STANOVY
„Združenie obcí Púchovská dolina“
Článok 1
Názov a sídlo združenia
1. Názov združenia: „Združenie obcí Púchovská dolina“, (ďalej len „Združenie“).
2. Sídlo združenia: Obecný úrad Dohňany, Dohňany 68, 020 51 Dohňany.

1.

2.

3.
4.
5.

Článok 2
Základné ustanovenie
„Združenie obcí Púchovská 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.
Združenie je právnickou osobou, ktorá vykonáva svoju činnosť v súlade s vlastnými
stanovami a platnou právnou úpravou a ktorá zodpovedá svojim majetkom za plnenie svojich
povinností a úloh.
Združenie nadobúda právnu spôsobilosť zápisom do registra združení obcí vedeného
Obvodným úradom Trenčín.
Združenie má hlavne koordinačné a poradenské funkcie, usiluje o hospodársky a kultúrny
rozvoj obcí okresu Púchov, ktoré sú členmi tohto združenia.
Činnosťou Združenia zostávajú nedotknuté pôsobnosti, právomoci a zodpovednosti
samosprávnych orgánov združených obcí. V súlade s ustanoveniami zákona č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa obec môže stať platným členom
združenia po predchádzajúcom schválení členstva, práv a povinností obecným
zastupiteľstvom.

Článok 3
Predmet činnosti
Predmetom činnosti Združenia je hlavne:
1. Koordinácia postupu pri riešení spoločných problémov týkajúcich sa:
a) rozvoja samosprávy obcí,
b) hospodárskeho, sociálneho, kultúrneho a spoločenského života obcí,
c) vzťahu k orgánom štátnej správy a vyšších samosprávnych celkov,
d) hraničnej a cezhraničnej spolupráce.
2. Koordinácia činností pri vytváraní projektov regiónu a reprezentácie vo vzťahu
k štrukturálnym fondom EÚ.
3. Zapájanie regiónu do združení a vyšších samosprávnych zoskupení, s dôrazom na budovanie
infraštruktúry CR a propagácie regiónu.
4. Ďalšie spoločné aktivity za účelom:
a) napomáhať
vytvárať
podmienky
pre
rozvoj
poľnohospodárskeho
a nepoľnohospodárskeho podnikania,
b) riešenie problémov a dôsledkov nezamestnanosti,
c) rozvoj a diverzifikácia nepoľnohospodárskych porastov,
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d) spoločná starostlivosť o kultúrne pamiatky regiónu,
e) napomáhať vytvárať podmienky pre rozvoj vidieckej turistiky za podpory ďalších
miestnych programov obnovy (napr. obnova občianskej vybavenosti k starostlivosti
o verejné priestranstvo, zeleň a drobná architektúra),
f) spoločné riešenie sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti, humanitných
a charitatívnych cieľov, školstvo a vzdelávanie,
g) marketing ponúkaných a vyrobených produktov v rámci obcí a ich okolia,
h) napomáhať vytvárať podmienky pre aktivity smerujúce k vyjasneniu majetkových
pomerov k vlastníctvu nehnuteľností,
i) napomáhať vytvárať podmienky pre rozvoj riešenia dopravnej obsluhy a odborných
služieb týkajúcich sa obcí,
j) spolupráca a výmena know-how medzi partnerskými obcami ČR a krajín EÚ,
k) vzájomná pomoc pri riešení problematiky životného prostredia, hlavne odpadové
hospodárstvo (miestna TKO, separácia zberu ... ), znečisťovania ovzdušia, vodných
zdrojov a tokov,
l) spoločná príprava projektov pre rozvoj obcí s možnosťou získania finančných
prostriedkov z vlastných, štátnych a zahraničných zdrojov.
5. Spolupráca s rozvojovými agentúrami, informačnými centrami, mimovládnymi
organizáciami, Trenčianskym samosprávnym krajom, Obvodným úradom v sídle kraja
v Trenčíne, orgánmi a inštitúciami miestnej štátnej správy.
6. Rokovanie s poskytovateľmi podporných grantov a dotácii ako aj peňažnými ústavmi
o garanciách a úrokových podmienkach k finančným pôžičkám pre financovanie, prípadne
dofinancovanie domácich i cezhraničných projektov.
Čl. 4
Zásady hospodárenia
1. Združenie je samostatným hospodáriacim subjektom. Majetok nadobudnutý pri výkone
činnosti je v jeho vlastníctve.
2. Hospodárenia Združenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
zásadami a pravidlami schválenými valným zhromaždením.
3. Združenie financuje svoju činnosť najmä z:
a) príspevky členov Združenia, ich výška a termín splatnosti je každoročne schválená
valným zhromaždením,
b) dobrovoľné príspevky členov Združenia,
c) dotácie a dary fyzických a právnických osôb,
d) úrokov,
e) výnosov z akcií organizovaných združením,
f) z grantov,
g) iné príjmy.
4. Majetkom Združenia sa stávajú tiež všetky ďalšie vložené a poskytnuté finančné prostriedky,
veci, hodnoty a práva, ktoré Združenie získa v rámci plnenia činnosti vymedzenej v týchto
stanovách.
5. Majetok Združenia môže byť použitý výhradne k realizácii predmetu činnosti Zduženia tak,
ako je vymedzené v týchto stanovách a v súlade so schváleným ročným rozpočtom.
6. Postup pri hospodárení s majetkom Združenia upravuje osobitá smernica schválená valným
zhromaždením.
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7. Základom hospodárenia združenia je rozpočet Združenia, ktorý sa zostavuje na obdobie
jedného kalendárneho roka, ktorý je zároveň aj rokom účtovným. Vyúčtovanie výsledku
hospodárenia sa vykoná do 3 mesiacov po skončení kalendárneho roka.
8. Pri zániku Združenia sa likvidačný zostatok rozdelí podľa postupu schváleného valným
zhromaždením tým členom Združenia, ktorých členstvo trvá ku dňu zániku združenia.
Článok 5
Vznik a zánik členstva
1. Členstvo v Združení je dobrovoľné a môže byť riadne alebo čestné.
2. Riadnym členom sa môže stať každá obec okresu Púchov, v ktorej boli zvolené samosprávne
orgány a právnické osoby ktoré vznikli za účelom vyvíjania cezhraničnej spolupráce.
3. Vznik členstva:
a) členstvo zakladateľov v Združení vzniká podpisom zmluvy o zriadení združenia.
b) ďalšie členstvo po založení Združenia vzniká na základe písomnej prihlášky za
podmienok, že s členstvom vyjadrilo súhlas obecné zastupiteľstvo tejto obce (v zmysle
zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov) a prijatie
nového člena odsúhlasia na najbližšom valnom zhromaždení 3/5 väčšinou všetkých
hlasov doterajší členovia Združenia. V prihláške musí nový člen Združenia prehlásiť, že
bezvýhradne súhlasí so stanovami Združenia v ich platnom znení.
c) členstvo v Združení nijako neobmedzuje právo členov Združenia vstupovať do iných
združení právnických osôb i spolkov obcí.
4. Čestné členstvo udeľuje Rada Združenia. Čestným členom sa môže stať domáca alebo
zahraničná obec alebo mesto, ktorá sa významne podieľala alebo podieľa na rozvoji
Združenia a súhlasí s jeho stanovami.
5. Zánik členstva:
a) členstvo zaniká na základe písomnej výpovede člena Združenia doručenej rade
Združenia. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Člen združenia, ktorému zaniklo členstvo
má nárok na vysporiadanie, ktoré bude vykonané do troch mesiacov odo dňa schválenia
výsledkov hospodárenia Združenia za rok, v ktorom členstvo v Združení zaniklo. Člen
Združenia, ktorému zaniklo členstvo, je povinný zaplatiť všetky poplatky, ktoré súvisia
s jeho členstvom v kalendárnom roku, kedy jeho členstvo zaniklo,
b) členstvo zaniká tiež vylúčením člena hlasovaním Valného zhromaždenia ak:
 člen sa osobou svojho zástupcu po dobu dlhšiu než jeden rok nezúčastňuje práce
v Združení,
 člen je dlhšie ako 3 mesiace oneskorený v platení členského príspevku,
 člen závažným spôsobom poškodí dobré meno Združenia, alebo bude rokovať
v rozpore so záujmami Združenia, alebo poruší stanovy združenia.
c) členstvo zaniká zánikom Združenia.
Článok 6
Práva a povinnosti členov
1. Práva členov Združenia:
a) zúčastňovať sa osobou svojho zástupcu Valného zhromaždenia s hlasom rozhodujúcim,
b) právo navrhnúť a voliť kandidátov do orgánov Združenia,
c) aktívne sa zúčastňovať na činnosti Združenia, dávať podnety, návrhy a pripomienky
orgánom združenia,
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d) využívať spoločný majetok Združenia,
e) kontrolovať činnosť Združenia a podieľať sa podielom na výsledkoch jeho práce,
f) dostávať informácie o činnosti orgánov združenia a vyžadovať správy o hospodárení
združenia.
2. Povinnosti členov Združenia:
a) aktívne sa podieľať na plnení cieľov Združenia a jeho prezentácií,
b) zúčastňovať sa zasadania Valného zhromaždenia a práce v orgánoch Združenia, plniť
rozhodnutia orgánov Združenia,
c) dodržiavať stanovy Združenia,
d) riadne a včas platiť členské príspevky schválené Valným zhromaždením,
e) chrániť majetok, dobré meno a iné zákonom chránené práva Združenia.
3. Každý člen je viazaný rozhodnutím Valného zhromaždenia.
Článok 7
Orgány Združenia
1. Orgány združenia sú:
a) Predseda Združenia,
b) Valné zhromaždenie,
c) Rada Združenia,
d) Revízna komisia.
2. Orgány Združenia sú volené na 4 roky.
3. Orgány Združenia sú kolektívne a každý člen má jeden hlas.
4. Jednotlivé orgány k plneniu svojich úloh môžu vytvárať komisie a odborné pracovné
skupiny.
Článok 8
Predseda Združenia
Štatutárnym orgánom Združenia je predseda Združenia, ktorý zastupuje Združenie navonok,
koná a podpisuje v jeho mene. Predseda Združenia je zároveň členom Rady Združenia. Pri
rovnosti hlasov v revíznej komisii má rozhodujúci hlas.
Článok 9
Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Združenia, skladá sa zo všetkých členov
Združenia zastúpených starostami, alebo ich zástupcami alebo inými splnomocnencami.
Zasadnutie valného zhromaždenia je spravidla verejné.
2. Právomoci valného zhromaždenia:
a) voľby a odvolanie predsedu Združenia a členov rady Združenia,
b) voľby a odvolanie členov Revíznej komisie,
c) schvaľovanie stanov a ich zmien,
d) schvaľovanie správy revíznej komisie a výsledku hospodárenia Združenia za uplynulý
kalendárny rok,
e) schválenie rozpočtu Združenia,
f) schválenie výšky členských príspevkov a ich termín plnenia,
g) rozhodovanie o hospodárení s majetkom Združenia a stanovení smerníc pre hospodárenie
s týmto majetkom,
h) schválenie rokovacích a volebných poriadkov orgánov Združenia a komisií,
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i) rozhodovanie o odvolaní proti rozhodnutiu rady Združenia a vybavení sťažností
a pripomienok k činnosti Združenia alebo jeho orgánov,
j) rozhodnutie o zrušení Združenia,
k) schvaľuje vstup nových členov do Združenia,
l) schvaľuje vstup Združenia do iných záujmových združení právnických osôb,
m) rozhoduje o ďalších záležitostiach, ktoré si Valné zhromaždenie vyhradí,
n) vylúčenie člena,
o) prijíma rezignáciu na člena revíznej komisie,
p) schvaľuje osobitnú smernicu,
q) schvaľuje návrh na rozdelenie likvidačného zostatku,
r) menuje likvidátora, prípadne schvaľuje jeho odmenu.
3. Valné zhromaždenie zvoláva predseda Združenia najmenej 1 krát za 6 mesiacov.
4. O termíne konania, mieste a programe rokovania valného zhromaždenia musia byť členovia
Združenia oboznámení písomnou formou a to najneskôr 10 dní pred zasadnutím valného
zhromaždenia.
5. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, keď je prítomná 3/5 väčšina všetkých členov
Združenia.
6. K rozhodnutiu vo všetkých veciach uvedených v článku 9, ods. 2 písm. c) e) i) j) k) je
potrebné aspoň 3/5 väčšina hlasov všetkých členov, v ostatných veciach Valné zhromaždenie
rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.
7. Hlasovanie na Valnom zhromaždení prebieha spravidla verejne, pokiaľ prítomní členovia
neodhlasujú tajné hlasovanie.
8. V prípade procesnej nejasnosti rokovania Valného zhromaždenia rozhoduje Valné
zhromaždenie hlasovaním nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
9. Rokovanie valného zhromaždenia vedie predseda Združenia, v jeho neprítomnosti člen rady,
ktorého si prítomní členovia určia hlasovaním.
10. Mimoriadne valné zhromaždenie je zvolané radou Združenia ak:
a) klesne počet členov rady Združenia o viac ako 50% alebo o viac ako jedného člena
revíznej komisie,
b) na žiadosť 1/3 členov Združenia,
c) na žiadosť Revíznej komisie,
d) kedykoľvek v prípade potreby.
11. Žiadosť na zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia musí byť podaná Rade Združenia
písomne, s uvedením konkrétneho dôvodu na jeho zvolanie. Mimoriadne Valné
zhromaždenie musí byť zvolané do jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti.
V prípade nesplnenia tejto lehoty zvolá mimoriadne Valné zhromaždenie predseda Revíznej
komisie, a to do 1 mesiaca, kedy sa o nesplnení tejto povinnosti rady Združenia dozvedel.
12. Prvé valné zhromaždenie v novom 4-ročnom volebnom období pripravuje a vedie predseda
Združenia spolu s radou až do zvolenia nových orgánov Združenia.
Článok 10
Rada združenia
1. Rada združenia je orgánom, ktorý riadi činnosť Združenia medzi jednotlivými zasadnutiami
Valného zhromaždenia.
Do jej pôsobnosti patrí:
a) obsahovo a organizačne pripravovať a zvolávať Valné zhromaždenie,
b) zabezpečovať realizáciu uznesení prijatých Valným zhromaždením,
a) spracovanie návrhu rozpočtu Združenia,
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b) zvolanie riadneho a mimoriadneho Valného zhromaždenia a prípravy programu
zasadnutia,
c) prijíma vystúpenia, návrhy a podnety členov Združenia,
d) plnenie ďalších úloh určených Valným zhromaždením,
e) udeľuje čestné členstvo.
Rada Združenia sa skladá z 3 členov volených Valným zhromaždením na dobu 4 rokov.
Rada Združenia je uznášaniaschopná ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina
členov rady.
Rada Združenia zriaďuje kanceláriu Združenia, z ktorej zabezpečuje svoju činnosť.
Ak klesne počet členov rady Združenia o jedného člena, vykoná Valné zhromaždenie
doplňovacie voľby na najbližšom zasadnutí. Ak klesne počet členov o viac ako 50% alebo sa
predseda svojej funkcie vzdá, rada zvolá mimoriadne Valné zhromaždenie k vykonaniu
doplňujúcich volieb členov rady a spracuje návrh na funkciu predsedu.
Článok 11
Revízna komisia
Revízna komisia je kontrolným orgánom Združenia a plní tieto úlohy:
a) kontrolu zákonnosti činnosti Rady Združenia,
b) kontrolu dodržiavania zákonov, stanov a smerníc v celkovej činnosti Združenia,
c) vypracovanie ročnej správy o výsledku hospodárenia Združenia za predchádzajúci
kalendárny rok.
Revízna komisia sa skladá z 3 členov volených Valným zhromaždením na dobu 4 roky.
Zo svojho stredu volí tajným hlasovaním predsedu Revíznej komisie. Rezignácia na člena
Revíznej komisie sa predkladá Valnému zhromaždeniu.
Komisia je uznášaniaschopná v prípade prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov komisie.
Uznesenie sa prijíma väčšinou hlasov všetkých členov, pri rovnosti rozhoduje hlas predsedu.
Funkcia člena Revíznej komisie je nezlučiteľná s vykonávaním akejkoľvek funkcie
v Združení.
Ak klesne počet členov komisie o viac ako 1 člena, zvolá rada Združenia mimoriadne Valné
zhromaždenie k vykonaniu doplňovacích volieb.
Predseda Revíznej komisie zvolá mimoriadne Valné zhromaždenie a to do 1 mesiaca, kedy
sa o tom, že bola doručená žiadosť na zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia
a mimoriadne Valné zhromaždenie v uvedenej lehote zvolané nebolo.
Článok 12
Zrušenie a zánik združenia
Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.
Združenie obcí sa zrušuje
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením obcí,
b) právoplatným rozhodnutím obvodného úradu v sídle kraja o jeho rozpustení.
O rozpustení Združenia rozhoduje Valné zhromaždenie a to najmenej 3/5-inovou väčšinou
všetkých členov Valného zhromaždenia.
Pri zrušení združenia podľa odseku 2 písm. a) predseda Združenia oznámi zrušenie
Združenia do 15 dní príslušnému obvodnému úradu v sídle kraja. Pri zrušení Združenia obcí
podľa odseku 2 písm. b) obvodný úrad v sídle kraja vymenuje likvidátora.
V prípade zrušenia Združenia bez právneho nástupcu menuje valné zhromaždenie likvidátora
Združenia k vykonaniu likvidácie. Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov Združenia
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v pomere zodpovedajúcom výške členských príspevkov zaplatených po dobu trvania ich
členstva.
6. Združenie zaniká dňom výmazu z registra združenia obcí vedeného príslušným registrovým
úradom.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Článok 13
Záverečné ustanovenie
Stanovy sú rozhodujúcim dokumentom pre činnosť Združenia.
Stanovy sú záväzné pre všetkých členov Združenia a jeho orgány.
Aktuálne znenie stanov Združenia vydá každému záujemcovi predseda rady proti úhrade
nákladov spojených s vytvorením opisu.
Každý zo zakladateľov Združenia obdrží dva exempláre stanov a zmluvu o zriadení
združenia. Tieto stanovy a aj zmluva o zriadení Združenia sú verejne prístupné
k nahliadnutiu v sídle Združenia.
Osobou splnomocnenou na podanie návrhu na registráciu Združenia je Ing. Milan Panáček,
bytom Dohňany 455, 020 51 DOHŇANY, ktorý je zároveň splnomocnencom oprávneným
konať v mene Združenia.
Pokiaľ nie je v stanovách uvedené inak, platia všeobecne platné predpisy.

V Dohňanoch dňa 23.7.2013
Obec Dohňany

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

Obec Mestečko

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

Obec Záriečie

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

Obec Lúky

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

Obec Vydrná

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

Obec Lazy pod Makytou

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

Obec Lysá pod Makytou

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