Stanovy občianskeho združenia:
MAS OKO

Článok I
Základné ustanovenia
Názov združenia: MAS OKO
Sídlo združenia: Obecný úrad Čaňa, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa
Združenie je v zmysle zákona č. 83/1990 Z. z,. o združovaní občanov v znení neskorších
predpisov dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb.
Článok II
Ciele a činnosť združenia
Združenie MAS OKO (ďalej len Združenie) sa vytvára na území mikroregiónov:
Hornád,
Kecerovského mikroregiónu,
Olšavského mikroregiónu,
Ružín,
Slanského mikroregiónu,
Toryského mikroregiónu .
Ďalej len Región.
Cieľom Združenia je:
- Združovať aktívne fyzické osoby a právnické osoby pôsobiace na území uvedených
regiónov so zameraním na regionálny rozvoj a spoločnú činnosť pomocou metód
overených v zjednotenej Európe.Dôraz sa bude klásť na zachovanie svojráznosti
regiónov v obohacujúcom vidieckom prostredí, kde tvorivé úsilie ľudí spolu s prírodným
a kultúrnym dedičstvom bude základným predpokladom rozvoja,
- Podporovať rozvoj občianskych iniciatív na miestnej a regionálnej úrovni,
- Zvyšovať ekonomickú prosperitu a kvalitu života na tomto území, vrátane podpory
malého a stredného podnikania, bývania, školstva, využitia voľného času, rozvoja
verejnej dopravy, turistického rozvoja , informatiky, využitia obnoviteľných zdrojov
energie a starostlivosti o kultúrne a historické pamiatky,
- Zabezpečovať osvetu a rozvoj vzdelanosti ľudského potenciálu územia na ktorom pôsobí
Združenie,
- Zabezpečovať koordinovaný postup členov Združenia pri všestrannom rozvoji vyššie
uvedeného územia, hlavne integrovaného rozvoja vidieka za dodržania princípov trvalo
udržateľného rozvoja,
- Sústreďovať sily a prostriedky
pri presadzovaní zámerov, svojim významom
presahujúcich možností jednotlivých mikroregiónov, pri zaisťovaní príslušných
finančných zdrojov,
- Podporovať aj také akcie a aktivity, ktorých sa nezúčastnia všetci členovia Združenia.
V takomto prípade je povinnosťou Združenia dbať na to, aby výsledky boli v súlade so
záujmami a zámermi Združenia ako celku.
- Tieto ciele bude Združenie plniť predovšetkým na základe prístupu LEADER, kde
v rozhodovacom procese sú rozhodujúce iniciatívy vychádzajúce zdola. To vyžaduje
zapájanie sa čo najvyššieho počtu miestnych aktérov do rozvoja regiónu, tak aby sa
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rozvojová stratégia združenia a cieľov v nich vytýčených, realizovala v partnerskej
spolupráci medzi verejnou správou, podnikateľskými subjektami, mimovládnymi a
neziskovými organizáciami a inými aktívnymi skupinami.

Prostriedkami pre dosiahnutie cieľov Združenia je:
a) plnenie úloh stanovených v rozvojovej stratégii Združenia,
b) príprava a realizácia modelových projektov,
c) vzájomná spolupráca členov Združenia,
d) d) vydávanie periodických a neperiodických publikácií a propagačných materiálov,
e) organizovanie konferencií , seminárov, besied a stáží,
f) poradenská a informačná služba v regióne,
g) dialóg a spolupráca s verejnoprávnymi a súkromnými inštitúciami a širokou
verejnosťou v rámci Regiónu,
h) nadväzovanie kontaktov a spolupráca v Slovenskej republike a v zahraničí,
i) analýza a preberanie skúseností v SR a v zahraničí.
Článok III
Členstvo
1. Členom združenia sa môže na základe písomnej prihlášky stať právnická osoba a
fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá súhlasí so stanovami Združenia.
2. Členstvo v Združení vzniká rozhodnutím Výboru o prijatí člena. Dokladom o členstve
je potvrdenie o členstve vydané Výborom .
3. Proti rozhodnutiu Výboru o neprijatí za člena Združenia je možné podať písomné
odvolanie Valnému zhromaždeniu členov do tridsiatich dní od doručenia písomného
rozhodnutia o neprijatí. Odvolanie je adresované predsedovi Združenia.
4. Členstvo v Združení zaniká:
a) vystúpením člena , ktoré je písomne oznámené Výboru ,
b) úmrtím alebo zánikom právnej subjektivity člena,
c) zrušením členstva rozhodnutím Výboru pri hrubom alebo opakovanom porušení
d) porušením stanov , alebo pokiaľ člen koná proti záujmom Združenia,
e) zrušením Združenia,
f) zrušením členstva rozhodnutím Valného zhromaždenia členov v prípade
odvolacieho konania.
5. O zániku členstva v Združení podľa článku 3, odstavec 4, písm. c) rozhoduje Výbor
dvojtretinovou väčšinou všetkých členov. Členstvo zaniká vydaním
písomného rozhodnutia Výboru . Proti rozhodnutiu o zrušení členstva podľa článku 3,
odstavec 4, písm. c) je možné podať odvolanie Valnému zhromaždeniu členov a to do
tridsiatich dní od doručenia písomného rozhodnutia o neprijatí. Odvolanie je adresované
predsedovi.
Článok IV
Práva a povinnosti členov
1. Každý člen má právo:
a) voliť a byť volený do všetkých orgánov Združenia,
b) zúčastňovať sa zasadnutí jednotlivých orgánov Združenia,
c) vyjadrovať sa k rozhodnutiam orgánov Združenia, podávať im návrhy, pripomienky,
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d) vychádzať s iniciatívami, klásť otázky, podávať sťažnosti a žiadať ich o
vyjadrenie,
e) realizovať v akciách a aktivitách Združenia svoje záujmy a zámery, pokiaľ sú
v súlade so záujmami a zámermi Združenia,
f) byť pravidelne informovaný o činnosti Združenia, o výsledkoch hospodárenia
a nazrieť do všetkých dokladov Združenia,
g) zúčastňovať sa na akciách, ktoré Združenie usporadúva,
h) vystúpiť zo Združenia.
2. Práva člena môžu byť pri jednotlivých akciách a aktivitách upravené na základe
rozhodnutia Valného zhromaždenia členov.
3. Každý člen má povinnosť:
a) vyvíjať aktivity pre dosiahnutie predmetu činnosti Združenia a obhajovať záujmy
Združenia,
b) dodržiavať stanovy a prípadne aj ďalšie predpisy Združenia,
c) stotožniť svoje záujmy a zámery so záujmami a zámermi Združenia,
d) vykonávať zverené funkcie v orgánoch Združenia, v rámci svojej pôsobnosti
e) realizovať, prípadne zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení orgánov
Združenia,
f) využívať majetok Združenia podľa zásad hospodárenia, chrániť ho a prispievať k
zvyšovaniu jeho hodnoty,
g) všestranne propagovať Združenie,
h) platiť členské príspevky stanoveným spôsobom, v stanovenej výške a v stanovenom
čase.
4. Povinnosťou člena môžu byť pre jednotlivé akcie a aktivity ďalej upravené rozhodnutím
Valného zhromaždenia členov.
Článok V
Orgány Združenia
1. Orgánmi Združenia sú:
a) Valné zhromaždenie členov
b) Výbor
c) Predseda
d) Podpredseda
e) Kontrolná komisia
2. Členovia – právnické osoby menujú a odvolávajú svojich zástupcov do orgánov
Združenia písomne.
Článok VI
Valné zhromaždenie členov
1. Valné zhromaždenie členov je najvyšším orgánom Združenia.
2. Členom Valného zhromaždenia je každý člen Združenia. Členovia Združenia, ktorí sú
právnickými osobami, vykonávajú svoje práva poverenou osobou.
3. Oprávnenosť na zastupovanie člena vo Valnom zhromaždení členov podloží zástupca
člena – právnickej osoby písomným poverením.
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4. Valné zhromaždenie členov zvoláva Výbor minimálne raz do roka , alebo ak požiada
písomne o zvolanie aspoň tretina členov Združenia, a to do 60-tich dní od doručenia
žiadosti predsedovi Združenia. V prípade zvolania mimoriadneho Valného
zhromaždenia členov je predmetom jednania len to, čo bolo dôvodom jeho zvolania.
5. Valné zhromaždenie členov rozhoduje o najdôležitejších otázkach Združenia tým, že
predovšetkým:
a) schvaľuje rokovací poriadok Valného zhromaždenia členov,
b) prijíma základné programové dokumenty Združenia a kontroluje ich plnenie,
c) schvaľuje plán činnosti Združenia na nasledujúce obdobie,
d) schvaľuje správu o činnosti Výboru a správu kontrolnej komisie,
e) schvaľuje ročný rozpočet a ročnú účtovnú uzávierku Združenia, rozhoduje o použití
voľných finančných prostriedkov,
f) volí zo svojich členov Výbor a kontrolnú komisiu,
g) odvoláva Výbor a kontrolnú komisiu, prípadne ich členov,
h) rozhoduje o zmene stanov Združenia,
i) rozhoduje o zlúčení s iným občianskym združením , o zrušení Združenia,
j) rozhoduje o majetkovom vysporiadaní v prípade zrušenia Združenia,
k) rozhoduje o účasti Združenia v iných profesijných alebo záujmových organizáciách
a volí do nich svojich zástupcov,
l) rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu Výboru o neprijatí za člena Združenia a o
zrušení členstva,
m) stanovuje výšku, spôsob a termín úhrady členských príspevkov.
6. Pri hlasovaní na Valnom zhromaždení členov má každý člen jeden hlas. Valné
zhromaždenie členov je schopné sa uznášať za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny
všetkých členov. Ak nie je prítomná 30 minút po plánovanom termíne zahájenia
nadpolovičná väčšina všetkých členov, rozhodne Výbor :
a) o zvolaní náhradného Valného zhromaždenia členov po 60-tich minútach od
plánovaného termínu alebo
b) o zvolaní Valného zhromaždenia členov v inom termíne.
7. Náhradné Valné zhromaždenie členov je uznášaniaschopné s počtom prítomných členov
a vždy musí dodržiavať pôvodne stanovený program. Ak je v programe zlúčenie s iným
občianskym združením, alebo zrušenie Združenia a ak nie je riadne Valné
zhromaždenie členov uznášaniaschopné, musí Výbor vždy zvolať Valné zhromaždenie
členov na iný termín.
8. Valné zhromaždenie členov rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov, ak
však rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu Výboru , o vysporiadaní majetkového
podielu člena, ktorého členstvo zaniklo, o zmene stanov, o zlúčení s iným občianskym
združením, alebo zrušení Združenia, o majetkovom vysporiadaní v prípade zlúčenia
s iným občianskym združením, alebo zrušení Združenia, o voľbe a odvolaní Výboru a
kontrolnej komisie alebo ich členov, je potrebná prinajmenšom dvojtretinová väčšina
prítomných členov.
9. V prípade rovnosti hlasov sa vykoná nové hlasovanie. V prípade rovnosti hlasov aj
v druhom hlasovaní sa považuje, že návrh nebol prijatý.
10. Z jednania Valného zhromaždenia členov sa vyhotoví zápisnica, ktorá musí obsahovať:
dátum, miesto konania, prezenčnú listinu, údaje o skutočnom programe, prijatých
rozhodnutiach s uvedením výsledkov hlasovania k jednotlivým bodom programu a
námietkach účastníkov a záverečné uznesenie.
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Článok VII
Výbor
1. Výbor je volený Valným zhromaždením členov na obdobie štyroch rokov a je
riadiacim orgánom Združenia, ktorý riadi činnosť Združenia v období medzi konaním
Valných zhromaždení členov a zodpovedá sa Valnému zhromaždeniu členov za plnenie
cieľov Združenia.
2. Výbor má 15 členov, z toho:
7 členov môže zastupovať miestnu samosprávu
4 členovia môžu zastupovať miestne podnikateľské subjekty
4 členovia môžu zastupovať miestne neziskové organizácie a verejnosť
3. Do pôsobnosti Výboru patrí hlavne :
a) podávania informácií o činnosti Združenia členom a verejnosti,
b) zabezpečenie vedenia účtovníctva, evidencia a archivácia všetkých písomností
Združenia,
c) zvolávanie Valného zhromaždenia členov, vecné, organizačné a administratívne
zabezpečenie jeho priebehu,
d) zostavovanie návrhu rozpočtu a návrhu ročnej účtovnej uzávierky Združenia,
e) vypracovávanie správ o činnosti Výboru partnerstva,
f)
zriaďovanie komisií, prípadne iných pracovných a iniciatívnych skupín,
g) riadenie činností v prípade zlúčenia s iným občianskym združením, alebo zrušenia
Združenia,
h) výklad stanov Združenia,
i)
rozhodovanie o prijatí nového člena,
j)
rozhodovanie o vylúčení člena,
k) voľba a odvolávanie predsedu a podpredsedu zo svojich členov,
l)
m)
n)
o)
p)
q)

4.
5.
6.
7.

plnenie uznesení Valného zhromaždenia členov,
výber projektov, ktoré budú podporené v rámci rozvojovej stratégie Združenia,
koordinácia činností pri realizácii rozvojovej stratégie Združenia, jednotlivých
projektov a aktivít Združenia,
sledovanie a vyhodnocovanie realizácie rozvojovej stratégie Združenia, jednotlivých
projektov a aktivít Združenia,
realizácia spolupráce s domácimi a zahraničnými subjektami,
rozhodovanie o nákupe, využití a predaji majetku; v prípade majetku u ktorého sa
vyžaduje zápis do katastra nehnuteľností alebo inej podobnej evidencie, iniciácia
týchto zápisov.
Výbor je uznášaniaschopný za účasti nadpolovičnej väčšiny členov Výboru .
Výbor sa uznáša nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Každý člen Výboru má
jeden hlas. V prípade nerozhodného hlasovania rozhoduje hlas predsedu.
Zasadnutie Výboru zvoláva predseda podľa potreby, minimálne však štyrikrát do roka.
Predseda vykonáva svoju činnosť vecne, organizačne a administratívne zaisťuje priebeh
zasadania Výboru , riadi zasadanie Výboru a Valného zhromaždenia členov, koná
menom Združenia s tretími osobami a podpisuje s tým súvisiace písomnosti.
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8. Podpredseda plní v plnom rozsahu funkciu predsedu na základe písomného poverenia
predsedu.
9. Členovia Výboru môžu byť rozhodnutím Výboru poverení zastupovaním Združenia v
čiastkových záležitostiach realizácie jednotlivých projektov, alebo čiastkových úloh
Združenia.
10. Mandát člena Výboru zaniká uplynutím funkčného obdobia, odstúpením člena alebo
odvolaním Valným zhromaždením.
11. Zo zasadania Výboru sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať: dátum, miesto
konania,, prezenčnú listinu, údaje o skutočnom programe, prijatých rozhodnutiach s
uvedením výsledkov hlasovania k jednotlivým bodom programu a námietkach členov
Výboru prípadne ďalších účastníkov zasadnutia a záverečné uznesenia.
Článok VIII
Predseda
1. Predsedu volí Výbor. Predsedom môže byť menovaná len fyzická osoba.
2. Predseda je pri svojej činnosti riadený Výborom a úzko spolupracuje s podpredsedom a
s členmi Výboru splnomocnenými na základe čl. VII, ods. 9. stanov Združenia.
3. Predseda riadi činnosť Združenia na základe Stanov združenia prípadne iných
vnútorných predpisov Združenia.
4. Predseda reprezentuje Združenie pri vonkajších vzťahoch.
5. Predseda zodpovedá za hospodársku činnosť združenia.

Podpredseda
1. Podpredsedu volí Výbor. Podpredsedom môže byť menovaná len fyzická osoba.
2. Podpredseda je pri svojej činnosti riadený Výborom a úzko spolupracuje s predsedom,
prípadne s členmi Výboru splnomocnenými na základe čl. VII ods. 9. stanov.
3. Podpredseda zabezpečuje voči Združeniu:
a) každodennú implementáciu stratégie Združenia,
b) sledovanie a vyhodnocovanie postupu realizácie stratégie Združenia a realizácie
jednotlivých projektov,
c) komunikáciu medzi Výborom a verejnosťou,
d) na základe poverenia predsedom Združenia, organizáciu a zvolávanie zasadnutí
Výboru vrátane prípravy zasadnutia,
e) na základe poverenia Výborom, organizáciou a zvolávaním Valného zhromaždenia
členov včítane prípravy jednania,
f) spoluprácu s ďalšími domácimi a zahraničnými subjektami.
4. Podpredseda zaisťuje voči verejnosti:
a) zrozumiteľné informovanie o činnosti Združenia,
b) maximálne zapojenie miestnych subjektov do realizácie stratégie Združenia,
c) vyhľadávanie inovatívnych projektov – nápadov a ich zaraďovanie do realizácie
stratégie Združenia,
d) pomoc so spracovaním žiadostí,
e) súlad predkladaných projektov so stanovami a stratégiou Združenia.
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f) Podpredseda zaisťuje aj administratívne práce, spravovanie internetových stránok, a
pod.
Článok IX
Kontrolná komisia
1. Kontrolná komisia je volená Valným zhromaždením členov na obdobie piatich rokov,
má najmenej troch členov, z ktorých na svojej ustanovujúcej schôdzi volí predsedu
kontrolnej komisie.
2. Kontrolná komisia má právo nahliadnuť do všetkých písomností Združenia a zúčastniť
sa zasadnutia zástupcov Združenia s tretími osobami. Za svoju činnosť zodpovedá
Valnému zhromaždenia členov.
3. Člen kontrolnej komisie nesmie byť členom Výboru ani zamestnancom združenia.
4. Do pôsobnosti kontrolnej komisie patrí:
a) sledovanie a kontrola celej činnosti Združenia s dôrazom na hospodárenie,
b) účelné využívanie prostriedkov a ochrany majetku vo vlastníctve Združenia,
c) predkladanie správ o kontrole Valnému zhromaždeniu členov, a to minimálne raz
ročne,
d) prejednávanie sťažností členov.
5. Predseda kontrolnej komisie má právo zúčastniť sa zasadnutia Výboru
s hlasom
poradným.
Článok X
Hospodárenie združenia
1. Združenie hospodári so svojim hnuteľným a nehnuteľným majetkom podľa platných
právnych predpisov a zásad hospodárenia a podľa ročného rozpočtu schváleného
Valným zhromaždením členov.
2. Majetok Združenia tvoria dotácie, príspevky z verejných rozpočtov, dary a príspevky
fyzických a právnických osôb, členské príspevky, výnosy majetku a príjmy z činností
pri naplňovaní cieľov Združenia stanovených v článku 2 stanov.
3. Členovia nevkladajú do Združenia žiadny majetok.
4. Správa finančných prostriedkov a manipulácia s nimi je právomocou predsedu a ním
menovite a písomne poverené osoby podľa zásad hospodárenia (interné smernice). Pre
bezhotovostný platobný styk môže Združenie zriaďovať účty v peňažných ústavoch s
podpisovým právom predsedu a prípadne
aj ďalších členov Výboru. Príkazy
finančných operácií, ale podpisujú vždy dve na to oprávnené osoby. Za registráciu
podpisových práv a ich prípadné zmeny zodpovedá predseda Združenia.
5. V súlade s predmetom svojej činnosti je Združenie oprávnené prijímať svojim menom
finančné prostriedky, manipulovať s nimi a zodpovedať za ich využitie.
6. Pokiaľ ide o finančné prostriedky podliehajúce zvláštnemu režimu správy, účtuje ich
Združenie samostatne podľa platných právnych predpisov a podmienok stanovených
poskytovateľom finančných prostriedkov.
7. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá zodpovedá celým svojim majetkom
za nesplnenie povinností voči tretím osobám.
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Článok XI
Zrušenie Združenia
1. Združenie sa zruší na základe právoplatného rozhodnutia Ministerstva Vnútra SR, alebo
na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia. Zrušenie môže byť vykonané
s likvidáciou, alebo bez likvidácie, pokiaľ majetok Združenia prechádza na právneho
nástupcu.
2. Pri zrušení Združenia s likvidáciou menuje Valné zhromaždenie likvidátora, ktorý
zabezpečí majetkové a právne vyrovnanie všetkých záväzkov a pohľadávok. Združenie
vytvorí nevyhnutné podmienky pre činnosť likvidátora. Náklady na činnosť likvidátora
idú na ťarchu Združenia.
3. V prípade likvidačného prebytku po uspokojení všetkých záväzkov bude prebytok na
základe uznesenia Valného zhromaždenia členov prevedený na organizácie s obdobným
predmetom činnosti.
Článok XII
Zánik Združenia
Združenie zaniká na základe právoplatného rozhodnutia Ministerstva Vnútra SR, alebo
na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia.Táto skutočnosť bude oznámená
príslušnému orgánu najneskôr do pätnástich dní od zániku Združenia.
Článok XIII
Záverečné ustanovenia
1. Základné dokumenty, na ktoré stanovy odkazujú, majú rovnakú právnu záväznosť ako
tieto stanovy.
2. Tieto stanovy boli schválené na ustanovujúcej schôdzi dňa 21.08.2007.
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