STANOVY ZDRUŽENIA
NÁZOV A SÍDLO ZDRUŽENIA
§1
1)

Názov združenia je Podpoľanie.

2)

Občianske združenie Podpoľanie je registrované podľa zákona č. 83/1990 Zb. o
občianskych združeniach.

3)

Sídlom združenia je Záhradná ul. č.11/13, 962 12 Detva.
POSLANIE, CIELE A ZAMERANIE ČINNOSTI ZDRUŽENIA
§2
Poslanie združenia

Poslaním združenia je aktívnou spoluprácou občanov, subjektov a inštitúcií realizovať
aktivity na podporu trvaloudržateľného rozvoja najmä územia južného Podpoľania a
Podjavoria, ktoré sú v súlade s rozvojovým dokumentom územia pripravovaným za širokej
účasti subjektov.
Ciele združenia
Cieľom občianskeho združenia Podpoľanie je spoluprácou fyzických a právnických osôb
napomáhať rozvoju regiónu južného Podpoľania a Podjavoria vo všetkých oblastiach
hospodárskeho, sociálneho, kultúrneho, spoločenského, duchovného a športového života
a všetkých ekonomických a sociálnych skupín jeho obyvateľov.
Občianske združenie Podpoľanie bude v spolupráci s ostatnými subjektami
prostredníctvom svojich aktivít v spomínaných oblastiach prispievať k všestrannému rozvoju
regiónu, k zvýšeniu jeho konkurencieschopnosti a životnej úrovne jeho obyvateľov na
základe dokonalej znalosti regiónu, jeho potrieb, podmienok a potenciálu.
K napĺňaniu cieľov je občianske združenie otvorené spolupráci so subjektami mimo
južného Podpoľania a Podjavoria a môže vstupovať a vystupovať do vyšších alebo
podobných združení v tuzemsku a zahraničí za účelom obhajovania, riešenia a
presadzovania spoločných záujmov a potrieb.
Činnosť združenia sledujúc stanovené ciele je zameraná najmä na:

a) zabezpečenie spolupráce medzi subjektami regiónu južného Podpoľania a Podjavoria
a to samosprávou, štátnou správou, tretím sektorom, záujmovými skupinami
a podnikateľským sektorom budovaním verejno-súkromného partnerstva
b) spoluprácu s Fondom sociálneho rozvoja v procese implementácie aktivít a princípov
FSR a sociálnej inklúzie na úrovni lokalít,
c) organizovanie a realizovanie vzdelávacích, výchovných a rekvalifikačných programov,
ktorých zameranie bude korešpondovať s potrebami regiónu. Cieľom týchto
vzdelávacích programov je dať šancu najmä tým skupinám, ktoré majú problém uplatniť
sa na trhu práce. Súčasťou týchto vzdelávacích programov bude ďalšie zvyšovanie si
kvalifikácie v tých oblastiach, ktoré budú pre oblasť regiónu potrebné. Aktivity združenia
budú v súlade už s prijatými dokumentmi ako na národnej, tak regionálnej úrovni,
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d) podávanie projektov, ich príprava a realizácia, kde žiadateľom bude samotné združenie,
za účelom získavania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, ako aj iných
zdrojov do regiónu,
e) pomoc pri príprave a realizácii projektov iným subjektom, ktoré o to združenie
požiadajú,
f) tvorbu rozvojových plánov územia, ich aktualizáciu, monitoring a evaluáciu,
g) realizáciu a manažment stratégie územia podpornými programami EÚ
h) vytvorenie Fondu rozvoja južného Podpoľania a Podjavoria za účelom všestranného
rozvoja územia

i)

realizácia a podpora aktivít v oblasti kultúry, vzdelávania, životného prostredia,
cestovného ruchu, informovanosti obyvateľov, medziregionálnej spolupráce a iných
oblastiach podporujúcich rozvoj regiónu.

Činnosť združenia i napriek tomu, že bude pôsobiť hlavne v južnom Podpoľaní a
Podjavorí má celoslovenskú pôsobnosť.
VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVA
§3
(1) Členmi združenia môžu byť fyzické osoby po dovŕšení 16 rokov a právnické osoby, ktoré
súhlasia s cieľmi združenia a jeho stanovami. U členov, ktorí ešte nedovŕšili plnoletosť,
sa na právne úkony vyžaduje súhlas zákonného zástupcu.
(2) O prijatí za člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky správna rada.
(3) Členstvo, v prípade rozhodnutia o prijatí za člena podľa predchádzajúceho odseku,
vzniká dňom zaplatenia zápisného a členského príspevku.
(4) Dokladom o členstve je členský preukaz vystavený správnou radou. Údaje uvádzané
v členskom preukaze sú súčasne vedené i v evidencii združenia.
(5) Členstvo v združení zaniká:
a) neuhradením členského príspevku v stanovenej lehote,
b) smrťou fyzickej, resp. zánikom právnickej osoby, ktorá je členom,
c) vylúčením, ak sa člen dopustil konania, ktoré je v rozpore so stanovami združenia,
d) vystúpením člena,
e) zánikom združenia,
(6) Pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak, nevzniknú členovi z titulu zániku členstva
nijaké majetkové nároky voči združeniu.
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PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV
§4
(1) Členovia majú právo najmä:
a) podieľať sa na činnosti združenia,
b) voliť a po dovŕšení 18 roku veku života byť volení do orgánov združenia,
c) obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami, a žiadať ich o stanovisko,
d) byť informovaní o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia,
e) nazerať do týchto stanov a do zápisníc a robiť si z nich výpisy a odpisy,
f) za podmienok stanovených združením využívať všetky zariadenia združenia,
g) aktívne sa zúčastňovať na všetkých podujatiach organizovaných združením.
(2) Povinnosťou členov je najmä:
a) dodržiavať stanovy združenia,
b) plniť a podriadiť sa rozhodnutiam orgánov združenia,
c) platiť členské príspevky v minimálne určenej výške, stanoveným spôsobom
a v stanovenom čase,
d) aktívne sa podieľať na činnosti združenia a propagovať jeho ciele,
e) podieľať sa na zveľaďovaní majetku združenia a chrániť jeho hodnoty.
ORGÁNY ZDRUŽENIA
§5
Orgánmi združenia sú:
a) Valné zhromaždenie
b) Správna rada (v ďalšom len „rada“)
c) Riaditeľ združenia (v ďalšom len „riaditeľ“)
d) Revízor.
VALNÉ ZHROMAŽDENIE
§6
(1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Je tvorené zo všetkých členov
združenia.
(2) Valné zhromaždenie najmä:
a) schvaľuje, mení a dopĺňa stanovy združenia,
b) volí spomedzi seba členov rady,
c) schvaľuje riaditeľa združenia na návrh rady,
d) volí a odvoláva revízora,
e) rozhoduje o vylúčení člena zo združenia a o odvolaní člena rady a riaditeľa,
f) schvaľuje plán činnosti združenia a výročnú správu,
g) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení združenia,
h) rozhoduje o výške zápisného a o minimálnej výške členského príspevku
a o spôsobe a čase ich zaplatenia,
i) rozhoduje o vstupe do výhradného partnerstva s inštitúciami a podmienkach
partnerstva
j) rozhoduje o dobrovoľnom rozpustení združenia a o jeho zlúčení s iným
združením,
k) rozhoduje o uzavretí, resp. o vypovedaní zmluvy o súčinnosti s iným združením,
l) schvaľuje odmenu riaditeľa vo výške navrhnutej radou,
m) určuje, v ktorých prípadoch a v akej výške prináleží členom rady odmena.
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(3) Valné zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodovanie aj o záležitostiach, ktoré inak patria
do pôsobnosti iných orgánov združenia.
§7
(1) Valné zhromaždenie zvoláva rada podľa potreby, najmenej však raz do roka.
(2) Rada zvolá valné zhromaždenie vždy, ak o to požiada najmenej jedna tretina členov
združenia, alebo revízor. Pokiaľ tak rada neučiní do jedného mesiaca od doručenia ich
žiadosti, sú členovia, resp. revízor oprávnení zvolať ho sami.
(3) Fyzická osoba, ktorá je členom, zúčastňuje sa na rokovaní a hlasovaní valného
zhromaždenia osobne, alebo v zastúpení splnomocnencom na základe písomného
plnomocenstva.
(4) Právnickú osobu, ktorá je členom združenia, zastupuje na rokovaní a hlasovaní valného
zhromaždenia fyzická osoba, ktorá je členom štatutárneho orgánu takejto právnickej
osoby, prípadne iná fyzická osoba, ktorá je písomne splnomocnená členom štatutárneho
orgánu takejto právnickej osoby (v ďalšom len „delegát“).

§8
(1) Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak je prítomná aspoň polovica všetkých
členov.
(2) Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov,
pričom každý z členov má jeden hlas. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas
predsedajúceho. Na rozhodnutie podľa § 6 ods. 2 písm. d) a na odvolanie revízora je
však potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých členov.
(3) Termín a program valného zhromaždenia treba oznámiť všetkým členom najmenej 15 dní
predo dňom jeho konania, a to písomnou pozvánkou zaslanou klasickou resp. mailovou
poštou.
(4) O priebehu rokovania valného zhromaždenia a o hlasovaniach sa vyhotovujú zápisnice
podpísané zapisovateľom, predsedajúcim a revízorom, pokiaľ sa rokovania, resp.
hlasovania valného zhromaždenia zúčastnil; zapisovateľa a predsedajúceho zvolia
spomedzi seba prítomní členovia pre potreby každého jednotlivého zasadania
zhromaždenia.
RADA
§9
(1) Rada je výkonným orgánom združenia, ktorá je za svoju činnosť zodpovedná valnému
zhromaždeniu.
(2) Rada riadi činnosť združenia v období medzi konaniami valného zhromaždenia.
(3)

Rada najmä:
a) volí spomedzi svojich členov predsedu,
b) predkladá valnému zhromaždeniu návrh na riaditeľa združenia
b) zabezpečuje činnosť združenia a realizáciu rozhodnutí valného zhromaždenia,
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c) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,
d) archivuje zápisnice a vedie evidenciu,
e) vypracováva plán činnosti združenia, výročnú správu, návrh rozpočtu
a správu o hospodárení združenia,
f) rozhoduje o prijatí fyzickej, alebo právnickej osoby za člena združenia,
g) rozhoduje o veciach uvedených v § 6 ods. 2 písm. h) i), pokiaľ sa valné
zhromaždenie nezíde ani do troch mesiacov odo dňa, na ktorý bolo riadne zvolané
za týmto účelom. Na takéto rozhodnutie je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny
hlasov všetkých jej členov,
h) voľbou ustanovuje likvidátora pre potreby dobrovoľného rozpustenia združenia a
určuje jeho odmenu,
i) dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých svojich členov navrhuje odmenu
pre riaditeľa, ako aj pre ďalších členov rady na základe návrhu predsedu rady.
§ 10
(1) Rada sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Zasadania rady
zvoláva a vedie predseda. Termín a program zasadania správnej rady oznámi predseda
všetkým jej členom najmenej 15 dní pred dňom zasadania.
(2) Predseda zvolá radu najneskôr do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti vždy, ak o to
požiada tretina jej členov, alebo revízor; v opačnom prípade sú členovia rady, resp.
revízor oprávnení túto zvolať sami.
(3) Rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rada
rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov, okrem vyššie uvedených výnimiek
ustanovených v § 9 ods. 3 písm. g) a i). V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas
predsedu rady.
(4) Právnickú osobu, ktorá je členom rady, zastupuje na zasadaní a hlasovaní rady jej
delegát.
(5) O priebehu zasadania rady a o jej hlasovaniach sa vyhotovujú zápisnice podpísané
všetkými prítomnými členmi rady. Každý člen rady má právo, aby bol v zápisnici
uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť.
§ 11
(1) Rada má najmenej troch členov volených na obdobie troch rokov; počet členov rady
musí byť nepárny.
(2) Pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak, platí, že členstvo v rade je funkcia
dobrovoľná a neplatená. Člen rady má však právo na náhradu preukázateľných
výdavkov, ktoré mu pri výkone tejto funkcie vznikli.

(3) Členstvo v rade je nezlučiteľné s funkciou revízora.
(4) Členstvo v rade zaniká:
a) zánikom členstva v združení,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) odstúpením; dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení rade,
d) stratou spôsobilosti člena rady na právne úkony, resp. obmedzením jeho spôsobilosti
na právne úkony.
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e) odvolaním, a to dňom rozhodnutia valného zhromaždenia o odvolaní; valné
zhromaždenie môže člena rady odvolať z dôvodov, pre ktoré je oprávnené podľa
týchto stanov vylúčiť člena zo združenia, alebo z dôvodu nezáujmu člena rady
o prácu v rade, za ktorý sa považuje neúčasť na troch po sebe idúcich zasadaniach.
(5) Na uvoľnené miesto člena rady musí byť valným zhromaždením do 60 dní od zániku
členstva zvolený nový člen rady na zvyšok funkčného obdobia, alebo na ďalšie funkčné
obdobie. Pokiaľ by však do skončenia funkčného obdobia člena, ktorého členstvo v rade
zaniklo, zostávalo najviac 6 mesiacov, zvolí do 60 dní od zániku členstva na uvoľnené
miesto nového člena rady a to na zvyšok funkčného obdobia, nadpolovičnou väčšinou
hlasov všetkých zostávajúcich členov rady, rada sama. Pri rovnosti hlasov je v obidvoch
prípadoch voľby rozhodujúci hlas predsedu rady.
§ 12
V záujme dosiahnutia cieľa a na zabezpečenie činnosti združenia môže rada
s dodatočným súhlasom valného zhromaždenia, o ktorý je povinná požiadať na jeho
najbližšom zasadaní, zriaďovať poradné a iné pomocné orgány, rozhodovať o
uzatváraní pracovných zmlúv, zmlúv o vykonaní práce a zmlúv o pracovnej činnosti a
uplatňovať práva a plniť si povinnosti vyplývajúce z takto vzniknutých pracovnoprávnych
vzťahov.
RIADITEĽ
§ 13
(1) Riaditeľ je štatutárnym orgánom združenia, ktorý koná a podpisuje v mene združenia.
Obmedzenia práva riaditeľa konať v mene združenia sú voči tretím osobám neúčinné.
(2) V otázkach týkajúcich sa vzťahov medzi združením a riaditeľom, ktoré nie sú
v stanovách výslovne upravené, platí, že na tento vzťah sa obdobne použijú
ustanovenia Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve s tým, že sa výslovne vylučuje
aplikácia § 568 ods. 3, 4 Obchodného zákonníka, pričom v postavení mandanta sa
nachádza rada, pokiaľ do práv a povinností mandanta nevstúpi na základe svojho
rozhodnutia valné zhromaždenie.
(3) Podpisovanie za združenie sa uskutočňuje tak, že k pečiatke združenia pripojí svoj
podpis riaditeľ, resp. ním písomne splnomocnená osoba.

§ 14
(1) Riaditeľ obsahovo pripravuje zasadania rady a následne zabezpečuje realizáciu jej
rozhodnutí.
(2) Riaditeľ zodpovedá za hospodárenie združenia a vedenie účtov združenia. Vedenie
účtov združenia na návrh riaditeľa môže vykonávať osoba schválená radou združenia.
(3) Riaditeľ rozhoduje o všetkých záležitostiach, pokiaľ tieto nie sú týmito stanovami, alebo
rozhodnutím valného zhromaždenia výslovne zverené iným orgánom združenia.

(4) Ustanovenia § 11 ods. 4, 5 týchto stanov platia obdobne.
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(5) Riaditeľ má právo na náhradu preukázateľných výdavkov, ktoré mu pri výkone tejto
funkcie vznikli.
REVÍZOR
§ 15
(1) Revízor je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému
zhromaždeniu.
(2) Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov, týkajúcich sa činnosti
združenia, kontrolovať hospodárenie združenia, kontrolovať, či účtovné záznamy sú
vedené v súlade so skutočnosťou a či sa činnosť združenia uskutočňuje v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito stanovami.
(3) Revízor najmä:
a) preveruje plnenie plánu činnosti združenia, výročnú správu, návrh rozpočtu združenia
a správu o hospodárení združenia,
b) kontroluje vedenie účtovných kníh a iných dokladov najmenej dvakrát ročne,
c) upozorňuje radu, resp. valné zhromaždenie na zistené nedostatky a podáva návrhy
na ich odstránenie,
d) môže požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, ak si to vyžaduje
záujem združenia; pokiaľ tak učiní, je povinnosťou rady valné zhromaždenie zvolať,
e) kontroluje správnosť a včasnosť platených členských príspevkov.
(4) Revízor má právo zúčastňovať sa na zasadaniach a hlasovaniach rady s poradným
hlasom.
§ 16
(1) Za revízora môže byť zvolená osoba, ktorá je členom združenia.
(2) Funkčné obdobie revízora je trojročné.
(3) Funkcia revízora je dobrovoľná a neplatená. Revízor má však právo na náhradu
preukázateľných výdavkov, ktoré mu pri výkone tejto funkcie vznikli.
(4) Pred uplynutím funkčného obdobia môže byť revízor odvolaný zo svojej funkcie iba
z dôvodov, pre ktoré je možné v zmysle týchto stanov vylúčiť člena.
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HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA
§ 17
(1) Základné zásady hospodárenia s majetkom združenia sa spravujú všeobecne
záväznými právnymi prepismi, s podrobnosťami a výnimkami upravenými týmito
stanovami a osobitnými pravidlami hospodárenia, ktoré schvaľuje valné zhromaždenie.
(2) Majetok združenia musí byť spravovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi
prepismi, zásadami riadneho hospodárenia a v súlade s dobrými mravmi.
(3) Majetkom združenia sú najmä:
a) zápisné a členské príspevky,
b) granty, dotácie, dary a príspevky od právnických a fyzických osôb,
c) výnosy z verejných zbierok,
d) výnosy z lotérií a iných podobných hier,
f) dedičstvo,
g) príjmy z vlastnej činnosti združenia,
h) výnosy z organizovania akcií realizovaných za účelom dosiahnutia cieľa činnosti
združenia,
g) úroky z peňažných vkladov v bankách,
h) výnosy z cenných papierov,
i) príjmy z prenájmu majetku združenia.

(4) Všetky peňažné prostriedky združenia sa ukladajú na samostatný účet, zriadený na
tento účel v peňažnom ústave, určenom radou združenia. Ako majiteľ účtu bude vedené
združenie.
(5) Majetok združenia môže byť použitý výlučne na:
a) podporu a realizáciu cieľa a predmetu činnosti združenia, uvedených v týchto
stanovách,
b) výdavky vzniknuté v súvislosti s organizáciou a správou združenia.
(6) V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže občianske združenie vykonávať doplnkovú
podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečením cieľov a poslania organizácie za
účelom trvalej udržateľnosti organizácie.
ZÁNIK ZDRUŽENIA
§ 18
(1) Na zánik združenia sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o
likvidácii obchodných spoločností.
(2) V prípade zániku združenia dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným
združením, vykoná majetkové vysporiadanie likvidátor.
(3) Likvidačný zostatok možno použiť výlučne na všeobecne prospešné ciele a aktivity.
V prípade jeho prevodu, jeho nadobúdateľom nesmie byť osoba prevádzkujúca
podnikateľskú činnosť.
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ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 19
(1) Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť okamihom ich schválenia ustanovujúcim
valným zhromaždením.
(2) Združenie vzniká dňom jeho registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
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