STANOVY ZDRUŽENIA OBCÍ
..................................................................................
l. 1
Názov združenia
Názov združenia je : Združenie obcí Mikroregión Kysucký triangel.
l. 2
Sídlo združenia
Sídlom združenia je : 023 13 ierne . 189.
l. 3
Zakladatelia združenia
Zakladatemi združenia sú signatári zakladateskej zmluvy o založení MR Kysucký triangel :

Obec ierne,
IO : 00 313 980
Obec Skalité,
IO : 00 314 285
Obec Svrinovec, IO : 00 313 323
l. 4
Predmet innosti združenia
Predmetom innosti združenia budú najmä nasledovné oblasti :
- územné plánovanie, výstavba a rozvoj infraštruktúry,
- doprava a komunikácie,
- životné prostredie a ekológia,
- hospodárstvo, obchod, priemysel a malé a stredné podnikanie,
- ponohospodárstvo, lesné hospodárstvo a potravinárstvo,
- cestovný ruch a turistika,
- školstvo, mládež a šport,
- kultúra, osveta a záujmové spolky,
- prevencia a likvidácia následkov živelných pohrôm,
- starostlivos o bezpenos obyvateov.
l. 5
Vznik lenstva
1.lenstvo vzniká prijatím za lena valnou hromadou lenov združenia na základe odporúania
predstavenstva.
2. Predpokladom prijatia za lena je:
a/ písomne vyjadrený záujem obce o lenstvo, ktorý je potvrdený kompetentným orgánom
obce rozhodova o predmete veci,
b/ zaplatenie lenského príspevku.
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Zánik lenstva

1. lenstvo zaniká:
a/ vystúpením
b/ vylúením
c/ zrušením lenskej inštitúcie
d/ zánikom združenia
2.Vystúpením zaniká lenstvo v lehote jedného mesiaca odo da, ke len oznámil vystúpenie
predstavenstvu združenia. lenské práva prechádzajú na združenie.
3. len združenia môže by vylúený, ak porušil lenské povinnosti. len môže by vylúený, ak
poškodil záujmy a dobré meno združenia.
l. 7
Práva a povinnosti lenov
1. len združenia má najmä tieto základné lenské práva:
a/ voli a by volený do orgánov združenia
b/ zúastova sa lenských schôdzí a stretnutí
c/ využíva kultúrne, spoloenské a technické výhody vyplývajúce z lenstva v združení
2. len združenia má najmä tieto základné povinnosti:
a/ dodržiava stanovy združenia a realizova uznesenia lenských schôdzí a alších orgánov
združenia
b/ plati lenské príspevky v stanovenom asovom termíne, ich výšku na návrh predstavenstva schvauje valná hromada. lenské príspevky musia by zaplatené vždy do 30 dní
od zaiatku nového kalendárneho roku.
l. 8
Orgány združenia
1. Valná hromada
2. Predstavenstvo
3. Predseda predstavenstva
4. Revízna komisia
l. 9
Valná hromada
1. Valná hromada je najvyšším orgánom združenia, je zložená zo štatutárnych zástupcov
zakladateov združenia ich lenstvo je nezastupitené.
2. Valná hromada sa schádza najmenej raz za rok.
3. Valnú hromadu zvoláva predstavenstvo.
4. Valnú hromadu riadi predseda predstavenstva, prípadne ním poverený len predstavenstva.
5. Do pôsobnosti valnej hromady spadá najmä :
a/ schvaova prijatie a vylúenie lenov združenia
b/ menova a odvoláva lenov predstavenstva a revíznej komisie
c/ meni a dopa stanovy združenia
d/ schvaova výšku lenských príspevkov
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f/ schvaova roný plán innosti združenia
g/ schvaova štruktúru združenia
l. 10
Predstavenstvo
1. Predstavenstvo je riadiacim orgánom združenia rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia s výnimkou tých, ktoré majú v právomoci iné orgány združenia.
2. Každý len združenia menuje do predstavenstva jedného svojho zástupcu na štyri roky.
3. len predstavenstva môže by do predstavenstva menovaný opätovne.
4. Predstavenstvo sa schádza poda potreby, najmenej však raz za dva mesiace.
5. Pri hlasovaní má každý len predstavenstva jeden hlas.
l. 11
Predseda predstavenstva
1. Predsedu predstavenstva volia zo svojho stredu hlasovaním lenovia predstavenstva na
obdobie 4 roky.
2. Predseda predstavenstva je výkonným a štatutárnym zástupcom združenia a zastupuje
združenie navonok.
3. Predseda predstavenstva má právo disponova finannými prostriedkami na úte združenia do
sumy 50.000,- Sk. Nad uvedenú sumu sa vyžaduje súhlas predstavenstva.
4. Prvého predsedu predstavenstva volí valná hromada.
l. 12
Revízna komisia
1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia.
2. Revíznu komisiu tvoria menovaní zástupcovia zakladateov združenia po jednom lenovi od
každého zakladatea.
3. Funkné obdobie lena revíznej komisie je 3 roky.
4. Predsedu revíznej komisie volia hlasovaním každorone z pomedzi seba lenovia revíznej
komisie.
5. Revízna komisia prostredníctvom svojho predsedu jeden krát rone predkladá valnému zhromaždeniu revíznu správu o vykonaných kontrolách.
l. 13
Majetok združenia
1. Majetok združenia tvoria :
a/ lenské príspevky
b/ dotácie štátnej správy, štátnych a EÚ fondov a obcí
c/ dary sponzorov
d/ prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci cieov združenia
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f/ príjmy z vykonávania hospodárskej innosti v súlade s vyššie uvedenými ciemi /reklamná a propaganá innos, predaj literatúry, poplatky za odborné poradenstvo, .../
g/ostatné príjmy, ktoré nie sú v rozpore s právnym a ústavným stavom štátu a sú v súlade
s Medzinárodným paktom o obianskych a udských právach, Medzinárodným paktom
o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a Opným protokolom.
2. Majetkom združenia môžu by aj hnutené a nehnutené veci potrebné na innos a výkon
správy združenia.
l. 14
Výdavky združenia
1. Výdavkami združenia sú :
a/ výdavky na financovanie úelu združenia v súlade so stanovami združenia
b/ výdavky na správu združenia.
2. Výdavky združenia sa rozpotujú poda jednotlivých innosti a spôsobu použitia.
3. Výdavky na správu združenia zahajú všetky výdavky súvisiace so správou a prevádzkou
združenia, vrátane mzdových prostriedkov a odmien vyplácaných zamestnancom združenia a odmien a náhrad výdavkov vyplácaných lenom jeho orgánov, ktoré im vznikli pri
výkone ich funkcií.
4. Výšku výdavkov združenia v rámci návrhu rozpotu každý rok predkladá predstavenstvo
a schvauje valná hromada.
l. 15
Rozpoet združenia
1. Združenie hospodári poda schváleného rozpotu.
2. Roný rozpoet pripravuje predstavenstvo a schvauje valná hromada združenia.
3. Za hospodárenie a vedenie útovníctva zodpovedá predseda predstavenstva.
4. Uzávierku rozpotu za predchádzajúci rok pripravuje predstavenstvo najneskôr do prvého
štvrroku nového roku a dáva ho na schválenie valnej hromade.
l. 16
Zánik združenia
1. Združenie možno zruši dohodou lenov združenia, a to rozpustením združenia alebo zlúením
s inou inštitúciou podobného zamerania.
2. Združenie zaniká výmazom z registrácie.
3. Ak pri zrušení združenia jeho imanie neprechádza na právneho nástupcu, uskutoní sa pred
jeho zánikom likvidácia. O spôsobe likvidácie, osobe likvidátora, rozdelení likvidaného zostatku a alších okolnostiach spojených s likvidáciou rozhodne valná hromada.
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Záverené ustanovenia
1. Zmeny stanov musia by vykonané písomne, na základe súhlasnej vôle všetkých lenov valnej
hromady.
2. Stanovy boli schválené zakladateskou zmluvou signatármi zakladateskej zmluvy.
V iernom da 16. 5. 2007

Obec ierne

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

Obec Skalité

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

Obec Svrinovec

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

