STANOVY ZDRUŽENIA OBCÍ
MIKROREGIÓN TERCHOVSKÁ DOLINA

ČASŤ I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina je v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení a ďalších právnych predpisov dobrovoľným, na politických stranách
a hnutiach nezávislým záujmovým združením obcí.
Článok 1
Názov a symbolika združenia, sídlo združenia
1. Názov združenia je Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina
2. Oficiálna skratka je ZO MTD. Táto skrátka sa do cudzích jazykov neprekladá.
3. Sídlo združenia: Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín
Článok 2
Predmet činnosti združenia
Predmetom združenia je koordinovať aktivity so subjektmi, podieľajúcimi sa na
zabezpečovanie oblastí: samosprávy, programu očisty Váhu, verejno-prospešných služieb,
cestovného ruchu, životného prostredia miestnej a regionálnej úrovni, vrátane získavania
a využívania domácich a zahraničných zdrojov na podporu rozvoja obcí.

ČASŤ II.
POSTAVENIE A ÚLOHY ZDRUŽENIA
Článok 3
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina je v súlade s Čl. 66 Ústavy Slovenskej
republiky a ďalších právnych predpisov dobrovoľným, záujmovým na politických stranách
nezávislým združením obcí.

Článok 4
Cieľom Združenia je najmä:
a) obhajovať spoločné záujmy a práva členských obcí pri rešpektovaní ich autonómneho
postavenia, v súlade s Európskou chartou miestnej samosprávy, Ústavou SR
a zákonmi Slovenskej republiky,
b) predkladať vecne príslušným orgánom návrhy na riešenie problémov miestnej
územnej samosprávy
c) podriaďovať celú svoju činnosť záujmom združených obcí a zjednocovať postup
členských obcí pri vykonávaní im zverených úloh,
Za účelom naplnenia cieľov, môže Združenie zakladať a zriaďovať obchodné spoločnosti
a iné právne subjekty a vstupovať do nich.
Článok 5
Združenie je reprezentantom a hovorcom združených obcí:
1
2
3
4
5
6

vo vzťahu k štátnej správe a tuzemských a medzinárodných fondov, nadácií pri
realizácií rozvojových programov
vo vzťahu k vláde Slovenskej republiky a ústredným orgánom štátnej správy
vo vzťahu k iným organizáciám, združujúcim právnické osoby, pôsobiace v orgánoch
miestnej samosprávy ako koordinátor aktivít smerujúcich k rozvoju obcí
vo vzťahu k medzinárodným organizáciám
na požiadanie združených obcí koordinuje ich činnosť pri zabezpečovaní a riešení
regionálnych problémov
presadzuje všestranný rozvoj územnej samosprávy v rámci Združenia
Článok 6

1

Združenie vo vzťahu k združeným obciam plní výkonnú koordinačnú, iniciatívnu
metodicko- informačnú funkciu.
2 Koordinačnú funkciu vykonáva Združenie najmä vytváraním podmienok pre výmenu
názorov a skúsenosti predstaviteľov združených obcí, pre zbližovanie
a zovšeobecňovanie ich názorov a formovanie spoločných stratégií, smerujúcich
k rozvoju príslušného regiónu.
3 Koordinačnú funkciu vykonáva Združenie aj vo vzťahu k regionálnym združeniam
miest a obcí, predovšetkým pokiaľ ide o oblasť záujmových činností.
4 Iniciatívnu funkciu vykonáva Združenie vo vzťahu k združeným obciam najmä tým,
že zapája ich predstaviteľov na základe ich odbornosti a záujmu do riešenia
spoločných problémov miestnej samosprávy do prípravy a realizácie spoločných
stratégií.

ČASŤ III.
ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ A PRÁVA POVINNOSTI ČLENOV
Článok 7
1
2

Členstvo v združení je dobrovoľné a môže byť riadne alebo čestné.
Riadnym členom sa môže stať každá obec, v ktorej boli zvolené samosprávne orgány.

3

Riadne členstvo vzniká na základe prihlášky, schválenej, obecným zastupiteľstvom
príslušnej obce.
4 Čestné členstvo udeľuje valné zhromaždenie Združenia na návrh predsedníctva.

5

Čestným členom sa môže stať domáca alebo zahraničná obec alebo mesto, ktorá sa
významne podieľala alebo podieľa na rozvoji Združenia.
Článok 8

Riadny člen má právo
1 zúčastňovať sa prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu / starostu / na
rokovaniach, konferencií a ďalších orgánov Združenia a hlasovať pri prijímaní
uznesení týchto orgánov. Štatutárny zástupca môže túto svoju kompetenciu delegovať
iba na riadne zvoleného poslanca obecného zastupiteľstva
2 voliť a byť volený do orgánov Združenia
3 predkladať námety a žiadosti na riešenie problémov týkajúcich sa združených obcí,
resp. ich orgánov
4 zúčastňovať sa na podujatiach, ktoré organizuje a zabezpečuje Združenie
5 zúčastňovať sa na plnení úloh Združenia a byť informovaný o jeho činnosti
Článok 9
Riadny člen je povinný
a) dodržiavať stanovy Združenia a podieľať sa na plnení jeho úloh
b) platiť členské príspevky ( o výške príspevku rozhodne valné zhromaždenie )
c) včas písomne oznamovať personálne zmeny v delegovaní zástupcov v Združení a jeho
orgánoch.
d)
Článok 10
Riadne členstvo v Združení zaniká
1 nesplnením povinnosti podľa č. 9 písm. b) pričom k 30. júnu príslušného
kalendárneho roka sa vykoná výmaz z evidencie členov Združenia
2 písomným oznámením člena s uznesením obecného zastupiteľstva, že vystupuje zo
Združenia. Vystúpenie je možne uskutočniť iba k 31. decembru príslušného roka.

ČASŤ IV
ORGÁNY ZDRUŽENIA
Článok 11
Organmi Združenia sú
a) valné zhromaždenie
b) predsedníctvo
c) štatutárny zástupca – predseda
d) dozorná rada
Voľby volených orgánov Združenia sa uskutočňujú tajným hlasovaním

Článok 12
1

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Združenia. Tvoria ho starostovia,
zástupcovia združených obcí.
2 Valné zhromaždenie sa schádza pravidelné každý rok, prípadne podľa potreby.
3 V osobitných prípadoch môže byť na návrh predsedníctva alebo na požiadanie 1/5
členov Združenia zvolané mimoriadne valné zhromaždenie.
4 Valné zhromaždenie je uznášaniaschopne, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
členov združenia. Každý člen združenia má jeden hlas.
5 Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
a) voliť návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice
b) schvaľovať a meniť stanovy Združenia
c) voliť a odvolávať členov predsedníctva a dozornej rady
d) predsedníctvo volí z členov predsedu
e) Dozorná rada volí z členov predsedu Dozornej rady
f) prerokovať a schvaľovať správy o činnosti a plnení úloh Združenia, základné
smery a úlohy Združenia pre budúce obdobia, správu o výsledkoch
hospodárenia a revíznu správu
g) schvaľovať rokovací a volebný poriadok valného zhromaždenia
h) rozhodnúť o zániku Združenia a menovať likvidátora, ktorý je oprávnený
konať v mene Združenia vo všetkých veciach spojených s likvidáciou v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov
i) rozhoduje na základe návrhu predsedníctva o výške členského príspevku na
činnosť združenia
Článok 13
1

2

Predseda je štatutárnym organom Združenia. Predsedu volí a odvoláva predsedníctvo.
Predseda môže byť len starosta. Jeho funkčné obdobie trvá podľa volebného obdobia
orgánov samosprávy obcí do prvej valnej hromady po voľbách do orgánov miestnej
samosprávy.
Predseda Združenia zvoláva zasadnutie predsedníctva Združenia, podpisuje uznesenia
týchto orgánov.
Článok 14

1 Dozorná rada má 3 členov.
2 Dozorná rada plní najmä tieto úlohy:
a)
vykonáva v súlade so všeobecnými právnymi predpismi kontrolu
hospodárenia a účelného využívania finančných prostriedkov a majetku
Združenia
b)
kontroluje dodržiavanie stanov Združenia a uznesení valného zhromaždenia
c)
navrhuje opatrenia na nápravu zistených nedostatkov
d)
vyjadruje sa k návrhu rozpočtu a správam o výsledku hospodárenia
Združenia
e)
predseda dozornej rady je prizývaný na rokovanie predsedníctva, podáva
predsedníctvu a valnému zhromaždeniu správu o výsledkoch kontrol

Článok 15
Predsedníctvo má 5 členov (člen môže byť len starosta)
Do pôsobnosti predsedníctva patrí najmä:
a) obsahová a organizačná príprava a zvolávanie valného zhromaždenia
b) navrhuje výšku príspevku na činnosť združených obcí
Článok 16
Predsedníctvo Združenia je poradným orgánom predsedu Združenia,
a iniciatívnym orgánom Združenia obcí.

výkonným

Článok 17
Predseda Združenia má právo poveriť výkonom svojich jednotlivých práv a povinností
a to dlhodobo ktoréhokoľvek člena predsedníctva.
Článok 18
Členský príspevok zaplatí každý člen Združenia najneskôr do 31. marca príslušného
kalendárneho roku. Obec, ktorá sa stane členom Združenia po 30. júni kalendárneho roku,
platí za tento rok členské len vo výške ½ svojho riadneho členského príspevku.
Článok 19
Majetkové pomery združenia
1

Majetkom Združenia je hnuteľný a nehnuteľný majetok, práva a iné majetkové
hodnoty združenia.
2 Zdrojom majetku Združenia sú najmä:
- členské príspevky
- dary, subvencie, dotácie
- prostriedky získané vlastnou činnosťou združenia
- výnosy z vkladov združenia vedené v peňažných ústavoch

Hospodárenie s finančnými prostriedkami Združenia prináleží predsedovi Združenia.
Predseda je povinný dbať na to, aby prostriedky boli použité výlučne pre činnosť
združenia v zmysle čl. 2 stanov Združenia a rozvoj Združenia. Predseda je povinný
hospodáriť podľa príslušných právnych predpisov a správu o hospodárení predkladať na
schválenie valnému zhromaždeniu.
Pri zániku Združenia sa likvidačný zostatok rozdelí medzi tých členov združenia, ktorých
členstvo trvá k termínu zániku Združenia a to pomerom ich členských príspevkov
k likvidačnému zostatku.

ČASŤ V.
ADMINISTRATÍVA ZDRUŽENIA
Článok 20
Tajomník združenia
Administratívne, organizačné a hospodárske náležitosti Združenia spravuje tajomník
združenia, ktorého na návrh predsedu a predsedníctva Združenia schvaľuje valné
zhromaždenie. Za svoju činnosť zodpovedá predsedovi, ktorému je priamo podriadený
a predsedníctvu Združenia. Zúčastňuje sa rokovania predsedníctva, rokovania valného
zhromaždenia bez poradného hlasu a zastupuje Združenie na príslušných inštitúciach.

ČASŤ VI.
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 21
1

Mandát člena orgánu Združenia zaniká zánikom jeho mandátu voleného
predstaviteľa obce, na základe ktorého mu bolo priznané právo zastupovať mesto
alebo obec v orgánoch Združenia.

2

Mandát Predsedu Združenia a mandát predsedu dozornej rady ostáva zachovaný
do prvého valného zhromaždenia po termíne konania volieb do orgánov miestnej
samosprávy bez ohľadu na to, či bol v týchto voľbách opätovne zvolený alebo nie.

3

Predseda Združenia vykonáva v období od volieb do orgánov miestnej samosprávy
do termínu konania najbližšieho valného zhromaždenia na základe kladného
odporúčania jeho poradných orgánov .

4

Zrušenie Združenia môže nastať len 3/5 väčšinou hlasov, s povinnosťou
menovania likvidátora, za účelom vysporiadania.

Tieto stanovy v znení zmien a doplnkov nadobúdajú platnosť schválením na valnom
zhromaždení Združenia obcí Mikroregiónu Terchovská dolina dňa, 27. novembra 2012.
Účinnosť nadobúdajú dňom registrácie.

PhDr. Peter Vajda
predseda Združenia obcí Mikroregiónu Terchovská dolina

