Stanovy Združenia Obcí Mikroregiónu Minčol
I. časť – všeobecné ustanovenia
1. Založenie združenia
Združenie je záujmové združenie obcí založené zakladateľskou zmluvou podľa § 20b zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Združenie
nadobúda právnu spôsobilosť zápisom do registra združení, vedeného na Krajskom úrade
v Prešove.
2. Názov združenia
Združenie Obcí Mikroregiónu Minčol, oficiálne používaná skratka ZOM Minčol
3. Sídlo
Sídlom Združenia Obcí Mikroregiónu Minčol je obec Ľubotín, ul. Na Rovni 12, 065 41
Ľubotín.
II. časť – ciele Združenia Obcí Mikroregiónu Minčol
1. Cieľom Združenia Obcí Mikroregiónu Minčol je najmä:
a) koordinácia rozvojových projektov prostredníctvom podporných fondov v združených
obciach
b) podpora pri vytváraní podmienok pre hospodársky a ekonomický rozvoj, rozvoj
vidieka, vybudovanie infraštruktúry, rozvoj ľudských zdrojov, rozvoj cestovného
ruchu a podpora rozvoja národnostnej a menšinovej kultúry
c) komplexná propagácia združených obcí
2. Predmet činnosti
Združenie je verejnoprospešná inštitúcia zameraná na:
- podporu hospodárskeho, ekologického, sociálneho rozvoja združených obcí. Zastáva záujmy
združených obcí voči oficiálnym a tretím osobám. Hlavným poslaním je ochrana a podpora
záujmov jeho členov, aktivity na úseku životného prostredia, vytváranie podnienok pre ďalší
rozvoj, propagácia združených obcí, rozvoj cestovného ruchu, agroturistiky a prihraničnej
spolupráca. Plní predovšetkým tieto úlohy:
a) chráni, podporuje a koordinuje aktivity členov v ich záujme,
b) napomáha realizácii rozvojových programov združených obcí,
c) podporuje aktivity vedúce k ochrane a zveľaďovaniu životného prostredia,
ekologizácie združených obcí,
d) koordinuje aktivity členov združenia a občanov smerujúce k všestrannému rozvoju
cestovného ruchu, rekreácie, vidieckeho turizmu a agroturistike,
e) zabezpečuje marketing a spoločnú propagáciu a spolupôsobenie pri uskutočňovaní
podujatí podporujúcich cestovný ruch za účelom zvyšovania záujmu turistov
o združené obce,
f) koordinuje získavanie finančných prostriedkov pre zabezpečenie rozvojových aktivít
cestovného ruchu a ekologizácie združených obcí,
g) podpora rozvoja národnostnej a menšinovej kultúry

III. časť – členstvo, práva a povinnosti členov
1. Vznik členstva
- zakladajúcim členom združenia je obec, ktorá podpisom riadne splnomocneného
zástupcu na zakladajúcej zmluve prejaví vôľu stať sa členom združenia a dodržiavať jeho
stanovy
- pristupujúca obec sa stáva členom združenia ak:
a) podá písomnú prihlášku za člena ZOM Minčol
b) preukáže právnu opodstatnenosť (obce výpisom z uznesenia OZ)
c) súhlasí so stanovami ZOM Minčol
d) príslušné orgány ZOM Minčol vyslovia súhlas s jeho prijatím
e) zaplatí členský poplatok, ktorý schváli členská schôdza združenia
2. Práva a povinnosti členov
Členovia majú právo:
a) oficiálne vystupovať ako člen združenia
b) určovať svojho zástupcu na zasadnutia členskej schôdze
c) člen má právo aktívne sa zúčastňovať na činnosti združenia, navrhovať kandidátov do
všetkých orgánov združenia, v súlade s volebným poriadkom voliť tieto orgány a byť
volený, žiadať o ochranu svojich oprávnených záujmov podľa cieľov združenia
d) byť pravidelne informovaný o výsledkoch činnosti združenia
e) využívať výhody vyplývajúce z členstva
Členovia majú povinnosť:
a) dodržiavať ustanovenia zakladateľskej zmluvy a stanov združenia
b) platiť členský príspevok v určenej výške a v stanovenom termíne
c) nepoškodzovať meno združenia a podporovať činnosť združenia v rámci vlastnej
pôsobnosti
d) zúčastňovať sa na zasadnutiach členskej schôdze
e) dodržiavať všeobecné zásady profesionálnej etiky v presadzovaní záujmov združenia
f) poskytovať združeniu potrebné informácie
g) plniť rozhodnutia orgánov združenia
3. Ukončenie členstva
a) členstvo zaniká vystúpením na základe písomnej žiadosti,
b) zánikom združenia,
c) nezaplatením schváleného členského príspevku,
d) vylúčením pre porušenie stanov ZOM Minčol – rozhodnutím členskej schôdze,
e) zánikom člena – pri ukončení činnosti právnickej osoby
O vysporiadaní majetkových otázok súvisiacich s ukončením členstva rozhodne členská
schôdza združenia.
4. Trvanie združenia
Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.
5. Členský príspevok
Riadny člen združenia okrem podmienok pre vznik členstva uvedených v časti III. bod 1
týchto stanov je povinný platiť členský príspevok. Členský príspevok sa uhrádza jednorázovo,

jeho výšku určuje členská schôdza združenia vždy na nasledujúce ročné obdobie. Ak členský
príspevok nie je uhradený do stanoveného termínu, členstvo v bežnom roku sa pozastavuje do
zaplatenia príspevku. V prípade neuhradenia príspevku po písomnej výzve členstvo zaniká.
IV. časť – postavenie a pôsobnosť orgánov združenia
Orgány združenia sú:
a) členská schôdza
b) predseda a podpredseda
c) revízna komisia
Orgány združenia rokujú podľa rokovacieho poriadku schváleného členskou schôdzou
združenia.
1. Členská schôdza
a) najvyšším orgánom združenia je členská schôdza, ktorá je zložená zo všetkých členov
združenia, pričom každý člen má jeden hlas. Na zasadnutiach členskej schôdze sa za
členov združenia zúčastňujú ich štatutárni zástupcovia alebo nimi písomne poverené
zodpovedné osoby. Členská schôdza sa koná najmenej raz za 1 rok. Mimoriadna
členská schôdza sa koná, ak o jej zvolanie požiada najmenej polovica všetkých členov
združenia. Členská schôdza sa musí uskutočniť najneskôr do jedného mesiaca od
obdržania platného písomného návrhu na jej zvolanie. Na zasadnutie je možné prizvať
aj nečlenov, ktorých prítomnosť je vhodná a žiadúca.
b) Členskú schôdzu zvoláva predseda alebo podpredseda. Termín a program členskej
schôdze oznámi členom najmenej 3 dní pred dňom jej konania, a to písomnou alebo
telefonickou pozvánkou. Do pôsobnosti členskej schôdze patrí najmä:
- schvaľovať stanovy združenia, ich zmeny a doplnky a iné vnútorné predpisy
združenia
- schvaľovať znenie dokumentov prijatých na zasadnutiach členskej schôdze,
- schvaľovať výšku členského príspevku riadnych členov združenia
- prerokovávať a schvaľovať správu predsedu o činnosti združenia, v jej
rámci ukladať úlohy a vytyčovať hlavné smery činnosti,
- prerokovávať a schvaľovať správu revíznej komisie o jej činnosti a dodržiavanie
zásad stanov a všeobecne platných právnych noriem na úseku hospodárenia,
- voliť predsedu a podpredsedu,
- voliť 2 člennú revíznu komisiu,
- rozhodovať o prijatí pristupujúcich členov združenia a o vylúčení člena zo združenia,
- rozhodovať o všetkých závažných otázkach, dotýkajúcich sa činnosti združenia.
c) Členská schôdza je schopná uznášania, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých
členov. Ak členská schôdza nie je uznášaniaschopná, zvolá predseda alebo
podpredseda náhradnú členskú schôdzu tak, aby sa konala do jedného mesiaca odo
dňa, keď sa mala konať pôvodne zvolaná. Náhradná členská schôdza musí mať
nezmenení program a je schopná uznášať sa prítomnosti 1/3 členov.
2. Predseda a podpredseda združenia
Predseda je výkonný orgán združenia, zastupuje združenie navonok a koná v jeho mene vo
vzťahu k tretím subjektom a osobám. Predsedu a podpredsedu volí členská schôdza zo
svojich radov na dobu štyroch rokov. Sú viazaní rozhodnutím členskej schôdze a len v jeho
intenciách môžu konať. V neprítomnosti predsedu ho zastupuje podpredseda. Podpredseda

naviac pôsobí ako ďalší štatutár združenia, rozhoduje o vecných, obsahových a personálnych
otázkach.
Do pôsobnosti predsedu a podpredsedu patrí:
- realizácia úloh prijatých členskou schôdzou,
- riadenie a zabezpečovanie činnosti združenia medzi zasadnutiami členskej schôdze,
- podľa potreby vytvárať stále alebo dočasné komisie, pracovné skupiny,
- prerokovávať správy revíznej komisie,
- zvolávanie riadnej a mimoriadnej členskej schôdze.
3. Revízna komisia
a) revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, zo svojich členov si volí
predsedu
b) právomoci a úlohy revíznej komisie vymedzuje štatút, ktorý schvaľuje členská
schôdza združenia
c) revízna komisia za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi
V. časť – vystupovanie a konanie osôb za združenie
1. Zástupcom združenia navonok je predseda, ktorého volí členská schôdza
tajným hlasovaním na obdobie štyroch rokov, v prípade neprítomnosti ho
zastupuje podpredseda.
2. V mene združenia konajú a podpisujú predseda a podpredseda združenia každý
samostatne. Finančné záležitosti sú oprávnený podpisovať predseda
a podpredseda združenia každý samostatne.
VI. časť – hospodárenie združenia
1. Združenie hospodári zo získanými zdrojmi hlavne na zabezpečenie svojich cieľov
a v súlade so všeobecnými predpismi na neziskovom princípe. Združenie má vlastný majetok,
ktorým zodpovedá za záväzky združenia.
2. Príjmy združenia sa získavajú:
a) členskými príspevkami,
b) dotáciami, podpornými a štrukturálnymi fondmi, príspevkami z vládnych
programov,
c) darmi,
d) príjmami získanými vlastnými aktivitami združenia,
e) príspevkami fyzických a iných právnických osôb aj zahraničných,
f) inými zdrojmi.
3. Ručenie:
Za záväzky ručí združenie len svojim majetkom. Osobné ručenie členov za záväzky združenia
je vylúčené.
VII. časť – zánik združenia
1. O zániku združenia rozhoduje členská schôdza 2/3 hlasov členov združenia v tajnom
hlasovaní. Táto členská schôdza rozhodne súčasne o spôsobe a postupe pri likvidácii.
2. Združenie zaniká výmazom z registra združení.
3. Oprávneným požiadať o výmaz z registra je likvidátor menovaný členskou schôdzou,
ktorý vykoná likvidáciu majetku združenia, ak majetok neprechádza na právneho nástupcu
združenia.

VIII. časť - záverečné ustanovenia
1. Tieto stanovy združenia nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom registrácie.
2. Zmeny a doplnky týchto stanov môže vykonať členská schôdza združenia na návrh
výkonného výboru združenia formou písomných dodatkov.
3. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne platnými predpismi.
4. Súhlas so stanovami združenia a so všetkými ich dodatkami potvrdzujú svojimi
podpismi členovia združenia alebo nimi poverené osoby.
V Ľubotíne 10.05.2007
Zakladajúci členovia združenia (podpis a pečiatka)

Zakladateľská zmluva
o založení združenia Obcí Mikroregiónu Minčol v súlade s ustanovením § 20b zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Článok 1
Názov združenia
Podpísaní účastníci tejto zmluvy sa dohodli na názve, ktorý znie:

Združenie Obcí Mikroregiónu Minčol
Účastníci tejto zakladateľskej zmluvy sú obce okresu Stará Ľubovňa v zastúpení starostami
obcí.
Obec

IČO

meno, priezvisko a funkcia

1. Obec Čirč

00329835

Ján Labaš – starosta obce,

2. Obec Ďurková

00329843

Ing. Ján Kuruc – starosta obce,

3. Obec Ľubotín

00330035

bydlisko
065 42 Čirč 275
065 41 Ďurková 96

Ing. Jozef Havrila – starosta obce, ul. Kapacká 171/29
065 41 Ľubotín

4. Obec Šarišské Jastrabie 00330213 PaedDr. Ľubomír Rešetár – starosta obce,
065 48 Šarišské Jastrabie 197
5. Obec Vislanka

00330256

Dušan Firment – starosta obce,

065 41 Vislanka 27

Článok 2
Sídlo združenia
Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že sídlom Združenia Obcí Mikroregiónu Minčol bude
obec Ľubotín, ul. Na Rovni 12, 065 41 Ľubotín.
Článok 3
Predmet činnosti
Združenie je verejnoprospešná inštitúcia zameraná na:
- podporu hospodárskeho, ekologického, sociálneho rozvoja združených obcí. Zastáva záujmy
obcí voči oficiálnym a tretím osobám. Hlavným poslaním je ochrana a podpora záujmov jeho
členov, aktivity na úseku životného prostredia, vytváranie podnienok pre ďalší rozvoj,
propagácia obcí, rozvoj cestovného ruchu, agroturistiky a prihraničnej spolupráca. Plní
predovšetkým tieto úlohy:
a) chráni, podporuje a koordinuje aktivity členov v ich záujme,
b) napomáha realizácii rozvojových programov združených subjektov,
c) podporuje aktivity vedúce k ochrane a zveľaďovaniu životného prostredia,
ekologizácie mikroregiónu,
d) podporuje vytváranie nových pracovných príležitosti,

e) koordinuje aktivity členov združenia a občanov smerujúce k všestrannému rozvoju
cestovného ruchu, rekreácie, vidieckeho turizmu a agroturistike v obciach
f) zabezpečuje marketing a spoločnú propagáciu a spolupôsobenie pri uskutočňovaní
podujatí podporujúcich cestovný ruch za účelom zvyšovania záujmu turistov o obce
g) mobilizuje získanie finančných prostriedkov pre zabezpečenie rozvojových aktivít
cestovného ruchu a ekologizácie obcí
h) podpora rozvoja národnostnej a menšinovej kultúry
Článok 4
Peňažné vklady zakladateľov
1. Každý účastník zmluvy sa pre dosiahnutie účelu, pre ktorý bola zmluva uzavretá
zaväzuje poskytnúť peňažný vklad vo výške 5 000,- Sk.
2. Peňažný vklad poskytne účastník zmluvy na osobitný účet združenia po vzniku
združenia v termíne do 14 dní po registrovaní združenia na príslušnom registrujúcom
štátnom orgáne.
3. Členský príspevok sa uhrádza jednorázovo, jeho výšku určuje členská schôdza
združenia vždy na nasledujúce ročné obdobie.
4. Majetok získaný peňažným vkladom členov združenia a ostatnými príjmami sa stáva
spoluvlastníctvom všetkých účastníkov zmluvy, ktorí splnili podmienky zmluvy.
5. Náklady vynaložené na založenie, vznik a činnosť združenia sa hradia z vkladov do
združenia.
Článok 5
Orgány združenia
Orgány združenia sú:
a) členská schôdza
b) predseda a podpredseda
c) revízna komisia
1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda združenia a podpredseda (poverený zástupca)
združenia, ktorý konajú v jeho mene a zastupujú združenie navonok.
Predsedom združenia je:
PaedDr. Ľubomír Rešetár, r.č. 740730/9459, adresa 065 48 Šarišské Jastrabie 197 – starosta
Obce Šarišské Jastrabie.
Poverený zástupca združenia je:
Ing. Jozef Havrila, r.č. 671002/7236, adresa ul. Kapacká 171/29, 065 41 Ľubotín – starosta
Obce Ľubotín.
Článok 6
Zásady
1. Združenie je právnickou osobou a za nesplnenie svojich povinnosti zodpovedá svojim
majetkom.
2. Účastníci zmluvy rozhodujú vo veciach, pre ktoré bolo združenie založené
a spôsobom upraveným v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov.

Článok 7
Spoločné ustanovenia
1. Jednotliví členovia združenia môžu zo združenia vystúpiť po vysporiadaní si záväzkov
voči združeniu.
2. Z vážnych dôvodov možno účastníka združenia vylúčiť a to rozhodnutím 2/3 väčšinou
členov združenia.
3. Účastníkovi, ktorý vystúpil, alebo bol vylúčený zo združenia sa veci vnesené do
združenia vrátia primerane na vykonanú činnosť združenia a pokiaľ združenie
nerozhodne inak.
4. Účastník, ktorý vystúpi, alebo bol vylúčený zo združenia sa nezbavuje voči združeniu
zodpovednosti za záväzky z činnosti združenia, ktoré vznikli do dňa vystúpenia, alebo
vylúčenia v rozsahu vlastných práv a povinnosti.
5. Okrem zakladajúcich členov združenia sa môžu stať členmi aj ostatné obce
nachádzajúce sa v územnom obvode pôsobnosti združenia.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
1. O zániku združenia rozhoduje členská schôdza 2/3 hlasov členov združenia v tajnom
hlasovaní. Táto členská schôdza rozhodne súčasne o spôsobe a postupe pri likvidácii.
2. Združenie zaniká výmazom z registra združení.
3. Oprávneným požiadať o výmaz z registra je likvidátor menovaný členskou schôdzou,
ktorý vykoná likvidáciu majetku združenia, ak majetok neprechádza na právneho
nástupcu združenia.
4. Zakladatelia súčasne s uzavretím tejto zakladateľskej zmluvy schvaľujú stanovy
združenia, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy.
5. Táto zmluva bola vyhotovená v jednom origináli a každý člen združenia dostane
overenú kópiu tejto zmluvy.
6. Účastníci po prečítaní zmluvy vyhlasujú, že obsah zmluvy vyjadruje ich vôľu, sú
splnomocnení príslušným uznesením obecného zastupiteľstva zakladateľskú zmluvu
podpísať.
V Ľubotíne 10.05.2007
Zakladajúci členovia združenia (podpis a pečiatka):

Oznámenie o splnomocnencoch konajúcich v mene
Združenia Obcí Mikroregiónu Minčol
Na prípravnej členskej schôdzi Združenia Obcí Mikroregiónu Minčol konanej dňa
10.05.2007 boli zvolené osoby splnomocnené konať v mene Združenia Obcí Mikroregiónu
Minčol následovne:
Predsedom združenia je:
PaedDr. Ľubomír Rešetár, r.č. 740730/9459, adresa 065 48 Šarišské Jastrabie 197 – starosta
Obce Šarišské Jastrabie.
Poverený zástupca združenia je:
Ing. Jozef Havrila, r.č. 671002/7236, adresa ul. Kapacká 171/29, 065 41 Ľubotín – starosta
Obce Ľubotín.
Zakladajúci členovia združenia (podpis a pečiatka):

