Mesto Hriňová
obce Dúbravy, Stožok, Klokoč, Stará Huta, Horný Tisovník
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Preambula
Koordinačné združenie pre rozvoj mikroregiónu Podpoľanie
je záujmové združenie právnických osôb, ktoré vzniklo na zákla
de spoločného záujmu zastúpených subjektov za účelom vzájomnej
koordinácie postupu pri zabezpečovaní rozvoja územia a za účelom
vytvorenia výkonného orgánu splnomocneného zastupovať záujmy toh
to územia.
Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIE
1. Koordinačné združenie pre rozvoj mikroregiónu Podpoľanie
/ďalej len združenie/ je samostatnou právnickou osobou
s plnou právnou subjektivitou. Má celoštátnu aj zahranič
nú pôsobnosť.
2. Združenie zastupuj e záujmy miest a obcí a koordinuj e zámery
rozvoja územia časti regiónu Podpoľania /ďalej len mikroregión Podpoľanie/, vyčleného katastrami miest a obcí., ktoré
sú členmi Koordinačného združenia pre rozvoj mikroregiónu
Podpoľanie.
3. Zakladajúcimi členmi Koordinačného združenia pre rozvoj mi
kroregiónu Podpoľanie sú: mesto Hriňová a obce: Dúbravy,
Stožok, Klokoč, Stará Huta a Horný Tisovník
4. Sídlom združenia je DETVA, Záhradná 12
5. Združenie bolo zriadené podľa § 20f - § 21 Občianskeho zá
konníka, § 21 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a zákona SNR č .295/1992 Zb.o niektorých opatreniach v mies
tnej samospráve a štátnej správe / v úplnom znení Zákona
SNR

č.481/1992 Zb./.
Článok 2
POSLANIE ZDRUŽENIA

1. Cieľom združenia je zastupovali záujmy miest a obcí, koordino
vať ich vzájomnú súčinnosť v rámci rozvoja mikroregiónu, ako

j

aj podnikateľské aktivity miestnych subjektov za účelom vytvorenia spoločného hospodárskeho priestoru, pre zabezpečenie a
realizáciu zámerov, ktoré sú spoločným záujmom miest a obci
mikroregiónu Podpoľanie, najmä v oblasti regionálneho rozvoja:
technickej infraštruktúry, výroby, dopravy, životného prostre
dia, ochrany prírody a prírodných zdrojov, poľnohospodárstva,
turistiky, zdravotníctva, školstva, kultúry a pod..
2. Združenie je splnomocnené obecnými zastupiteľstvami jednať
v ich mene pri zabezpečovaní rozvoja územia, získavaní in
vestorov, finančných prostriedkov, plánov a projektov rozvo
ja územia a to ako s domácimi, tak i zahraničnými partnermi.
3. Združenie zabezpečuje propagáciu mikroregiónu a jeho repre
zentáciu navonok.

Článok 3
ZABEZPEČENIE CIEĽOV
1. Pre zabezpečenie realizácie cieľov združenie sústreďuje a
združuje finančné prostriedky z domácich a zahraničných zdro
jov a pomocou nich:
a/ získava a sústreďuje informácie, vytvára materiálne a iné vhod
né podmienky pre rozvoj a šírenie propagácie mikroregiónu
b/ vypisuj e , vyhlasuje a uskutočňuj e konkurzy, súťaže a ponuko
vé konania na realizáciu proj ektov a programov rozvoja úze
mia a jeho propagáciu
c/ obstaráva a zadáva spracovanie projektov koordinujúcich
a zabezpečujúcich rozvoj celého mikroregiónu
d/ poriada súťaže a organizuje zhodnocovanie najkvalitnejších
realizácií prispievajúcich k vytváraniu dobrého mena a vyš
šej kvality mikroregiónu
2. Koordinačné združenie nie je oprávnené zastupovať mestá
a obce v rozhodnutiach prináležiacich mestám a obciam,
takéto rozhodnutia, uznesenia a dohody združenia nadobúdajú
platnosť až po schválení v obecných a metských zastupiteľ
stvách .
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Článok 4
ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ

^Žfov-V

1. Členmi združenia môžu byť právnické osoby, ktorých záujmom
je vzájomná spolupráca v prospech mikroregiónu a to:
a/ mestá a obce mikroregiónu Podpoľanie, zastúpené svojimi
primátormi a starostami
Jednotliví primátori, starostovia zastupujú v združení záujmy
svojich miest a obcí, prenášajú ich do činnosti združenia a
spätne do činnosti miest a obcí.
b/ podnikateľské a ostatné právne subjekty pôsobiace na území
mikroregiónu
2. Členstvo v združení je dobrovoľné.
3. Zakladajúcimi členmi združenia sú právnické osoby uvedené
v článku 1, odst.3 tohto štatútu, na základe ustanovujúceho
zasadnutia združenia a po predbežných spoločných jednaniach.
4. Členom združenia sa stáva právnická osoba na základe písom
nej prihlášky podanej Koordinačnému združeniu pre rozvoj
mikroregiónu Podpoľanie, Detva Ul.Záhradná 12 a odsúhlasení
členstva 3/5 väčšinou prítomných členov
združenia.
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Článok 5
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV, ZÁNIK ČLENSTVA
t
1. Práva členov združenia:
a/ zúčastňovať sa zasadnutí združenia, byť informovaný o stave
a činnosti združenia
b/ vyjadrovať sa k Stanovám, vnútorným smerniciam združenia,
ich doplnkom a zmenám
c/ navrhovať a voliť funkcionárov združenia
d/ byť navrhovaný a volený do orgánov združenia
e/ predkladať návrhy na činnosť a aktivity v súlade s cieľmi
združenia
f/ v rámci svojich možností ako aj osobnou aktivitou pri
spievať k naplneniu cieľov združenia
g/ spolurozhodovať hlasovaním o činnosti, aktivitách a spôsobe
použitia finančných prostriedkov združenia a nakladania

s majetkom
h/ spolurozhodovali hlasovaním o rozšírení, vylúčení z
v združení, o zániku združenia
2. Povinnosti členov:
a/ chránil'i a šíriť dobré meno mikroregiónu Podpoľanie
b/ zúčastňovať sa na zasadnutiach združenia a orgánov,
do ktorých boli zvolení
c/ aktívne pracovať pre prospech mikroregiónu
d/ dodržiavať Stanovy, smernice združenia a hospodárenie
s prostriedkami a majetkom združenia
e/ vzájomne spolupracovať pri napĺňaní spoločných zámerov
a cieľov združenia
f'/ platiť členské príspevky a plniť finančné dohody vyplýva
júce z členstva
3. Neplnenie si povinností vyplývajúcich z členstva sa považuje
za porušenie stanov združenia a zasadnutie združenia na zákla
de návrhu predloženého ktorýmkoľvek členom združenia, alebo
z podnetu kontrolnej komisie, po odsúhlasení 3/5 väčinou
prítomných členov môže takéhoto člena z členstva vylúčiť.
4. Členstvo v združení zaniká:
a/ vystúpením člena na základe jeho písomného oznámenia,
po uplynutí 30 dní od doručenia oznámenia združeniu
b/ zrušením členstva zasadnutím združenia z dôvodu hrubého po
rušenia štatútu a neplnenia si členských povinností
c/ zánikom právnickej osoby - člena združenia

Článok 6
ORGÁNY A ORGANIZÁCIE ZDRUŽENIA
1. Orgánmi združenia sú:
a/ zasadnutie
b/ predsedníctvo
c/ kontrólna komisia

2. Zasadnutie tvoria všetci členovia združenia.
Zasadnutie rozhoduje, rieši, pri j tma a uznáša sa k
hlavným cieľom rozvoja mikroregiónu Podpoľanie. Prerokúva sprá
vy o činnosti združenia a o hospodárení, ako aj plány činnosti
a použitia finančných prostriedkov.
Zasadnutie volt a odvoláva členov predsedníctva.
Zasadnutie združenia môže ustanoviť v prípade potreby i dočasné
orgány ako napr. komisie, ktoré majú predovšetkým funkciu odborno - poradenskú a iniciatívnu.
Zasadnutie schvaľuje stanový, organizačný poriadok, smernice
o hospodárení, pravidlá pre koordináciu obcí a činnosti zdru
ženia, príp. iné dokumenty združenia.
Zasadnutie rozhoduje o rozšírení členstva v združení, posudzuje
a vyjadruje sa k porušeniu povinností vyplývajúcich z členstva,
rozhoduje o zrušení členstva a o zániku združenia.
V súlade so Stanovami združenia a prejednávanou problematikou
sa uznáša na základe:

a/ nadpolovičnej väčšiny prítomných členských hlasov
b/ nadpolovičnej väčšiny všetkých členských hlasov
c/ 3/5 väčšiny prítomných členských hlasov
d/ 3/5 väčšiny všetkých členských hlasov
Zasadnutie sa schádza podľa potreby, min. Ix štvrťročne.
Zvoláva ho a vedie predseda združenia.
3. Predsedníctvo je volený orgán združenia. Jeho jednotlivých čle
nov volí zasadnutie združenia priamou voľbou po odsúhlasení nad
polovičnou väčšinou prítomných členských hlasov.
Predsedníctvo tvorí :
a/ predseda
b/ podpredseda
c/ výkonní tajomníci
d/ kontrólna komisia
Predsedníctvo zasadá Ix mesačne, príp. podľa potreby. Zvoláva
a vedie ho predseda združenia.
Predsedníctvo pripravuj e a predkladá materiály na vyjadrenie
zasadnutiu združenia a jeho jednotliví členovia plnia povinnos
ti vyplývajúce z prijatých funkcií.
Volebné obdobie predsedníctva je totožné s volebným obdobím
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alebo nové voľby predsedníctva sa môžu uskutočnit aj v "priebe
hu volebného obdobia na základe rozhodnutia nadpolovičnej väč
šiny prítomných členov.
a/ Predseda združenia je volený nadpolovičnou väčšinou prítomných
členov na zasadnutí združenia. Zastupuj e združenie navonok.
Spolu s príslušným výkonným tajomníkom podpisuje všetky písom
nosti združenia. Predseda zvoláva a vedie zasadnutia predsed
níctva. Predsedu v jeho neprítomnosti zastupuj e podpredseda.
b/ Podpredsedovia sú zástupcami predsedu združenia.
Sú najmenej dvaja pre jednotlivé úseky a sú volení zasadnutím
združenia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
Práva a povinnosti predsedov združenia bližšie stanoví zasadnu
tie združenia.
c/ Výkonní tajomníci sú volení na zasadnutí združenia nadpolovič
nou väčšinou prítomných hlasov. Výkonní tajomníci sú výkonnými
pracovníkmi predsedníctva a pripravuj ú odborné materiály a pod
klady pre jednanie predsedníctva a zasadnutie združenia. Výkonní
tajomníci sú najmenej dvaja. Jeden pre koordináciu projektov roz
voja /koordinačný tajomník/ a jeden pre organizáciu, správu
a prevádzku /organizačný tajomník/.
Koordinačný tajomník zodpovedá za prípravu materiálov a podkla
dov pre koordináciu a kooperáciu subjektov v území a pre zahra
ničnú spoluúčasť.
Organizačný tajomník zabezpečuje organizáciu zasadaní, písomnú
a správnu agendu spolu so sekretárom. Zodpovedá za správne vy
hotovenie a overenie zápisníc a uznesení, za zabezpečenie in
formovanosti členov združenia a jeho orgánov.
Združenie môže podľa potreby schváliť ďalších výkonných tajom
níkov. Výkonní tajomníci sú zároveň zástupcovia podpredsedov
pre j ednotlivé úseky.
V prípade, ak výkonnými tajomníkmi /a hospodárom/ nie sú zástup
covia právnických osôb t.j. členov združenia, zasadnutie zdru
ženia bližšie stanoví ich práva a povinnosti.
d/ Kontrólna komisia sa skladá z dvoch alebo viacerých členov zdru
ženia volených nadpolovičnou väčšinou prítomných členov združenia
na obdobie totožné s volebným obdobím predsedníctva. Kontrólna
komisia zodpovedá za svoju činnosť zasadnutiu združenia, ktorému

podáva informácie o výsledku svojej činnosti. Kontrólna^ komisia
dozerá na správnosť hospodárania, prijatých uznesení a heQjrfo$énie
uznesení a dokumentov združenia.
4. Hospodár, sekretár a komisie združenia:
Výkonnými pracovníkmi predsedníctva a združenia sú:
a/ hospodár
b/ sekretár
c/ komisie
a/ Hospodár združenia je výkonným pracovníkom združenia.
O funkcii hospodára rozhoduje zasadnutie združenia na základe
nadpolovičnej väčšiny prítomných hlasov. Hospodár vedie účty,
spravuj e rozpočet a vyúčtovanie. O hospodárení informuje pred
sedníctvo a zasadnutie združenia. Finančné operácie vykonáva
po ich podpísaní predsedom a príslušným výkonným tajomníkom
v súlade s platnými právnymi normami a vnútornými smernicami.
Hospodár je zodpovedný za správne hospodárenie s majetkom a
finančnými prostriedkami združenia,
b/ Sekretár združenia je administratívnym pracovníkom združenia.
Vedie písomnú agendu, eviduje poštu, vyhotovuje zápisy, vyko
náva vyúčtovanie nákladov, zabezpečuj e organizačno-prevádzko
vý úsek spolu s organizačným tajomníkom. Sekretár nie je vole
ná funkcia a nemá práva členov združenia,
c/ Zasadnutie môže na návrh predsedníctva zriaďovať konisie, ktoré
majú najmä odborno-poradenský a iniciatívny charakter a môžu
mať dočasný charakter. Členmi komisií môžu byť členovia združe
nia a prizvaní odborníci, občania, zástupcovia štátnej správy,
podnikatelia a pod. O ich vzniku a zrušení rozhoduje zasadnutie
združenia nadpolovičnou väčšinou väčšinou prítomných hlasov.
5. Všetky funkcie vyplývajúce z členstva sa vykonávaj ú čestne.
V súvislosti s výkonom funkcií majú členovia združenia
nárok na úhradu skutočne vynaložených nákladov.
Výkonným tajomníkom, hospodárovi, sekretárovi a prizvaným
členom komisií môže byť za vykonanú prácu poskytovaná finančná
odmena, o čom rozhoduje zasadnutie združenie nadpolovičnou väč
šinou všetkých prítomných členských hlasov.

Článok 7
PROSTRIEDKY ZDRUŽENIA
1.
a/
b/
b/

Prostriedky združenia sa tvoria:
z prostriedkov a príspevkov vložených členmi združenia
z príspevkov získaných zo štátneho rozpočtu
z príspevkov a darov od ostatných právnických a fyzických
osôb
c/ z prostriedkov a výnosov majetku združenia a vlastnej
činnosti

2.
a/
b/
b/

Základný vklad členov združenia je :
obce podľa počtu obyvateľov / 10 .- Sk na obyvateľa
mestá podľa počtu obyvateľov / 5
Sk na obyvateľa
u ostatných právnych subjektov min. 5 000.- Sk

3. Zasadnutie združenia bližšie stanoví a spracuj e vnútorné
pravidlá pre tvorbu a hospodárenie s prostriedkami združenia.
4. Účet združenia bude otvorený vo Všeobecnej úverovej banke
vo Zvolene, expozitúra Hriňová.

Článok 8
HOSPODÁRENIE
1. Prostriedky združenia sú majetkom združenia. Nakladá sa s ni
mi výlučne v súlade so štatútom združenia, vnútornými pravid
lami pre tvorbu a hospodárenie s prostriedkami združenia
a v súlade s platnými právnymi predpismi.
2. Pohyb majetku sa presne eviduje v zmysle príslušných platných
predpisov a vlastných interných smerníc hospodárenia.
3. Nevyhnutné hotovostné výdavky spojené s výkonom združenia sa
hradia z prostriedkov združenia.
4. Opatrenia a rozhodnutia podľa uznesení združenia vykonáva pred
seda a príslušný výkonný tajomník.
5. Za správnosť hospodárenia s prostriedkami a maj etkom združenia
zodpovedá predseda a hospodár v súlade s uzneseniami zasadnutia
združenia a platnými predpismi.

Združenie je právnickou osobou, ktorá zodpovedá svoj
za nesplnenie svojich povinností.

Článok 9
POUŽITIE PROSTRIEDKOV ZDRUŽENIA
Hlavné smery a účely použitia finančných prostriedkov schva
ľuje zasadnutie združenia na základe 3/5 väčšiny prítomných
členov.
Združenie môže pre každý rok schválil.i iné účelové zameranie
využitia finančných prostriedkov a organizovalť preň účelové
zbierky a združenie prostriedkov.
Hlavné využitie finančných prostriedkov združenia je zamerané
na prípravu projektov slúžiacich celému mikroregiónu Podpoľanie a jeho propagácii.
Podklady a vstupné materiály pre rozhodovanie združenia sa
získavaj ú zo schválených rozvojových programov miest a obcí,
zo spoločného programu rozvoja územia a z podnetov fyzických
a právnických osôb.
Vklad finančných prostriedkov obcí musí byt! v súlade s hos
podárením a použitím prostriedkov obcí a musí byť schválený
obecným zastupiteľstvom.

Článok 10
ZÁVERAČNÉ USTANOVENIE
O likvidácii a zániku pôvodného združenia rozhoduje zasadnutie
združenia na základe 3/5 väčšiny prítomných členov.
Zostávajúce zoskupenie, ako právny nástupca združenia musí
mať zastúpenie minimálne troch obcí.
O použití hnuteľného a nehnuteľného majetku zostávajúceho
zoskupenia, po vyrovnaní všetkých právnych a majetkových
záväzkov združenia rozhodne zasadnutie združenia na základe
3/5 väčšiny prítomných členov, v súlade s pravidlami pre tvor
bu a hospodárenie s prostriedkami združenia.

3. Združenie zaniká výmazom z registrácie.
\ '
n
/
O výmaz z registrácie požiada predseda združenia na záktade,qV;'
rozhodnutia zasadnutia združenia.
4. Koordinačné združenie vzniká dňom registrácie na Okresnom
úrade vo Zvolene ___..................................
5. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom vzniku Koordinačného
združenia rozvoja mikroregiónu Podpoľanie
a jeho schválením na ustanovujúcom zasadnutí združenia
dňa 18. augusta 1994.
6. Stanovy združenia obsiahnuté v Štatúte združenia pre rozvoj
mikroregiónu Podpoľanie môžu byť pozmenené a doplnené písom
nými doplnkami po odsúhlasení zasadnutím združenia na zákla
de 3/5 väčšiny prítomných hlasov.

V
c

