Príloha č. 1

Združenie pre rozvoj

\
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Považia

Stanovy záujmového zdmženia právnických osôb

Článok I
Základné ustanovenie

Združenie pre rozvoj Považia je združením právnických osôb podľa § 20 pism. P až j /
Občianskeho zákonníka založeným zakladateľskou zmluvou zo dňa 18. 12. 2000 Vzniká na
dobu neurčitú.

Článok n
Názov a sídlo združenia

Názov združenia

Združenie pre rozvoj Považia

Skratka názvu:

ZPRP

Sídlo združenia:

Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín

Článok III
Predmet činnosti

1. Všestranný rozvoj Trenčianskeho kraja ako veľkého územného celku so zameraním sa na
vzájomnú spoluprácu pri získavaní investorov na vybudovanie priemyselných parkov
orientovaného na kvalifikovanú
výrobu so sprievodnými hospodársko-obchodnými a
servisnými zónami.
2. Vytváranie podmienok na kooperáciu a koordináciu potrebných činností.
3. Spolupráca v oblastiach a aktivitách najmä pri:
a/ urbanistickom a hmotovom plánovani
b/ tvorbe štúdií-projektov, iných potrebných podkladov v intenciách zadaní Európskej
únie.

článok rV
Úprava majetkových pomerov

1. Činnosť združenia je financovaná z prostriedkov, ktoré tvoria:
a/ členské príspevky - participácia členov združenia na uhrádzaní vzniklých nákladov
podľa počtu obyvateľov jednotlivých miest podľa skutočnosti predchádzajúceho
kalendárneho roka.
b/ dotácie, granty a dary
c/ príjmy z vlastnej činnosti
d/ iné príjmy, ktoré nie sú v rozpore s týmito stanovami
2. Finančné hospodárenie sa riadi schváleným rozpočtom.
3. Výšku členských príspevkov a spôsob ich úhrady určuje valné zhromaždenie združenia
4. Združenie nevyvíja podnikateľskú činnosť za účelom dosahovania zisku.

Článok V
Vznik a zánik členstva

1. Členmi združenia sú zakladajúce právnické osoby, ktorými sii mesta regiónu
Trenčianskeho kraja. Ďalšie právnické osoby sa stávajú členmi po schválení písomnej
prihlášky valným zhromaždením.
2. Členstvo združenia zaniká.
a/ pisomným oznámením člena o vystúpení zo združenia
b/ vylúčením zo združenia pre činnosť, ktorá je v rozpore so záujmami združenia
c/ nezaplatením členského príspevku v určenej lehote
d/ zánikom združenia.

Článok \ T
Práva a povinnosti

1. Členovia združenia majú právo:
a/ schvaľovať rozpočet združenia
b/ schvaľovať plán práce
d participovať na projektoch združenia
d/ zúčastňovať sa valného zhromaždenia, voliť a byť volený
e/ využivať informačné databázy a knovv-how združenia.

2. Členovia združenia majú povinnost:
a/ prispievať podľa svojich možnosti k napĺňaniu predmetu činnosti združenia
b/ dodržiavať stanovy združenia
c/ chrániť dobré meno združenia
d' platiť členské príspevky v určenej lehote.
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Článok VII
Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:
1. Valné zhromaždenie
2 Správna rada
3. Predseda správnej rady - predseda združenia
4, Dozorná rada

1. VALNÉ

ZHROMAŽDENIE

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia, zloženého zo všetkých
združenia Do jeho výlučnej právomoci patrí:
a/ schvaľovanie stanov a ich zmien formou písomného dodatku
b/ voľba a odvolávanie členov správnej rady a dozornej rady
c/ schvaľovanie plánu činnosti a rozpočtu združenia
d/ schvaľovanie Správy o činnosti a plneni rozpočtu združenia za uplynulý rok
e' prijímame nových členov združenia
f určovanie výšky členských príspevkov a lehoty zaplatenia
g/ rozhodovanie o vylúčení zo združenia
h/ rozhodovanie o zrušení združenia a spôsobe likvidácie majetku združenia
1/ rozhodovanie v otázkach, ktoré si valné zhromaždenie vyhradí.

členov

Riadne valné zhromaždenie zvoláva predseda správnej rady najmenej raz za rok V prípade
nečinnosti predsedu, zvolá valné zhromaždenie podpredseda, alebo členovia správnej rady
Predseda rady je povinný zvolať mimoriadne zhromaždenie združenia ak:
a, požiada o to najmenej jedna tretina členov
b/ požiada o to dozorná rada.
Valne zhromaždenie sa zvoláva pozvánkou doručenou všetkým členom združenia
minimálne 10 dni pred termínom jeho konania. Pozvánka musi obsahovať termín, miesto a
program rokovania. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná
väčšina členov. Valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou prítomných členov.
Každý člen združenia má jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu. O
rokovaní valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápis. Podpisuje ho predseda správnej rady a
osoba schválená valným zhromaždením ako zapisovateľ.
2.

SPRÁVNA

RADA

Správna rada riadi činností združenia, najmä:
a, realizuje uznesenia valného zhromaždenia
b ' zabezpečuje spracovanie návrhu plánu činnosti a rozpočtu združenia a predkladá ich
valnému zhromaždeniu na schválenie
c/ zabezpečuje spracovanie správy o činnosti a plnení rozpočtu združenia za uplynulý rok
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d/ menuje riaditeľa sekretariátu, spravidla výberovým konaním a odvoláva ho
e/ schvaľuje vnútorné organizačné normy združenia
í! na základe uznesení valného zhromaždenia plní ďalšie úlohy.
Správna rada má 5 členov zvolených valným zhromaždením. Pri voľbách sa prihliada
k rovnomernému zastúpeniu jednotlivých častí regiónu a tiež k zastúpeniu jednotlivých skupín
zakladateľov podľa ich pôsobnosti. Funkčné obdobie člena správnej rady trvá 2 roky od
ustanovujúcej schôdze, ďalšie funkčné obdobie je 4-ročné.
Členstvo v správnej rade zaniká:
a/ odvolaním člena správnej rady
hl písomným vzdaním sa členstva v správnej rade
c/ zánikom členstva v združení právnickej osoby, ktorú zastupuje
d/ uplynutím funkčného obdobia.
Na čele správnej rady stojí predseda správnej rady zvolený valným zhromaždením.
Predseda správnej rady riadi činnosť združenia, predseda správnej rady je predsedom združenia
a štatutárnym orgánom združenia. Správna rada má právo menovať ďalšieho štatutárneho
zástupcu. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda správnej rady.
Podpredsedu volia členovia správnej rady.
Správna rada zasadá podľa potreby, najmenej však raz za štvrťrok. Zasadnutí správnej
rady sa zúčastňuje aj predseda dozornej rady, ak o to požiada, avšak bez práva hlasovať. .\a
zasadnutie správnej rady je spravidla prizývaný riaditeľ sekretariátu, ale bez hlasovacieho
práva.
Správna rada rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov Je uznášaniaschopná, ak je
prítomná nadpolovičná väčšina, t.j. minimálne 3 členovia.
O rokovaní správnej rady sa vyhotovuje zápis. Zápis podpisuje predseda správnej rady a
zapisovateľ.

3.

PREDSEDA S P R Á V N E J

RADY

Predseda správnej rady:
a/ riadi činnosť združenia
b.' je štatutárnym orgánom združenia
c/ vedie rokovanie valného zhromaždenia a správnej rady
d.' podpisuje uznesenia valného zhromaždenia, uznesenia dozornej rady, dohody, zmluvy a
ine písomnostiv mene združenia.

4.

DOZORNÁ

RADA

Dozorná rada dohliada na súlad činnosti združenia s predmetom činnosti združenia,
plnenie uznesení valného zhromaždenia správnou radou a vedenie účtovníctva v súlade
s predpismi a zákonmi.
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4. D O Z O R N Á R A D A

Dozorná rada dohliada na súlad činnosti združenia s predmetom činnosti združenia,
plnenie uznesení valného zhromaždenia správnou radou a vedenie účtovníctva v súlade
s predpismi a zákonmi.
Dozorná rada má 3 členov zvolených valným zhromaždením. Pre voľby, funkčné
obdobie a členstvo v dozornej rade platí to isté, č o pre voľby, funkčné obdobie a členstvo
v správnej rade.
Zasadnutia dozornej rady sa konajú najmenej raz za rok. Zasadnutia sa zúčastňuje aj
predseda správnej rady, ak o to požiada.
O rokovaní dozornej rady sa vyhotovuje zápis. Podpisujú ho všetci členovia dozornej
rady. Zápis je platný, ak ho podpísali aspoň dvaja členovia dozornej rady.
Dozorná rada zastupuje združenie voči členom správnej rady v konaní pred súdmi, alebo
inými kontrolnými orgánmi.

Článok VIII
Zruženie a zánik združenia

Združenie sa ruší dňom uvedeným v rozhodnutí valného zhormaždenía o zrušení
združenia, zlúčením siným subjektom alebo zniženim počtu členov na 1 člena. Združenie
zaniká dňom výmazu z registra.
Pri likvidácii združenia sa najskôr uhradia všetky záväzky. Likvidátora združenia menuje
predseda. O použití zvyšného majetku rozhodne valné zhromaždenie. Majetok sa rozdelí medzi
členov, ktorí boli platiacimi členmi v deň jeho zániku.
Ak o použití zvyšného majetku nerozhodne valné zhromaždenie, predchádza táto
právomoc na správnu radu, ktorá použije zvyšný majetok výlučne na všeobecno-prospešné a
charitatívne účely.
Pri vystúpení zo zduženia, alebo zrušení členstva v združení nevzniká nárok na vrátenie
vkladu, členských príspevkov a vyplatenie podielu na majetku združenia.

Článok IX
Záverečné ustanovenia

O doplnení, alebo zmene stanov združenia formou dodatku rozhoduje valné
zhromaždenie. Návrhy na doplnenie, alebo úpravu stanov môže podať každý člen združenia
písomnou formou pred konaním valného zhromaždenia.
Tieto stanovy boli prijaté zakladateľmi dňa 18. 12. 2000 a právoplatnosť a účinnosť
nadobudnú dňom predloženia uznesení mestských zastupiteľstiev a registráciou na krajskom
úrade podľa príslušných právnych predpisov.

