Stanovy: Združenie obcí BOVO
(ZO BOVO)
ČASŤ I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Združenie obcí je založené v zmysle ustanovení zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v
znení neskorších predpisov a 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.
Článok 1
Názov a symbolika združenia, sídlo združenia
(1) Názov občianskeho združenia je: Združenie obcí Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište
(2) Oficiálna skratka je: ZO BOVO. (Táto skrátka sa do cudzích jazykov neprekladá).
(3) Sídlo združenia: Obecný úrad Veľké Orvište, 922 01 Veľké Orvište č. d. 17.
Článok 2
Predmet činnosti združenia
Predmetom Združenia obcí Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište (ďalej len „Združenie“) je
koordinovať aktivity so subjektmi, podieľajúcimi sa na zabezpečovanie oblastí: samosprávy,
verejno-prospešných služieb, cestovného ruchu, životného prostredia na miestnej a regionálnej
úrovni, vrátane získavania a využívania domácich a zahraničných zdrojov na podporu rozvoja
obcí.
ČASŤ II.
POSTAVENIE A ÚLOHY ZDRUŽENIA
Článok 3
Združenie je v súlade s Čl. 66 Ústavy Slovenskej republiky a ďalších právnych predpisov
dobrovoľným, záujmovým na politických stranách nezávislým združením obcí.
Článok 4
(1) Cieľom Združenia je najmä:
a) obhajovať spoločné záujmy a práva členských obcí pri rešpektovaní ich autonómneho
postavenia, v súlade s Európskou chartou miestnej samosprávy, Ústavou SR a zákonmi
Slovenskej republiky,
b) predkladať vecne príslušným orgánom návrhy na riešenie problémov miestnej územnej
samosprávy,
c) podriaďovať celú svoju činnosť záujmom združených obcí a zjednocovať postup
členských obcí pri vykonávaní im zverených úloh.
(2) Za účelom naplnenia cieľov, môže Združenie zakladať a zriaďovať obchodné spoločnosti a iné
právne subjekty a vstupovať do nich.
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Článok 5
Združenie je reprezentantom a hovorcom združených obcí:
a) vo vzťahu k štátnej správe a tuzemských a medzinárodných fondov, nadácií pri
realizácií rozvojových programov,
b) vo vzťahu k vláde Slovenskej republiky a ústredným orgánom štátnej správy,
c) vo vzťahu k iným organizáciám, združujúcim právnické osoby, pôsobiace v orgánoch miestnej
samosprávy ako koordinátor aktivít smerujúcich k rozvoju obcí,
d) vo vzťahu k medzinárodným organizáciám,
e) na požiadanie združených obcí koordinuje ich činnosť pri zabezpečovaní a riešení
regionálnych problémov,
f) presadzuje všestranný rozvoj územnej samosprávy v rámci Združenia.
Článok 6
(1) Združenie vo vzťahu k združeným obciam plní výkonnú koordinačnú, iniciatívnu
metodicko- informačnú funkciu.
(2) Koordinačnú funkciu vykonáva Združenie najmä vytváraním podmienok pre výmenu názorov
a skúsenosti predstaviteľov združených obcí, pre zbližovanie a zovšeobecňovanie ich názorov
a formovanie spoločných stratégií, smerujúcich k rozvoju príslušného regiónu.
(3) Koordinačnú funkciu vykonáva Združenie aj vo vzťahu k regionálnym združeniam miest
a obcí, predovšetkým pokiaľ ide o oblasť záujmových činností.
(4) Iniciatívnu funkciu vykonáva Združenie vo vzťahu k združeným obciam najmä tým, že zapája
ich predstaviteľov na základe ich odbornosti a záujmu do riešenia spoločných problémov
miestnej samosprávy do prípravy a realizácie spoločných stratégií.
ČASŤ III.
ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ A PRÁVA POVINNOSTI ČLENOV
Článok 7
(1) Členstvo v Združení je dobrovoľné a môže byť riadne alebo čestné.
(2) Riadnym členom sa môže stať každá obec, v ktorej boli zvolené samosprávne orgány.
(3) Riadne členstvo vzniká na základe prihlášky schválenej obecným zastupiteľstvom príslušnej
obce.
(4) Čestné členstvo udeľuje valné zhromaždenie Združenia na návrh predsedníctva.
(5) Čestným členom sa môže stať domáca alebo zahraničná obec alebo mesto, ktorá sa
významne podieľala alebo podieľa na rozvoji Združenia.
Článok 8
Riadny člen má právo:
a) zúčastňovať sa prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu / starostu / na rokovaniach,
konferenciách a ďalších orgánov Združenia a hlasovať pri prijímaní uznesení týchto orgánov.
Štatutárny zástupca môže túto svoju kompetenciu delegovať iba na riadne zvoleného poslanca
obecného zastupiteľstva,
b) voliť a byť volený do orgánov Združenia,
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c) predkladať námety a žiadosti na riešenie problémov týkajúcich sa združených obcí, resp. ich
orgánov,
d) zúčastňovať sa na podujatiach, ktoré organizuje a zabezpečuje Združenie,
e) zúčastňovať sa na plnení úloh Združenia a byť informovaný o jeho činnosti.
Článok 9
Riadny člen je povinný:
a) dodržiavať stanovy Združenia a podieľať sa na plnení jeho úloh,
b) platiť členské príspevky ( o výške príspevku rozhodne valné zhromaždenie ),
c) včas písomne oznamovať personálne zmeny v delegovaní zástupcov v Združení a jeho
orgánoch.
Článok 10
Riadne členstvo v Združení zaniká:
a) nesplnením povinnosti podľa č. 9 písm. b) pričom k 30. júnu príslušného kalendárneho roka sa
vykoná výmaz z evidencie členov Združenia,
b) písomným oznámením člena s uznesením obecného zastupiteľstva, že vystupuje zo
Združenia. Vystúpenie je možne uskutočniť iba k 31. decembru príslušného roka.
ČASŤ IV
ORGÁNY ZDRUŽENIA
Článok 11
Organmi Združenia sú:
a) valné zhromaždenie,
b) predsedníctvo,
c) štatutárny zástupca – predseda,
d) dozorná rada.
Článok 12
(1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Združenia. Tvoria ho starostovia, zástupcovia
združených obcí.
(2) Valné zhromaždenie sa schádza pravidelné každý rok, prípadne podľa potreby.
(3) V osobitných prípadoch môže byť na návrh predsedníctva alebo na požiadanie 1/5 členov
Združenia zvolané mimoriadne valné zhromaždenie.
(4) Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov
združenia. Každý člen združenia má jeden hlas.
(5) Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
a) voliť návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice,
b) schvaľovať a meniť stanovy Združenia,
c) voliť a odvolávať členov predsedníctva a dozornej rady,
d) voliť predsedu z členov predsedníctva,
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e)
f)

voliť predsedu dozornej rady z členov dozornej rady,
prerokovať a schvaľovať správy o činnosti a plnení úloh Združenia, základné smery a
úlohy Združenia pre budúce obdobia, správu o výsledkoch hospodárenia a revíznu správu
g) schvaľovať rokovací a volebný poriadok valného zhromaždenia,
h) rozhodnúť o zániku Združenia a menovať likvidátora, ktorý je oprávnený konať v mene
Združenia vo všetkých veciach spojených s likvidáciou v zmysle všeobecne záväzných
právnych predpisov,
i) rozhodovať na základe návrhu predsedníctva o výške členského príspevku na činnosť
združenia.
Článok 13

(1) Predseda je štatutárnym orgánom Združenia. Predsedu volí a odvoláva predsedníctvo.
Predseda môže byť len starosta. Jeho funkčné obdobie trvá podľa volebného obdobia
orgánov samosprávy obcí do prvej valnej hromady po voľbách do orgánov miestnej
samosprávy.
(2) Predseda Združenia zvoláva zasadnutie predsedníctva Združenia, podpisuje uznesenia týchto
orgánov.
Článok 14
(1) Dozorná rada má 3 členov, ktorí môžu byť zamestnancami združených obcí (napr. ekonómka,
hlavný kontrolór obce).
(2) Dozorná rada plní najmä tieto úlohy:
a) vykonáva v súlade so všeobecnými právnymi predpismi kontrolu hospodárenia
a účelného využívania finančných prostriedkov a majetku Združenia,
b) kontroluje dodržiavanie stanov Združenia a uznesení valného zhromaždenia,
c) navrhuje opatrenia na nápravu zistených nedostatkov,
d) vyjadruje sa k návrhu rozpočtu a správam o výsledku hospodárenia Združenia,
e) predseda dozornej rady je prizývaný na rokovanie predsedníctva, podáva predsedníctvu
a valnému zhromaždeniu správu o výsledkoch kontrol.
Článok 15
(1) Predsedníctvo má minimálne 3 a maximálne 5 členov (vždy len nepárny počet, člen môže byť
len starosta).
(2) Do pôsobnosti predsedníctva patrí najmä:
a) obsahová a organizačná príprava a zvolávanie valného zhromaždenia,
b) navrhuje výšku príspevku na činnosť združených obcí.
Článok 16
Predsedníctvo Združenia je poradným orgánom predsedu Združenia, výkonným a iniciatívnym
orgánom Združenia obcí.
Článok 17
Predseda Združenia má právo poveriť výkonom svojich jednotlivých práv a povinností a to
dlhodobo ktoréhokoľvek člena predsedníctva.
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Článok 18
Členský príspevok zaplatí každý člen Združenia najneskôr do 31. marca príslušného
kalendárneho roku.
Článok 19
(1) Majetkové pomery združenia:
a) Majetkom Združenia je hnuteľný a nehnuteľný majetok, práva a iné majetkové hodnoty
združenia.
b) Zdrojom majetku Združenia sú najmä:
- členské príspevky,
- dary, subvencie, dotácie,
- prostriedky získané vlastnou činnosťou združenia,
- výnosy z vkladov združenia vedené v peňažných ústavoch.
(2) Hospodárenie s finančnými prostriedkami Združenia prináleží predsedovi Združenia. Predseda
je povinný dbať na to, aby prostriedky boli použité výlučne pre činnosť združenia v zmysle čl. 2
stanov Združenia a rozvoj Združenia. Predseda je povinný hospodáriť podľa príslušných
právnych predpisov a správu o hospodárení predkladať na schválenie valnému
zhromaždeniu.
(3) Pri zániku Združenia sa likvidačný zostatok rozdelí medzi tých členov združenia, ktorých
členstvo trvá k termínu zániku Združenia a to pomerom ich členských príspevkov k
likvidačnému zostatku.
ČASŤ V.
ADMINISTRATÍVA ZDRUŽENIA
Článok 20
Administratívne, organizačné a hospodárske náležitosti Združenia spravuje tajomník združenia,
ktorého na návrh predsedu a predsedníctva Združenia schvaľuje valné zhromaždenie. Za svoju
činnosť zodpovedá predsedovi, ktorému je priamo podriadený a predsedníctvu Združenia.
Zúčastňuje sa rokovania predsedníctva, rokovania valného zhromaždenia bez poradného hlasu a
zastupuje Združenie na príslušných inštitúciách.

ČASŤ VI.
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 21
(1) Mandát člena orgánu Združenia zaniká zánikom jeho mandátu voleného predstaviteľa obce,
na základe ktorého mu bolo priznané právo zastupovať mesto alebo obec v orgánoch
Združenia.
(2) Mandát predsedu Združenia a mandát predsedu dozornej rady ostáva zachovaný do prvého
valného zhromaždenia po termíne konania volieb do orgánov miestnej samosprávy bez
ohľadu na to, či bol v týchto voľbách opätovne zvolený alebo nie.
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(3) Predseda Združenia vykonáva v období od volieb do orgánov miestnej samosprávy do termínu
konania najbližšieho valného zhromaždenia na základe kladného odporúčania jeho poradných
orgánov .
(4) Zrušenie Združenia môže nastať len 3/5 väčšinou hlasov, s povinnosťou menovania
likvidátora, za účelom vysporiadania.
Tieto stanovy v znení zmien a doplnkov nadobúdajú platnosť schválením na obecných
zastupiteľstvách obcí Bašovce, Ostrov a Veľké Orvište.
Účinnosť nadobúdajú dňom registrácie.

oprávnený konať za prípravný výbor

Pavol Paulovič

Prípravný výbor,
zakladateľská zmluva
Prípravný výbor podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších
predpisov, a v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov uzatvára zmluvu o založení Združenia obcí Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište (ZO BOVO).
Článok 1
Názov združenia
Podpísaní účastníci tejto zmluvy sa dohodli na názve, ktorý znie:
Združenie obcí Bašobce, Ostrov, Veľké Orvište (ZO BOVO)
Účastníci tejto zakladateľskej zmluvy sú obce okresu Piešťany zastúpené starostami obcí.
Obec

IČO

meno, priezvisko a funkcia

bydlisko

1. Obec Veľké Orvište 00654078

Pavol Paulovič – starosta obce,

Veľké Orvište č. d. 267

2. Obec Ostrov

00312827

Jozef Tkácz – starosta obce,

Ostrov č. d. 500

3. Obec Bašovce

31827802

Ing. Ľubomír Dekan – starosta obce,

Bašovce č. d. 155

Článok 2
Sídlo združenia
Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že sídlom Združenia bude OcÚ Veľké Orvište č. d. 17, 92201.
Článok 3
Predmet činnosti
Združenie je verejnoprospešná inštitúcia zameraná na:
- podporu hospodárskeho, ekologického a sociálneho rozvoja združených obcí. Zastáva záujmy
obcí voči oficiálnym a tretím osobám. Hlavným poslaním je ochrana a podpora záujmov jeho
členov, aktivity na úseku životného prostredia, vytváranie podmienok pre ďalší rozvoj, propagácia
obcí, rozvoj cestovného ruchu, agroturistiky a prihraničnej spolupráce. Plní predovšetkým tieto
úlohy:
a) chráni, podporuje a koordinuje aktivity členov v ich záujme,
b) napomáha realizácii rozvojových programov združených subjektov,
c) podporuje aktivity vedúce k ochrane a zveľaďovaniu životného prostredia, ekologizácie
regiónu,
d) podporuje vytváranie nových pracovných príležitosti,
e) koordinuje aktivity členov združenia a občanov smerujúce k všestrannému rozvoju
cestovného ruchu, rekreácie, vidieckeho turizmu a agroturistike v obciach,
f) zabezpečuje marketing a spoločnú propagáciu a spolupôsobenie pri uskutočňovaní
podujatí podporujúcich cestovný ruch za účelom zvyšovania záujmu turistov o obce,
g) mobilizuje získanie finančných prostriedkov pre zabezpečenie rozvojových aktivít
cestovného ruchu a ekologizácie obcí,
h) podporuje rozvoj národnostnej a menšinovej kultúry.

Článok 4
Peňažné vklady zakladateľov
1. Každý účastník zmluvy sa pre dosiahnutie účelu, pre ktorý bola zmluva uzavretá zaväzuje
poskytnúť peňažný vklad vo výške 100 €.
2. Peňažný vklad poskytne účastník zmluvy na osobitný účet združenia po vzniku združenia
v termíne do 14 dní po registrovaní združenia na príslušnom registrujúcom štátnom orgáne.
3. Členský príspevok sa uhrádza jednorázovo, jeho výšku určuje členská schôdza združenia
vždy na nasledujúce ročné obdobie.
4. Majetok získaný peňažným vkladom členov združenia a ostatnými príjmami sa stáva
spoluvlastníctvom všetkých účastníkov zmluvy, ktorí splnili podmienky zmluvy.
5. Náklady vynaložené na založenie, vznik a činnosť združenia sa hradia z vkladov do
združenia.
Článok 5
Orgány združenia
Orgány združenia sú:
a) členská schôdza
b) predseda a podpredseda
c) revízna komisia
1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda združenia a podpredseda (poverený zástupca)
združenia, ktorý konajú v jeho mene a zastupujú združenie navonok.
Oprávnený konať za prípravný výbor:
Pavol Paulovič, nar. 09.05.1976, byt. Veľké Orvište 267
………………………………………………………………………………………………………………….
Článok 6
Zásady
1. Združenie je právnickou osobou a za nesplnenie svojich povinnosti zodpovedá svojim
majetkom.
2. Účastníci zmluvy rozhodujú vo veciach, pre ktoré bolo združenie založené a spôsobom
upraveným v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov.
Článok 7
Spoločné ustanovenia
1. Jednotliví členovia združenia môžu zo združenia vystúpiť po vysporiadaní si záväzkov voči
združeniu.
2. Z vážnych dôvodov možno účastníka združenia vylúčiť a to rozhodnutím 2/3 väčšinou
členov združenia.
3. Účastníkovi, ktorý vystúpil, alebo bol vylúčený zo združenia sa veci vnesené do združenia
vrátia primerane na vykonanú činnosť združenia a pokiaľ združenie nerozhodne inak.
4. Účastník, ktorý vystúpi, alebo bol vylúčený zo združenia sa nezbavuje voči združeniu
zodpovednosti za záväzky z činnosti združenia, ktoré vznikli do dňa vystúpenia, alebo
vylúčenia v rozsahu vlastných práv a povinnosti.
5. Okrem zakladajúcich členov združenia sa môžu stať členmi aj ostatné obce nachádzajúce
sa v územnom obvode pôsobnosti združenia.

Článok 8
Záverečné ustanovenia
1. O zániku združenia rozhoduje členská schôdza 2/3 hlasov členov združenia v tajnom
hlasovaní. Táto členská schôdza rozhodne súčasne o spôsobe a postupe pri likvidácii.
2. Združenie zaniká výmazom z registra združení.
3. Oprávneným požiadať o výmaz z registra je likvidátor menovaný členskou schôdzou,
ktorý vykoná likvidáciu majetku združenia, ak majetok neprechádza na právneho nástupcu
združenia.
4. Zakladatelia súčasne s uzavretím tejto zakladateľskej zmluvy schvaľujú stanovy združenia,
ktoré sú súčasťou tejto zmluvy.
5. Táto zmluva bola vyhotovená v jednom origináli a každý člen združenia dostane overenú
kópiu tejto zmluvy.
6. Účastníci po prečítaní zmluvy vyhlasujú, že obsah zmluvy vyjadruje ich vôľu, sú
splnomocnení príslušným uznesením obecného zastupiteľstva zakladateľskú zmluvu
podpísať.
Vo Veľkom Orvišti 25.01.2016
Zakladajúci členovia združenia (podpis a pečiatka):

Pavol Paulovič – starosta obce Veľké Orvište, r. č. 760509/7401, Veľké Orvište č. d. 267
…………………………………………………………………………………………………………………

Jozef Tkácz – starosta obce Ostrov, r. č. 800301/7374, Ostrov č. d. 500
…………………………………………………………………………………………………………………

Ing. Ľubomír Dekan – starosta obce Bašovce, r. č. 560223/6068, Bašovce č. d. 155
…………………………………………………………………………………………………………………

Oznámenie o splnomocnencovi konajúcemu v mene
Združenia obcí Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište
Na prípravnej členskej schôdzi ZO BOVO konanej dňa 25.01.2016 bola zvolená osoba
konajúca v mene Združenia obcí Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište:

Oprávnený konať za prípravný výbor:
Pavol Paulovič – starosta obce Veľké Orvište, nar. 09.05.1976, byt. Veľké Orvište č. d. 267
………………………………………………………………………………………………………………….

Zakladajúci členovia združenia (podpis a pečiatka):

Pavol Paulovič – starosta obce Veľké Orvište, r. č. 760509/7401, Veľké Orvište č. d. 267
…………………………………………………………………………………………………………………

Jozef Tkácz – starosta obce Ostrov, r. č. 800301/7374, Ostrov č. d. 500
…………………………………………………………………………………………………………………

Ing. Ľubomír Dekan – starosta obce Bašovce, r. č. 560223/6068, Bašovce č. d. 155
…………………………………………………………………………………………………………………

Združenie obci Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Drieňová 22
826 86 Bratislava 29

VEC Návrh na registráciu
Prípravný výbor podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov predkladá
návrh na registráciu občianskeho združenia s
názvom: .............................. Združenie obci Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište ...........................................
(vypísať presný názov totožný s názvom uvedeným v priložených stanovách – vrátane veľkých a malých písmen, úvodzoviek, pomlčiek a pod.)

Sídlo: ................................... Veľké Orvište, Hlavná č.d. 17, 92201 .................................................
Členovia prípravného výboru:
1. Pavol Paulovič – starosta obce Veľké Orvište, r. č. 760509/7401, Veľké Orvište č. d. 267

(podpis) ............................
2. Jozef Tkácz – starosta obce Ostrov, r. č. 800301/7374, Ostrov č. d. 500

(podpis)
3.

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

Ing. Ľubomír Dekan – starosta obce Bašovce, r. č. 560223/6068, Bašovce č. d. 155

(podpis) .............................
Za výbor je oprávnený konať:
Pavol Paulovič – starosta obce Veľké Orvište, r. č. 760509/7401, Veľké Orvište č. d. 267
(podpis) .............................

