Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Stanovy občianskeho združenia

Miestna akčná skupina
Bebrava
založeného podľa zák. č. 83/1990 Zb. v znení noviel,

Schválené zakladajúcim zhromaždením členov združenia dňa 18.07.2014 v Bánovciach nad
Bebravou

STANOVY
občianskeho združenia

Miestna akčná skupina Bebrava
založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení noviel
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Článok I.
Základné ustanovenia
Názov občianskeho združenia, je: Miestna akčná skupina Bebrava (ďalej len združenie).
Združenie používa aj skratku MAS Bebrava.
Sídlom združenia je, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou.
Miestna akčná skupina Bebrava je občianske združenie, ktoré vyvíja svoju činnosť na
geograficky súvislom území vytvorenom obcami združenými v mikroregiónoch
Bánovecko, Považský Inovec a Suchodolie.
Článok II.
Právna forma a poslanie združenia
Združenie je otvoreným občianskym združením s právnou subjektivitou, ktoré vyvíja
svoju činnosť na demokratických princípoch. Združenie je nezávislé na politických
stranách a hnutiach. Združenie je verejno – súkromným partnerstvom, ktoré združuje
fyzické a právnické osoby.
Účelom združenia je zvýšenie kvality života obyvateľov na území uvedenom v článku I.,
bode 4 (ďalej len územie združenia), najmä podporou a koordináciou činností
neziskových organizácií, občanov, malých a stredných podnikateľov, obcí a ďalších
subjektov pôsobiacich na území združenia s ohľadom na čo najlepšie využitie miestnych
ľudských, prírodných a kultúrnych zdrojov.
Ciele združenia:
a) zlepšiť ekonomické príležitosti a sociálne podmienky obyvateľov žijúcich na území
združenia podporou miestnych podnikateľských a neziskových subjektov s dôrazom
na tvorbu a udržanie pracovných miest,
b) vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky
s využitím a zhodnotením daností územia združenia,
c) zvýšiť atraktivitu a návštevnosť územia združenia podporou obnovy a rozvoja obcí
zahrnutých do územia vrátane ich kultúrneho, historického a prírodného bohatstva,
d) zvýšiť vzdelanostnú úroveň obyvateľov územia združenia a členov združenia
a podporiť rozvoj ich zručností potrebných pre trvalo udržateľný rozvoj,
e) podporiť rozvoj občianskych iniciatív a aktivít,
f) vytvoriť podmienky pre využívanie alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie,
g) zabezpečiť koordináciu aktivít a činností členov združenia za účelom dosahovania
všestranného rozvoja územia,
h) zabezpečiť presadzovanie zámerov presahujúcich svojím rozsahom a významom
možnosti jednotlivých členov vrátane zabezpečenia príslušných finančných zdrojov.
Ciele podľa ods. 2 tohto článku bude združenie napĺňať na základe princípov prístupu
„leader“, najmä prístupom zdola nahor, zapojením miestnych aktérov do plánovania,
rozhodovania a realizácie aktivít v prospech rozvoja územia a dodržiavaním princípu
partnerstva medzi verejným sektorom, podnikateľskou a neziskovou sférou.
Združenie bude stanovené ciele dosahovať predovšetkým týmito formami:
a) implementáciou rozvojovej stratégie združenia,
b) realizáciou programov smerujúcich k podpore rozvoja územia združenia a miestnych
subjektov,

organizovaním odborných prednášok, seminárov, konferencií a iných vzdelávacích
aktivít pre členov združenia a širokú verejnosť,
d) výmenou skúseností a spoluprácou s inými organizáciami doma i v zahraničí.
Združenie si vyhradzuje právo združiť sa v iných združeniach právnických osôb,
prípadne právnických a fyzických osôb pre uplatňovanie a koordináciu spoločných
záujmov a potrieb združených členov.
c)
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Článok III.
Členstvo v združení
Zakladajúcimi členmi združenia sú členovia prípravného výboru.
Členom združenia sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalý
pobyt na území združenia alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má miesto podnikania
alebo prevádzku na území združenia a má na tomto území pôsobnosť alebo právnická
osoba, ktorá má sídlo alebo prevádzku na území združenia a má na tomto území
pôsobnosť.
Právnickú osobu zastupuje osoba, ktorá je buď štatutárnym zástupcom alebo je poverená
plnou mocou, ktorá musí byť písomne doložená.
Členstvo v združení pri založení združenia vzniká schválením písomnej prihlášky
prípravným výborom. Členstvo v združení po jeho založení vzniká schválením prihlášky
výborom združenia. Dokladom o prijatí člena je potvrdenie o členstve vydané výborom
združenia. Proti rozhodnutiu výboru združenia o neprijatí za člena združenia je možné do
30 dní od doručenia tohto rozhodnutia podať písomné odvolanie na zhromaždenie členov
združenia.
Členstvo v združení zaniká:
a) písomným prehlásením člena o vystúpení zo združenia,
b) úmrtím člena, ktorým je fyzická osoba,
c) zánikom člena, ktorým je právnická osoba,
d) vyhlásením exekúcie, konkurzu alebo likvidácie na člena, ktorým je právnická osoba
alebo fyzická osoba - podnikateľ,
e) zánikom združenia,
f) vylúčením člena pri hrubom alebo opätovnom porušení stanov rozhodnutím výboru
združenia; proti rozhodnutiu výboru združenia o vylúčení zo združenia je možné do
30 dní od doručenia tohto rozhodnutia podať písomné odvolanie na zhromaždenie
členov združenia.
Do zriadenia orgánov združenia prijíma členov združenia prípravný výbor.
Článok IV.
Práva a povinnosti členov
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Každý člen má právo:
a) voliť a byť volený do orgánov združenia,
b) zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov združenia,
c) podieľať sa na činnosti združenia a aktivitách organizovanými združením,
d) byť pravidelne informovaný o činnosti združenia a o výsledkoch hospodárenia,
e) vystúpiť zo združenia.
Každý člen má povinnosť:
a) dodržiavať stanovy združenia,
b) dodržiavať organizačné a vnútorné predpisy schválené zhromaždením členov
združenia,
c) plniť uznesenia orgánov združenia,
d) vyvíjať aktivity k dosahovaniu cieľov združenia a hájiť jeho záujmy,

v prípade zvolenia plniť úlohy vyplývajúce z danej funkcie,
všestranne propagovať združenie,
platiť členské príspevky v stanovenej výške a termíne,
uhradiť združeniu v preukázanej výške škodu, ktorú svojím konaním, resp.
nekonaním združeniu spôsobil.
Povinnosti členov môžu byť pri realizácii jednotlivých aktivít v prospech združenia
upravené rozhodnutím zhromaždenia členov združenia.
Za hrubé porušenie stanov členmi združenia sa považuje nezaplatenie členského
príspevku v stanovenej výške a termíne, vyvíjanie aktivít proti záujmom združenia,
vyvíjanie aktivít poškodzujúcich združenie.
e)
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Článok V.
Založenie a vznik združenia
Združenie je založené schválením stanov združenia zhromaždením členov. Prípravný
výbor združenia pred vznikom združenia, ku ktorému dôjde registráciou Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky, môže vykonávať len činnosti smerujúce k založeniu združenia.
Združenie je založené na čas neurčitý.
Článok VI.
Orgány združenia
Orgánmi združenia sú:
a) zhromaždenie členov,
b) výbor,
c) predseda a podpredseda,
d) dozorná rada.
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Článok VII.
Zhromaždenie členov združenia
Zhromaždenie členov združenia je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho všetci
členovia združenia.
Zasadnutie zhromaždenia členov združenia zvoláva predseda najmenej jedenkrát ročne
alebo najneskôr do 15 dní od doručenia písomnej žiadosti o jeho zvolanie aspoň jednej
tretiny členov združenia a to písomnou pozvánkou s informáciou o programe zaslanou
všetkým členom združenia najmenej sedem dní vopred.
Prvé zasadnutie zhromaždenia členov združenia zvoláva prípravný výbor.
Zhromaždenie členov združenia rozhoduje o najdôležitejších otázkach združenia, najmä:
a) schvaľuje organizačné a vnútorné predpisy združenia,
b) prijíma základné rozvojové dokumenty združenia a kontroluje ich plnenie,
c) schvaľuje plán činnosti združenia a návrh rozpočtu na nasledujúce obdobie,
d) schvaľuje správu o činnosti výboru združenia a dozornej rady, správu o hospodárení
a ročnú účtovnú uzávierku združenia,
e) volí a odvoláva zo svojich členov výbor združenia a dozornú radu,
f) schvaľuje stratégiu a jej aktualizáciu,
g) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
h) rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo
dobrovoľným rozpustením,
i) stanovuje výšku, spôsob a termín úhrady členských príspevkov.
Zhromaždenie členov združenia je uznášania schopné, ak je na zasadnutí zúčastnená
minimálne polovica členov združenia.
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Pri hlasovaní na zasadnutí zhromaždenia členov združenia má každý zúčastnený
individuálny člen a zástupca právnickej osoby jeden hlas.
Na prijatie rozhodnutia zhromaždením členov združenia sú potrebné dve tretiny hlasov zo
zúčastnených členov.
Zo zasadnutí zhromaždenia členov združenia sa vypracúva zápis.
Článok VIII.
Výbor združenia
Výbor združenia je výkonným orgánom združenia.
Výbor združenia má jedenásť členov - fyzické osoby, z toho:
a) traja členovia zastupujú neziskové organizácie,
b) traja členovia zastupujú podnikateľské subjekty,
c) traja členovia zastupujú miestnu verejnú sféru,
d) dvaja členovia sú neurčení.
Pokiaľ zloženie členov vo výbore združenia klesne pod stanovenú hranicu, musí byť
zvolané mimoriadne zasadnutie zhromaždenia členov združenia.
Zasadnutie Výboru združenia zvoláva predseda združenia podľa potreby, najmenej
štyrikrát ročne.
Výbor združenia je za svoju činnosť zodpovedný zhromaždeniu členov združenia
a vykonáva najmä nasledovné činnosti:
a) riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami zhromaždenia členov
združenia,
b) podáva informácie o činnosti združenia členom a verejnosti,
c) zaisťuje vedenie účtovníctva a evidencie všetkých písomností združenia,
d) zaisťuje vecne, organizačne a administratívne priebeh zasadnutí zhromaždenia
členov združenia,
e) zabezpečuje vypracovanie organizačných a vnútorných predpisov združenia,
f) zabezpečuje návrh rozpočtu a plán činnosti združenia,
g) zabezpečuje správu o činnosti a hospodárení združenia,
h) rozhoduje o prijatí alebo vylúčení člena,
i) volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu združenia,
j) zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie,
k) zriaďuje svoju kanceláriu na zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov,
manažovania činnosti a realizáciu úloh združenia.
V prípade implementácie rozvojovej stratégie alebo iných programov a projektov na
základe princípov prístupu „leader“:
a) zriaďuje výberovú komisiu združenia a monitorovací výbor združenia,
b) schvaľuje štatút výberovej komisie združenia a monitorovacieho výboru združenia,
c) volí a odvoláva členov Výberovej komisie združenia,
d) na základe voľby vymenúva členov Monitorovacieho výboru združenia,
e) predbežne schvaľuje projekty doporučené Výberovou komisiou združenia na
financovanie z Programu rozvoja vidieka a iných programov založených na
princípoch prístupu „leader“,
f) vyhodnocuje realizáciu rozvojovej stratégie,
g) spolupodieľa sa na procese implementácie rozvojovej stratégie.
Výbor združenia je uznášania schopný, ak sú na zasadnutí prítomné minimálne dve
tretiny jeho členov. Na prijatie rozhodnutia výborom združenia sú potrebné najmenej dve
tretiny hlasov zúčastnených členov.
Výbor združenia je volený zhromaždením členov združenia na dobu troch rokov. Mandát
člena výboru združenia zaniká:

a) uplynutím funkčného obdobia,
b) odstúpením člena,
c) odvolaním člena zhromaždením členov združenia.

1.
2.

3.

4.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Článok IX.
Predseda a podpredseda
Predseda je štatutárnym zástupcom združenia. Zastupuje združenie navonok a aj dovnútra
združenia a podpisuje príslušné dokumenty v súlade s rozhodnutím výboru združenia.
Predseda:
a) zvoláva a riadi zasadnutia výboru združenia,
b) zaisťuje vecne, organizačne a administratívne priebeh zasadnutí výboru združenia,
c) jedná v mene združenia s tretími osobami a podpisuje s tým súvisiace písomnosti,
d) podpisuje zmluvy, predkladá platobnému orgánu projekty doporučené a predbežne
schválené združeniu alebo pre subjekty pôsobiace na území združenia na čerpanie
finančných prostriedkov z jednotlivých rozvojových programov a ďalšie dokumenty,
určené pre riadiaci a platobný orgán.
V prípade, ak predseda združenia nemôže vykonávať svoje kompetencie, alebo ak
výkonom určitej kompetencie poverí podpredsedu združenia, vykonáva jeho kompetencie
podpredseda združenia.
Predseda a podpredseda sú volení výborom združenia na dobu troch rokov. Ak je
predseda zvolený zo zástupcov miestnej verejnej správy, podpredseda sa volí zo
zástupcov podnikateľských alebo neziskových subjektov a opačne. Mandát predsedu
a podpredsedu združenia zaniká uplynutím funkčného obdobia, jeho odstúpením alebo
jeho odvolaním výborom združenia.
Článok X.
Dozorná rada
Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia. Má troch členov, z toho:
a) jeden zastupuje neziskové organizácie,
b) jeden zastupuje podnikateľské subjekty,
c) jeden zastupuje miestnu samosprávu.
Pokiaľ zloženie členov v dozornej rade klesne pod stanovenú hranicu, musí byť zvolané
mimoriadne zasadnutie zhromaždenia členov združenia.
Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch združenia, okrem
v zhromaždení členov združenia, ako najvyššom orgáne.
Zasadnutie dozornej rady sa koná podľa potreby, najmenej dvakrát ročne alebo na
požiadanie predsedu alebo zhromaždenia členov združenia.
Dozorná rada:
a) dozerá na správnosť činnosti a finančného hospodárenia združenia,
b) prejednáva a rieši sťažnosti členov,
c) informuje výbor združenia a zhromaždenie členov združenia o výsledkoch kontrol,
v prípade zistenia závažných nedostatkov zvoláva zhromaždenie členov združenia,
d) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.
Dozorná rada je volená zhromaždením členov združenia na dobu troch rokov. Mandát
člena dozornej rady zaniká:
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) odstúpením člena,
c) odvolaním člena zhromaždením členov združenia.

Článok XI.
Hlasovanie
1. Každý člen združenia má právo hlasovať a byť volený do orgánov združenia.
2. Každý člen združenia oprávnený hlasovať má jeden hlas.
3. Zhromaždenie členov združenia je uznášaniaschopné, keď je prítomná nadpolovičná
väčšina všetkých členov združenia.
4. Pri hlasovaní o vylúčení člena sa pre platné vylúčenie vyžaduje schválenie vylúčenia
dvomi tretinami všetkých prítomných členov združenia.
5. Na hlasovanie o prijatí stanov a ich zmenu sa vyžaduje schválenie dvomi tretinami
všetkých členov združenia.
6. Na hlasovanie o ostatných veciach združenia stačí schválenie nadpolovičnou väčšinou
prítomných členov združenia.
7. Pri rovnosti hlasov rozhoduje variant, za ktorý hlasovala nadpolovičná väčšina členov
výboru združenia.
8. Ak nie je zhromaždenie členov združenia uznášaniaschopné, výbor združenia zvolá do 21
dní náhradné zhromaždenie členov združenia, ktoré musí mať rovnaký program
rokovania. Náhradné zhromaždenie členov združenia je uznášaniaschopné bez ohľadu na
počet prítomných členov združenia.
9. Výbor združenia je uznášaniaschopný, keď je prítomná nadpolovičná väčšina jeho
členov.
10. Na hlasovanie vo veciach činnosti zverenej výboru združenia stačí schválenie
nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru združenia.
11. Pri rovnosti hlasov rozhoduje variant, za ktorý hlasoval predseda výboru združenia.
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Článok XII.
Hospodárenie združenia
Združenie hospodári so svojím hnuteľným a nehnuteľným majetkom a financiami.
Majetok združenia tvoria dotácie, príspevky z verejných rozpočtov, dary fyzických
a právnických osôb, granty, členské príspevky, príjmy z vlastnej činnosti a výnosy
majetku.
Spravovať finančné prostriedky a manipulovať s nimi môžu len štatutárny zástupca alebo
predsedom písomne poverené osoby podľa zásad hospodárenia.
Za hospodárenie a vedenie účtovníctva združenia zodpovedá výbor združenia.

Článok XIII.
Spôsob použitia zisku a úhrada straty
Spôsob použitia zisku združenia navrhuje výbor združenia a schvaľuje zhromaždenie
členov združenia. Zisk sa nedelí medzi členov združenia. Zisk možno použiť len na
úhradu záväzkov združenia, na činnosť združenia a na programy smerujúce k rozvoju
združenia.
Strata je uhrádzaná z majetku združenia až do výšky celkovej hodnoty majetku združenia.
Členovia združenia neručia za straty združenia. Pokiaľ strata v priebehu roku dosiahne
výšku hodnoty celého majetku združenia, výbor je povinný zvolať mimoriadne
zhromaždenie členov združenia s návrhom na spôsob úhrady straty prípadne na zrušenie
združenia.
Článok XIV.
Zánik združenia
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Združenie zaniká:
a) uznesením zhromaždenia členov združenia o dobrovoľnom rozpustení,
b) zlúčením s iným združením na základe rozhodnutia zhromaždenia členov združenia
v deň jeho konania,
c) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozpustení
združenia,
Pri zániku združenia vymenuje zhromaždenie členov združenia likvidátora, ktorý
zabezpečí majetkové a právne vyrovnania všetkých záväzkov a pohľadávok združenia.
Likvidačný prebytok bude prevedený na organizáciu s podobným predmetom činnosti na
základe rozhodnutia Zhromaždenia členov združenia.
Článok XV.
Záverečné ustanovenia

1.

2.
3.

Stanovy združenia boli schválené na zhromaždení členov prípravného výboru združenia
dňa 18.07.2014 v Bánovciach nad Bebravou. Toto zhromaždenie je súčasne zakladajúcim
zhromaždením členov združenia.
Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej
republiky.
Záležitosti, ktoré nie sú upravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky
Drieňová 22
826 86 Bratislava 29

Vec:

Návrh na registráciu občianskeho združenia
Prípravný výbor podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších
predpisov predkladá návrh na registráciu občianskeho združenia s názvom: Miestna akčná
skupina Bebrava, so sídlom Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, ktoré bolo
založené na zakladajúcom zhromaždení členov združenia dňa 18. 07. 2014.
Členovia prípravného výboru:
Rodné číslo
Trvalé bydlisko
70 02 17/6841 K Nemocnici 34/34
957 01 Bánovce nad Bebravou
60 06 08/7208 Zlatníky 295, 956 37

1.

Meno a priezvisko
Marián Chovanec

2.

Milan Gešnábel

3.

Ing.Marián Čerňanský 63 04 17/6659 Veľké Držkovce 323, 956 54

4.

RNDr. Ladislav Gieci 56 07 15/7127 Otrhánky 60, 95 655

5.

Ing. Pavel Miksa

Podpis

56 01 11/6059 Podlužany 387, 956 52

Splnomocnencom, oprávneným konať v mene prípravného výboru je: Marián Chovanec.
Prílohy:
- stanovy združenia - dve vyhotovenia
- kolkové známky v hodnote 66,- €
V Bánovciach nad Bebravou dňa 18. 07. 2014.

.............................................
Marián Chovanec
splnomocnený člen
prípravného výboru

Prezenčná listina
z rokovania prípravného výboru podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov v znení neskorších predpisov na registráciu občianskeho združenia
s názvom: Miestna akčná skupina BEBRAVA v Bánovciach nad Bebravou
dňa 18. 07. 2014.
Meno

Podpis

Marián Chovanec

................................

Milan Gešnábel

...............................

Ing. Marián Čerňanský

................................

RNDr. Ladislav Gieci

...............................

Ing. Pavel Miksa

..............................

Zápisnica
z rokovania prípravného výboru podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov v znení neskorších predpisov na registráciu občianskeho združenia
s názvom: Miestna akčná skupina Bebrava v Bánovciach nad Bebravou
dňa 18. 07. 2014.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

K priebehu rokovania:
Rokovanie prípravného výboru bolo zvolané podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov v znení neskorších. Prípravný výbor sa zišiel za účelom založenia a prípravy
registrácie občianskeho združenia s názvom: Miestna akčná skupina Bebrava. Rokovanie
otvoril splnomocnený člen prípravného výboru p. Marián Chovanec. Prípravný výbor pre
založenie občianskeho združenia bol stanovený na poslednom zasadnutí Združenia obcí
Bánovecko a je v zložení :
- p. Marián Chovanec – štatutár združenia,
- p. Milan Gešnábel - starosta obce Zlatníky,
- Ing. Marián Čerňanský – starosta obce Veľké Držkovce,
- RNDr. Ladislav Gieci – starosta obce Otrhánky,
- Ing. Pavel Miksa – starosta obce Podlužany.

Prípravný výbor sa zhodol na predložených stanovách a súhlasil s pripomienkami, ktoré budú
zapracované po konzultácií s právnikom. Následne bude občianske združenie zaregistrované na
Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Po registrácií bude následne spracovávaná
komplexná stratégia územia Miestnej akčnej skupiny Bebrava.

Zapísal:
Mgr. Mário Biras

Overil:
Ing. Mária Miková

