
Združenie obcí
MIKROREGIÓN „Podtribečie — Drevenica“

STANOVY

Článok I.
Základné ustanovenie

Združenie obcí Mikroregión „Podtribečie — Drevenica“ je záujmovým združením obcí
Beladice, Jelenec, Kostoľany pod Tribečom, Ladice a Neverice pre CR a hospodársku
spoluprácu pri dobudovanĺ COy a kanalizačnej siete, vrátane hlavného zberača v údolí
potoka Drevenica.

Článok II.
Názov a sídlo združenia

1) Názov je Združenie obcí Mikroregión „Podtribečie — Drevenica“. Je to záujrnové
združenie obcí pre CR a hospodársku spoluprácu pre dobudovanie COV
a kanalizačnej siete, vrátane hlavného zberača.

2) Sídlom združenia obcí je obec Neverice a jej presná adresa je:

Združenie obcí MIKROREGIÓN
„Podtribečie — Drevenica“
Hlavná 119/29
951 72 Neverice

Článok Ill.
Predmet činnosti

1) Predmetom činnosti združenia obcí je aktivizovať a koordinovať všetky ekonomické,
kultúrne a spoločenské subjekty tak, aby bol maximálne využitý prirodzený potenciál
na dosiahnutie ekonomickej, kultúrnej a spoločenskej prosperity celého združenia
obcĺ, k čomu chce dospiet‘ hlavne:

a) racionálnym využitím prírodných zdrojov a produkčného potenciálu pódy
(udržatel‘ný rozvoj poľnohospodárstva)

b) budovaním resp. rekonštrukciou základnej občianskej vybavenosti
a technickej infraštruktúry (odpadová voda, pitná voda, ochrana ovzdušia,
odpadové hospodárstvo, miestne komunikácie)

c) dósledným dodržiavaním ekologických a environmentálnych princípov
v ochrane a tvorbe životného prostredia dediny pri trvalo udržatel‘nom rozvoji
CR

d) zabezpečením dóslednej ochrany prírody v celom mikroregióne
e) realizovaním regionálneho a hospodárskeho rozvoja, vrátane vypracúvania

realizácie akčných plánov rozvoja cestovného ruchu a jeho nedeliteľnej
súčasti, agro a vidieckej turistiky
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f) napomáhaním realizácie projektu obnovy dediny a prípravy mikroregiónu
na rýchle pripojenie sa k euroregiónu

g) obnovením sociálno-demografického základu dediny
h) obnovením a rozvíjaním miestnych kultúrnych a spoločenských tradícií
i) upevňovaním lokálnych a regionálnych spoločenstiev
j) ochranou a zveľaďovaním prírodného a kultúrneho dedičstva
k) koordináciou záujmov, požiadaviek a očakávaní pri vypracúvaní a realizácii

integrovaného plánu regionálneho, hospodárskeho a sociálneho rozvoja
I) realizáciou a zabezpečením súladu s legislatívou o voľnej súťaži

a s pravidlami verejného obstarávania

2) Všetky orgány, ako i členovia mikroregiónu konajúce, v jeho mene, sú povinné konať
v súlade s naplňaním týchto cieľov.

Článok IV.
Vznik členstva

1) Členom Združenia obcí Mikroregión „Podtribečie — Drevenica“ sa móžu stat‘ aj ďalšie
obce, ktoré sa stotožnia s ciel‘mi a stanovami tohto združenia.

2) Obec musí pre vstup splniť tieto podmienky:
a) splňa ustanovenie odseku 1 tohto článku
b) podá písomnú žiadosť o vstup do združenia obcí, ktorej prílohu tvorí výpis

z uznesenia OZ o súhlase so vstupom do združenia
c) uvedie oblast‘ pösobenia subjektu

Článok V.
Zánik členstva

1) Členstvo v združení zaniká:
a) vystúpením člena
b) vylúčením člena
c) zánikom právnickej osoby

2) Vylúčenie člena je možné, ak člen združenia nezaplatí členský príspevok
v stanovenej lehote.

3) Vystúpenie člena je možné po uplynutí troch mesiacov od doručenia písomného
oznámenia o vystúpení, do sídla združenia.

Článok VI.
Práva členov

Členovia združenia majú tieto práva:
a) zúčastňovať sa rozhodovania zhromaždenia členov
b) byť volený do orgánov združenia
c) určovat‘ svojho zástupcu na zhromaždení členov
d) nahliadať do účtovných dokladov združenia
e) požadovat‘ výsledky účtovnej závierky
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f) požadovat‘ výsledky hospodárenia združenia
g) požadovať informácie o činnosti združenia
h) požadovat‘ ročnú správu o plnení cieľov združenia

Článok VII.
Povinnosti členov

Členovia združenia majú tieto povinnosti:
a) platiť ročný členský príspevok vo výške odsúhlasenej zhromaždením členov
b) podporovať činnost‘ združenia vo vlastnej pósobnosti a brániť jeho záujmy
c) plnit‘ zmluvné dohody medzi združením a členmi združenia.

Článok VIII.
Orgány združenia

1) Zhromaždenie členov

je najvyšším orgánom združenia, pozostáva zo všetkých členov a každý má na zasadnutí
zhromaždenia jeden hlas. Zvoláva ho predseda združenia v zmysle týchto stanov, alebo
ak sa na torn dohodne minimálne 1/3 všetkých členov združenia.
Predseda združenia zároveň predsedá zhromaždeniu členov alebo poverí predsedaním
niektorého člena.

Do pósobnosti zhromaždenia členov patrí:
a) schvaľovanie ročnej účtovnej závierky, nakladanie so ziskom a stratami
b) schval‘ovanie rozpočtu a výšky členského prĺspevku
c) zmena stanov
d) volba a odvolanie predsedu združenia
e) voľba a odvolanie revízora
f) rozhodnutie o zániku a likvidácii združenia
g) rozhodnutie o vysporiadaní majetku pri zániku združenia, aj s určením osöb
h) poveriť predsedu konkrétnou úlohou pre naplňanie cieľov združenia
i) rozhodovanie o d‘alších otázkach, ktoré si vymedzí zhromaždenie členov do

svojej pósobnosti
j) rozhodnutie o prijatí nového člena, alebo vylúčení člena

Rozhoduje svojimi uzneseniami, ktoré prijíma:
1. dvojtretinovou väčšinou všetkých členov, ak rozhoduje o veciach uvedených

v písmenách c, f, g, j,
2. nadpolovičnou väčšinou všetkých členov, ak rozhoduje o veciach uvedených

v písmenách a, b, d, e, h, i,
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2) Predseda združenia

je štatutárnym zástupcom združenia a zastupuje združenie navonok vo všetkých veciach.
Volí ho zhromaždenie členov, vždy do pol roka po komunálnych voľbách, na obdobie do
dalších komunálnych volieb. Predseda je zodpovedný zhromaždeniu členov za svoju
činnost‘ a napÍňanie ciel‘ov združenia, o čom ho informuje minimálne raz za rok.

Pripadá mu najmä:
a) zastupovat‘ združenie v majetkovoprávnych a obchodných úkonoch
b) zastupovať združenie v pracovnoprávnych vzt‘ahoch pracovníkov združenia
c) reprezentovat‘ v kultúrno-spoločenských podujatiach
d) plniť úlohy, ktorými ho poverí zhromaždenie členov

3) Revízor

je kontrolným orgánom združenia a volí ho zhromaždenie členov z radov svojich členov.
Volí ho zhromaždenie členov, vždy do poi roka po komunálnych voľbách, na obdobie do
dalších komunálnych volieb.
Za svoju činnost‘ sa zodpovedá zhromaždeniu členov, ktorému predkladá správu
zo svojej činnosti, minimálne raz za rok.

Vykonáva tieto kontrolné funkcie:
a) kontroluje rozpočtovú disciplínu
b) kontroluje vedenie účtovníctva a pokiadne
c) kontroluje pinenie uznesení zhromaždenia členov
d) plní mé kontrolné funkcie, ktorými ho poverí zhromaždenie členov

Článok IX.
Majetok a združenie

1) Majetok združenia sa tvorí z členských príspevkov, darov právnických a fyzických
osób a aktivitami združenia.

2) Získané finančné prostriedky sú majetkom združenia a móžu byt‘ použité na výdaje
súvisiace s činnost‘ou a ciel‘mi združenia.

3) Hospodárenie združenia sa riadi všeobecne právnymi predpismi a ostatnými
predpismi prijatými členmi združenia.

4) Realizácia dobudovania COV a hlavného zberača, ako aj ich d‘alšie
prevádzkovanie účastníci upravia samostatnou zmluvou.

Článok X.
Zánik združenia

1) 0 zániku združenia rozhoduje zhromaždenie členov, ktoré zároveň určí spósob
vysporiadania majetku a majetkovoprávnych vzt‘ahov.

2) Zhromaždenie členov určí likvidátora združenia, ktorý bude zodpovedný za
vykonanie všetkých úkonov potrebných na likvidáciu združenia.

3) Združenie obcí Mikroregión „Podtribečie — Drevenica“ zaniká dňom výmazu
z registra združení, ktorý je vedený na Okresnom úrade Nitra.
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Článok Xl.
Záverečné ustanovenja

1) Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnost‘ dňom schválenia
zhromaždením členov.

2) Týmito stanovami sa rušia stanovy Združenia obcí Mikroregión „Podtríbečje —

Drevenjca“ zo dňa 13.10. 2003

3) Schválené stanovy podpisuje predseda združenia.

Združenje obcí
MIKROREGIÓ$

OBEC ~y URAD
Hlayná 119

951 72 NEVERICI~

V Nevericiach, dňa 15.05.2020 Milan Kováč

predseda združenia

Zniena vzatá na vedomie

Čís;o sp~u: ‘Zoo‘3 ‚7 4‘ 3 .
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