
STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

Partnerstvo Južného Novohradu v znení dodatku č. 2 schváleného uznesením VZ dňa 
12.12.2018 

 

Článok  I 

Názov združenia a základné ustanovenia 

1. Názov združenia : Partnerstvo  Južného Novohradu,  skratka: „PJN“ (ďalej v texte  

2. Združenie  ( ďalej aj „verejno-súkromné partnerstvo“ alebo „MAS“) má právnu formu 

občianskeho združenia v zmysle zákona SR 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení 

neskorších predpisov. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá vystupuje v 

právnych vzťahoch vo svojom mene a na vlastnú zodpovednosť. Združenie 

nezodpovedá za záväzky svojich členov voči tretím osobám. 

3. Verejno–súkromné partnerstvo Partnerstvo Južného Novohradu je mimovládne, 

nepolitické, nezávislé združenie fyzických a právnických osôb, ktoré zabezpečujú svoju 

činnosť napĺňaním  cieľov a predmetu v celistvom území tvorenom katastrálnymi 

územiami obcí:  

Belina, Biskupice, Boľkovce, Bulhary, Buzitka, Čamovce, Čakanovce, Fiľakovo, 

Fiľakovské Kováče, Holiša, Kalonda, Lipovany, Mučín, Nitra nad Ipľom, Nové Hony, 

Pinciná, Pleš, Prša, Radzovce, Rapovce, Ratka, Šávoľ, Šiatorská Bukovinka, Šíd, 

Šurice, Trebeľovce, Veľké Dravce. 

 

Článok II 

Sídlo združenia 

Sídlo združenia Partnerstvo Južného Novohradu je na adrese : Ratka 109, 986 01 . 

 

 

Článok III 

Ciele, zloženie a činnosť združenia 

§ 1 Ciele združenia a zloženie združenia 

1. Cieľom združenia je podpora a koordinácia spoločného postupu v oblasti regionálneho 

rozvoja s dôrazom na prípravu regiónu na prístup LEADER a jeho využitie pre 

koordinovaný rozvoj daného územia na princípe verejno-súkromného partnerstva.  

2. Združenie je zoskupením predstaviteľov verejných a súkromných miestnych 

spoločensko-hospodárskych záujmov. Združenie je zložené zo subjektov verejného 

sektora ( záujmová skupina verejného sektora), subjektov podnikateľského sektora ( 

záujmová skupina podnikateľského sektora) a subjektov občianskeho sektora 

(záujmová skupina občianskeho sektora).  

3. Do záujmovej skupiny verejného sektora MAS sa zaraďujú nižšie uvedené subjekty, 

ktoré majú sídlo resp. prevádzku na území MAS : 

a) subjekty ústrednej správy: 

b) štátne rozpočtové organizácie;  

c) štátne príspevkové organizácie;  

d) verejné vysoké školy;  
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e) iné subjekty, ktoré sú zapísané v registri organizácií vedených Štatistickým 

úradom SR podľa § 19 až § 21 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v 

znení neskorších predpisov 

f) subjekty územnej samosprávy – 

g) obce alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie;  

h) vyššie územné celky alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie;  

i) združenia právnických osôb zo sektora verejnej správy (všetci členovia 

združenia sú zo sektora verejnej správy) 

4. Do záujmovej skupiny podnikateľského sektora MAS sa zaraďujú nižšie uvedené 

subjekty, ktoré majú sídlo resp. prevádzku na území MAS, a to: 

a) podnikatelia v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník; 

b) združenia právnických osôb v prípade, ak minimálne jeden člen združenia je 

podnikateľom. 

5. Do záujmovej skupiny občianskeho sektora MAS sa zaraďujú nižšie uvedené subjekty, 

ktoré majú trvalé, prípadne prechodné bydlisko alebo sídlo resp. prevádzku na území 

MAS, a to: 

a) občianske združenia, spolky, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce 

všeobecne prospešné služby; 

b) občan;  

c) ostatné neprofesijné záujmové združenia – rybárske a poľovnícke združenia; 

Systém riadenia CLLD 2014 - 2020  

d) iné. 

6.      Žiadna záujmová skupina nemôže mať viac ako 49 % hlasovacích práv v rámci MAS (v zložení 

jednotlivých orgánov MAS, ktoré majú rozhodovaciu právomoc), pričom táto podmienka musí 

byť zo strany MAS dodržaná počas celého obdobia implementácie stratégie CLLD. Členstvo v 

jednej záujmovej skupine je nezlučiteľné s členstvom v inej záujmovej skupine. 

 

§ 2 Činnosť združenia 

1. Činnosť združenia je zameraná najmä na:  

a) šírenie informácií o Európskej únii, Programe rozvoja vidieka a o prístupe 

LEADER 

b) spoluprácu pre  vytvorenie a rozvíjanie verejno-súkromného  partnerstva   pre 

prístup LEADER implementovaného na území okresu Lučenec, v ktorom je 

zastúpený verejný sektor, podnikateľská sféra, neziskové organizácie, záujmové 

združenia a občania a ďalšiu činnosť podľa pravidiel a zásad LEADER 

c) vypracovanie a vykonávanie stratégie CLLD, kde sú uvedené ciele, opatrenia a činnosti, 

ktoré má v pláne realizovať na danom území v zmysle SWOT analýzy (silné a slabé 

stránky, príležitosti a hrozby) celého územia MAS; 

d) vypracovanie nediskriminačného a transparentného výberového konania a objektívnych 

kritérií výberu operácií, ktorými sa zabráni vzniku konfliktu záujmov, čím sa zabezpečí, 

aby aspoň 50 % hlasov rozhodnutí o výbere patrilo partnerom, ktorí nie sú orgánmi 

verejnej správy, a umožní výber písomným konaním; 
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e) zabezpečenie súladu so stratégiou CLLD pri výbere operácií tak, že sa tieto 

operácie zoradia podľa ich prispievania k plneniu cieľov a zámerov tejto 

stratégie;  

f) príprava a uverejnenie výziev na predkladanie návrhov alebo konanie pre 

predkladanie pokračujúcich projektov vrátane vymedzenia výberových kritérií;  

g) prijímanie a posudzovanie žiadostí o podporu;  

h) výber operácií a stanovenie výšky podpory a predloženie návrhov orgánu 

zodpovednému za konečné overenie oprávnenosti pred schválením;  

i) monitorovanie vykonávania stratégie CLLD a podporovaných operácií a 

vykonávanie špecifických hodnotiacich aktivít súvisiacich s touto stratégiou.  

j) komunikáciu a spoluprácu s ďalšími inštitúciami a subjektmi na regionálnej, 

národnej, medzinárodnej úrovni, príprava a realizácia spoločných projektov 

k) prípravu vlastných projektov zo zahraničných a domácich zdrojov pre efektívne 

a zmysluplné fungovanie združenia v súlade s cieľmi združenia 

l) budovanie kapacít miestnych aktérov na vytváranie a uskutočňovanie operácií vrátane 

podporovania ich schopností na riadenie projektu - realizácia seminárov, školení, 

konferencií, workshopov pre členov MAS a ďalších miestnych aktérov, zameraných na 

rozširovanie ich vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým 

spojených prác a pod.; 

m) publikačnú a vydavateľskú činnosť 

n) plní úlohy poskytovateľa v zmysle § 30 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF;  

o) administratívna činnosť - vedenie zložiek projektov a uchovávanie dokladov 

(archivácia), aktualizácia stratégie CLLD, vrátane štúdií a analýz dotknutej 

oblasti/časti stratégie a územia a pod.;  

p) publicita a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD;  

q) sieťovanie a spolupráca s inými MAS, resp. subjektmi na vidieku;  

r) spolupráca s RO pre PRV SR 2014 - 2020, RO pre IROP, Národnou sieťou pre 

rozvoj vidieka, PPA ako aj s ďalšími inštitúciami v súvislosti s riadením, 

kontrolou a monitorovaním realizácie nástroja CLLD.  

 

 

Článok IV 

Členstvo  

§1 Vznik členstva 

1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členstvo v združení vzniká na základe prejavu 

vôle uchádzača o členstvo podaním žiadosti o vstup do združenia.  

2. Na prvom Valnom zhromaždení schvaľuje členov Valné zhromaždenie. Ďalšie 

rozširovanie členskej základne schvaľuje Predsedníctvo združenia.   

3. Členstvo vzniká kladným rozhodnutím Predsedníctva o prijatí za člena,  a úhradou 

jednorazového poplatku za vstup do združenia .  Predsedníctvo raz ročne predkladá 

Valnému zhromaždeniu nových členov na potvrdenie členstva v združení. 
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4. Člen MAS nesmie byť zástupcom dvoch a viac sektorov (verejný, súkromný a 

občiansky sektor). 

5. Obec nesmie byť členom dvoch a viac MAS. 

 

§ 2 Zástupcovia členov združenia v orgánoch združenia 

Kolektívnych členov, ako sú právnické osoby, obce, záujmové združenia a neziskové 

organizácie zastupujú v  združení štatutárni zástupcovia týchto členov uvedení v osobitných 

registroch, alebo nimi delegovaná osoba na základe písomného plnomocenstva . 

 

§ 3 Zánik členstva v združení 

1. Členstvo zaniká: 

a) písomným prehlásením o vystúpení zo združenia  

b) vylúčením z dôvodu hrubého porušenia Stanov, alebo nesplnenia si záväzkov 

vyplývajúcich z členstva, alebo z dôvodu činnosti, ktorá nie je v súlade so 

záujmami  združenia 

c) úmrtím  

d) zánikom združenia 

e) nepotvrdením členstva Valným zhromaždením 

f) dňom, ktorým člen MAS prestal spĺňať podmienku pre členstvo – strata príslušnosti 

k územiu (trvalé, prípadne prechodné bydlisko, resp. sídlo alebo prevádzka)- o tejto 

skutočnosti je člen MAS povinný do 3 dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej stratu 

členstva informovať Predsedníctvo. 

 

§ 4 Práva členov združenia 

 

Členovia združenia sú oprávnení najmä: 

a) zúčastňovať sa na zasadaní Valného  zhromaždenia a ostatných orgánov združenia, 

zároveň voliť členov orgánov združenia a byť volení do orgánov združenia 

b) podieľať sa na všetkých aktivitách združenia, predkladať návrhy a podnety 

k činnosti orgánov združenia 

c) byť informovaní o činnosti a zámeroch združenia. 

 

§ 5 Povinnosti členov združenia 

 

Členovia združenia sú povinní najmä: 

a) dodržiavať Stanovy združenia a ďalšie vnútorné predpisy združenia,   

b) plniť uznesenia orgánov a plniť prijaté úlohy 

c) zaplatiť členský príspevok. 
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§ 6 Poplatok a členský príspevok 

 

Jednorazový poplatok za vstup do združenia a  ročný príspevok členov združenia stanoví za 

každý rok Valné zhromaždenie.  

 

Článok V 

Zásady hospodárenia 

§ 1 Všeobecné ustanovenia 

Združenie hospodári s vlastným majetkom podľa schváleného rozpočtu, v súlade 

so všeobecne záväznými predpismi. Ochrana majetku, jeho evidencia a hospodárenie s ním 

sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými predpismi a podlieha kontrole kontrolným 

orgánom. 

 

§ 2 Majetok združenia 

1. Majetok združenia tvoria: 

a) spoločne nadobudnutý hmotný a nehmotný  majetok, 

b) finančné prostriedky z vlastnej hospodárskej činnosti združenia, z  členských 

príspevkov, dotácií, grantov a finančných prostriedkov na realizáciu projektov,  

darov a iných príjmov dosiahnutých v súlade so Stanovami   

c) pohľadávky a iné majetkové práva. 

 

§ 3  

2. Združenie môže hospodáriť a nakladať i so zvereným majetkom iných organizácií, 

obcí, štátu v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Majetok môže byť použitý len 

na dosiahnutie cieľa združenia, príp. na iné aktivity v súlade so Stanovami. Za 

spôsobené škody ručí združenie do výšky svojho majetku, v tomto rozsahu môže brať 

na seba záväzky.  

 

§ 4 Financovanie združenia 

1. Združenie vytvára vlastné finančné zdroje z týchto zdrojov: 

a) členské príspevky, 

b) príjmy z vlastnej činnosti, 

c) pôžičky, úvery, úroky, 

d) dary od fyzických a právnických osôb, 

e) dotácie a granty, 

f) sponzorské príspevky 

g) iné príjmy dosiahnuté v súlade so Stanovami a všeobecne záväznými predpismi 
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2. Výnosy z majektu a z vlastnej činnosti MAS možno použiť len na zabezpečenie 

cieľov MAS v zmysle stanov MAS. 

 

3. Členovia  MAS  nemajú  právny  nárok  na  podiely  z  výsledkov  hospodárenia  

MAS  alebo  iných príjmov. 

 

4. Majetok MAS nemožno darovať. 

 

 

Článok VI 

Orgány združenia 

§ 1 Orgány združenia a podiel na hlasovacích právach 

 

1. Orgánmi združenia sú: 

a) Najvyšší orgán (Valné zhromaždenie) 

b) Výkonný orgán (Predsedníctvo) 

c) Štatutárny orgán (Predseda, podpredseda) 

d) Kontrolný orgán (Revízna komisia) 

e) Výberová komisia 

f) Monitorovací výbor. 

2. Orgány združenia sú tvorené najmä z členov združenia, pričom v orgánoch združenia 

ktoré majú rozhodovaciu právomoc nemajú ani orgány verejnej moci ani žiadna 

záujmová skupina viac ako 49% hlasovacích práv. 

3. Podiely záujmových skupín na hlasovacích právach sú stanovené nasledovne: 

a) záujmová skupina verejného sektora :   47,02 % hlasov 

b) záujmová skupina súkromného sektora :  31,06 % hlasov 

c) záujmová skupina občianskeho sektora:   21,92 % hlasov.  

4. Váha hlasu každého člena orgánov uvedených v ods. 1 písm. a), b) a e) (teda podiel 1 

člena na hlasovacích právach)  sa vypočíta nasledovne: 

 

váha hlasu 1 člena orgánu =  _A_ 

      B 

      

A- podiel záujmovej skupiny na hlasovacích právach uvedený v ods. 3 tohto paragrafu 

tohto článku   

B- počet členov záujmovej skupiny. 

5. Podiely záujmových skupín na hlasovacích právach sú stanovené fixne, tak ako je 

uvedené v ods. 3 vyššie. Váha hlasu je preto  závislá od počtu členov v tej ktorej 

záujmovej skupine, a preto sa môže meniť v prípade zmeny počtu členov v tej ktorej 

záujmovej skupine. 
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§ 2 Valné zhromaždenie 

1. Najvyšším orgánom združenia je Valné zhromaždenie, ktoré tvoria zástupcovia 

všetkých členov združenia, pričom každý z členov združenia má vo Valnom 

zhromaždení jedného zástupcu. Valné zhromaždenie sa schádza sa min. 1x ročne a 

podľa uznesenia Predsedníctva ho zvoláva predseda združenia písomnou pozvánkou 

zaslanou všetkým členom združenia min. 7 dní vopred. 

2. V osobitných prípadoch môže byť na návrh Predsedníctva združenia, alebo na 

požiadanie najmenej jednej pätiny riadnych členov združenia a po vymedzení predmetu 

rokovania zvolané mimoriadne Valné zhromaždenie, a to do 30 dní od podania uvedenej 

žiadosti. 

3. Valné zhromaždenie sa môže uznášať a rokovať, ak sú prítomní členovia združenia, 

ktorí majú spolu nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov združenia (bez ohľadu na 

príslušnosť k záujmovým skupinám).  

4. Na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov 

združenia (bez ohľadu na príslušnosť k záujmovým skupinám). 

5. Do výlučnej právomoci Valného zhromaždenia patrí: 

a) stanoviť základné smery činnosti združenia 

b) schvaľovať Stanovy združenia ich zmeny a doplnky,  

c) voliť a odvolávať členov Predsedníctva združenia  

d) voliť a odvolávať členov Revíznej komisie združenia 

e) voliť a odvolávať členov Monitorovacieho výboru na základe  návrhu Predsedníctva 

f) rozhodovať o záležitostiach strategického významu 

g) schvaľovať stratégiu PJN , strategické dokumenty a ich  aktualizáciu 

h) schvaľovať výročnú správu o činnosti združenia, správu o hospodárení združenia, 

uzávierku, plán činnosti a rozpočet  na ďalšie obdobie 

i) schvaľovať výšku členského príspevku a  jednorazového poplatku za vstup 

j) schvaľovať rokovací poriadok Valného zhromaždenia a iné vnútorné predpisy 

združenia 

k) schvaľovať organizačný poriadok združenia 

l) potvrdzovať členstvo novým členom v združení podľa čl. IV, § 1 

m) rozhodovať o vylúčení členov na návrh Predsedníctva združenia 

n) rozhodovať o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo 

o dobrovoľnom rozpustení združenia - v prípade ak dôjde k zániku občianskeho 

združenia rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením počas doby 

platnosti zmluvy o poskytnutí NFP na chod MAS, občianske združenie je povinné 

vrátiť čerpané finančné prostriedky z EPFRV resp. EFRR 

o) rozhodovať o  ďalších záležitostiach združenia. 

p) vykonáva iné úlohy a činnosti v zmysle Systému riadenia CLLD v platnom znení. 
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6. Podiel členov Valného zhromaždenia na hlasovacích právach je uvedený v čl. VI § 1 

týchto Stanov. 

 

 

§ 3  Predsedníctvo združenia  

1. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia. Predsedníctvo pozostáva zo zástupcov 

všetkých troch záujmových skupín. 

2. Predsedníctvo má  9 členov. Predsedníctvo je volené Valným zhromaždením na 

obdobie piatich rokov.  Členstvo v Predsedníctve je nezlučiteľné s členstvom vo 

Výberovej komisii, Monitorovacom výbore a Revíznej komisii. 

3. Podiel záujmových skupín v Predsedníctve na hlasovacích právach je uvedený v čl. VI 

§ 1 ods. 3 týchto Stanov. 

4. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, min. však 2 krát za rok. Predsedníctvo je 

uznášaniaschopné, ak sú prítomní členovia, ktorí majú spolu nadpolovičnú väčšinu 

všetkých hlasov Predsedníctva. Rozhodnutia Predsedníctva sa prijímajú konsenzom 

alebo hlasovaním. Na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov 

prítomných členov Predsedníctva. 

5. Predsedníctvo je za svoju činnosť zodpovedné Valnému zhromaždeniu a vykonáva 

činnosti v súlade so Stanovami a internými riadiacimi smernicami MAS.  

6. Do pôsobnosti Predsedníctva patrí: 

a) voliť spomedzi seba a odvolávať Predsedu združenia 

b) riadiť činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia 

c) voliť spomedzi členov Predsedníctva podpredsedu združenia, rozhodovať 

o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou združenia 

d) podávať Valnému zhromaždeniu návrh na vylúčenie členov, ktorí konajú 

v rozpore so Stanovami združenia 

e) podávať Valnému zhromaždeniu návrh na odvolanie člena Predsedníctva 

f)  rozhodovať o prijatí nových členov 

g) pripravovať výročnú správu o činnosti združenia, správu o hospodárení 

združenia,  návrh rozpočtu a plán činnosti na ďalšie obdobie,  ktoré predkladá na 

schválenie Valnému zhromaždeniu 

h) zvolávať  a obsahovo pripravuje  rokovania  Valného zhromaždenia a pripravuje 

základné dokumenty na tieto rokovania 

i) rozhodovať o všetkých záležitostiach združenia, ktoré podľa Stanov nespadajú 

do právomoci Valného zhromaždenia alebo ktoré si Valné zhromaždenie 

nevyhradilo 

j) pre vylepšenie svojej činnosti zriadiť potrebné pomocné orgány 

k) posudzovať návrhy, stanoviská a názory členov združenia, podnecovať ich 

iniciatívu a vykonávať potrebné opatrenia v záujme združenia a jej členov 

l) zodpovedať za vypracovanie a implementáciu stratégie CLLD- PJN  a jej 

aktualizáciu ako aj s tým súvisiace činnosti, 
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m) zriaďuje výberovú komisiu, volí a odvoláva jej členov a schvaľuje jej štatút 

n) vykonávať ďalšie činnosti v zmysle Systému riadenia CLLD v platnom znení. 

7.  Predsedníctvo zriadi pre potreby implementácie stratégie PJN svoju Kanceláriu na 

zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov ako aj manažovanie činnosti MAS a 

realizáciu úloh združenia. Na čele Kancelárie je manažér MAS menovaný 

Predsedníctvom. Manažér MAS je povinný zúčastňovať sa zasadnutí Predsedníctva s 

hlasom poradným. Kancelária pracuje na základe pracovného a organizačného 

poriadku schváleného Predsedníctvom. Administratívu a realizáciu úloh združenia 

zabezpečujú zamestnanci MAS, ktorí môžu byť členmi len Valného zhromaždenia.   

 

§ 4 Revízna komisia združenia  

1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, tvoria ho 3 členovia volení 

Valným zhromaždením. Členstvo v Revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v 

orgánoch združenia, okrem členstva v najvyššom orgáne. Revízna komisia zodpovedá 

za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu. 

2. Predsedu komisie volia členovia komisie na 1. zasadaní. Revízna komisia, alebo jej 

zástupca  je pravidelne prizývaný na rokovania Predsedníctva s hlasom Komisia vo 

svojej činnosti sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a 

stanovami združenia. Komisia podáva správy o svojej činnosti Valnému zhromaždeniu 

najmenej jedenkrát  ročne. 

3. Do pôsobnosti komisie patrí najmä : 

a) kontrolovať dodržiavanie Stanov združenia, vnútorných predpisov orgánov 

združenia a všeobecne záväzných právnych predpisov 

b) dbať na súlad rozhodnutí orgánov združenia so Stanovami združenia  

a všeobecne záväznými právnymi predpismi 

c) kontrolovať hospodárenie združenia, upozorňovať príslušné orgány združenia na 

nedostatky a navrhovať opatrenia na ich odstránenie 

d) posudzovať výročnú správu o činnosti združenia, správu o hospodárení a návrh 

rozpočtu združenia vypracované Predsedníctvom pred tým, ako ich prijme Valné 

zhromaždenie. 

4. Revízna komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej 

členov. Na prijatie uznesenia sa vyžaduje nadpolovičná väčšina prítomných členov. 

V prípade rovnosti hlasov nariadi predseda Revíznej komisie opakovanie hlasovania. 

 

 

§ 5  Štatutárny orgán  

1. Štatutárnym orgánom združenia je Predseda združenia ktorého volí a odvoláva 

Predsedníctvo spomedzi členov Predsedníctva. 

2. Predseda združenia vedie rokovania Valného zhromaždenia, vedie rokovania 

Predsedníctva, na základe podnetu členov združenia alebo z vlastného podnetu 

predkladá orgánom združenia na prerokovanie a schválenie návrhy, ktoré sa týkajú 

vecí v gescii jednotlivých orgánov združenia. 
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3. Predseda združenia zastupuje združenie navonok, a podpisuje za združenie zmluvy. 

4. Vo vzťahu k implementácii Stratégie CLLD vykonáva činnosti  v zmysle Systému 

riadenia CLLD v platnom znení. 

5. Predsedu v čase jeho neprítomnosti na rokovaniach zastupuje podpredseda združenia, 

ktorý je volený Predsedníctvom. Podpredseda združenia je oprávnený vykonávať 

činnosti v rozsahu činností pridelených predsedovi združenia s výnimkou 

podpisovania zmlúv za združenie. Podpredseda koná za Predsedu a to na základe 

písomného poverenia Predsedu. 

 

§ 6 Výberová komisia  

1. Výberov komisiu MAS zriaďuje Predsedníctvo, ktoré volí a odvoláva jej členov a 

schvaľuje jej štatút. 

2. Výberová komisia vo vzťahu k implementácii Stratégie CLLD vykonáva činnosti  v 

zmysle Systému riadenia CLLD v platnom znení. 

3. Výberová komisia má 7 členov. MAS môže okrem riadnych členov menovať aj 

náhradníkov členov výberovej komisie. Činnosti vykonávané Výberovou komisiou sú 

upravené  v ustanoveniach Systému riadenia CLLD v platnom znení. 

4. Členstvo vo Výberovej komisii je nezlučiteľné s členstvom v Predsedníctve združenia, 

Revíznej komisii, Monitorovacom výbore a s funkciou štatutárneho orgánu  .  

5. Výberová komisia  pozostáva zo zástupcov všetkých troch záujmových skupín. 

6. Pri hlasovaní Výberovej komisie o výbere projektov min. 50% hlasov rozhodnutí o 

výbere projektov patrí členom ktorí nie sú orgánom verejnej správy.  

7. Výberová komisia  je uznášaniaschopná, ak sú prítomní členovia, ktorí majú spolu 

nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov Výberovej komisie. Rozhodnutia Výberovej 

komisie sa prijímajú konsenzom alebo hlasovaním. Na prijatie rozhodnutia je potrebná 

nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov Výberovej komisie.   

8. Člen výberovej komisie nemusí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, 

sídlo alebo prevádzku) v území MAS. Pre jednu výzvu bude stanovená jedna výberová 

komisia. 

 

 

§ 7 Monitorovací výbor 

1. Monitorovací výbor je kontrolným orgánom, ktorý vykonáva najmä hodnotenie 

výsledkov a výstupov a monitorovanie realizácie projektov v rámci stratégie CLLD- 

PJN, pripravuje a vypracováva správy o implementácii stratégie, správy 

o monitoringu za ročné obdobie a pod. v zmysle ustanovení kapitoly 10 Systému 

riadenia CLLD. 

2. Monitorovací výbor na svojom prvom zasadnutí stanoví rozsah činnosti. Rozsah 

činnosti Monitorovacieho výboru podlieha schváleniu Predsedníctvom. 

3. Členstvo v monitorovacom výbore je nezlučiteľné s členstvom vo Výberovej 

komisii, Predsedníctve a Revíznej komisii. 
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4. Zasadnutia Monitorovacieho výboru zvoláva jeho predseda, ktorého volia členovia 

Monitorovacieho výboru spomedzi seba. V prípade nečinnosti predsedu 

Monitorovacieho výboru, ktorá trvá viac ako jeden rok, zvoláva Monitorovací výbor 

štatutárny orgán – predseda 

5. Monitorovací výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho 

členov. Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov. V 

prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní predseda Monitorovacieho výboru nariadi 

opakovanie hlasovania. 

 

Článok VII 

Zánik Združenia 

 

1. Združenie zaniká: 

a) dobrovoľným rozpustením 

b) zlúčením s iným občianskym združením 

2. O zániku združenia rozhoduje Valné zhromaždenie, pričom súčasne rozhodne aj 

o prechode práv a povinností k majetku združenia.  

3. V prípade ak dôjde k zániku občianskeho združenia rozpustením alebo zlúčením s 

iným občianskym združením počas doby platnosti zmluvy o poskytnutí NFP na chod 

MAS, občianske združenie je povinné vrátiť čerpané finančné prostriedky z EPFRV 

resp. EFRR. 

4. V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje Valné zhromaždenie likvidátora. 

Likvidátor vyrovná záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa 

rozhodnutia Valného zhromaždenia. Likvidátor oznámi zánik združenia do 15 dní 

Ministerstvu vnútra SR. 

 

 

Článok VIII 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

§ 1 

1. Organizačné predpisy nesmú odporovať týmto Stanovám a ich výklad a uplatnenie sa 

musia uskutočňovať v súlade so Stanovami. 

2. Výklad Stanov združenia vykonáva Predsedníctvo.  

 

§ 2 

1. Združenie vzniklo registráciou na Ministerstve vnútra SR dňa 2.7.2008. 

2. Zmenu stanov je možné vykonať dodatkom, ktorý schváli Valné zhromaždenie.  .  

Zmena Stanov bude oznámená   MV SR.  

 


