskej schôdzi správu
o hospodárení Združenia spolu s návrhmi na odstránenie zistených
nedostatkov,
b) kontroluje dodržiavanie stanov Združenia a dáva členskej schôdzi návrh na
odstránenie nedostatkov,
c) v prípade sporu medzi orgánmi Združenia a jeho členmi plní funkciu
rozhodcovského orgánu, ak nie je sám spornou stranou,
d) funkcia člena predsedníctva a člena revíznej komisie Združenia je
nezlučiteľná,
e) členovia revíznej komisie majú právo zúčastňovať sa zasadnutí Predsedníctva.
2. Revízna komisia má troch členov volených členskou schôdzou.
Článok X.
Hospodárenie Združenia
1. Hospodárenie Združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

2. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom Združenia podľa platných
právnych predpisov.
3. Zdrojmi majetku Združenia sú najmä:
a) členské príspevky,
b) dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu obcí,
c) granty získané na realizáciu projektov,
d) sponzorské príspevky (dary) fyzických a právnických osôb,
e) výnosy z majetku,
f) úroky,
g) príjmy z činnosti Združenia, najmä:
 účastnícke poplatky na vzdelávacích a odborných podujatiach Združenia,
 príjmy za publikačnú a vydavateľskú činnosť Združenia,
 výnosy z hospodárskej činnosti Združenia v súlade s príslušnými zákonmi
a predpismi,
 služby poskytované v súlade s poslaním a cieľmi Združenia,
 príjmy z reklamnej činnosti.
4. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité alebo darované len na podporu
cieľov Združenia.
Článok XI.
Zánik Združenia
1. Združenie zaniká:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.
2. Pri zániku Združenia likvidáciou sa vykoná majetkové vysporiadanie. Majetkové
vysporiadanie vykoná likvidátor menovaný členskou schôdzou. Pri likvidácii
likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a zvyšný majetok Združenia
odovzdá protokolárne verejnoprospešnej organizácii s podobným predmetom činnosti.
O tom, na ktorú organizáciu bude majetok Združenia prevedený, rozhodne členská
schôdza Združenia. Zánik združenia oznámi likvidátor MV SR do 15. dní po ukončení
likvidácie.

Registrácia stanov vykonaná Ministerstvom vnútra SR dňa 13.5.1999
Číslo spisu: VVS/1 – 900/90 – 15015
Dodatok č. 1 k stanovám Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ, zmena stanov vzatá na
vedomie dňa 20.10.2003 Ministerstvom vnútra SR
Dodatok č. 2 k stanovám Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ, zmena stanov vzatá na
vedomie dňa 20.11.2008 Ministerstvom vnútra SR
Stanovy schválené so zmenami na členskej schôdzi Združenia mikroregiónu Svornosť
dňa 23.10.2008.

