
Z-23-2019 
 

Zmluva o zriadení združenia obcí 

 
Účastníci zmluvy: 

 

1. Obec Badín, zastúpená starostom obce  Pavlom Hricom, r. č........................, bydlisko   

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

2. Obec Baláže, zastúpená starostom Róbertom Chabanom, r.č........................, bydlisko 

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

3. Mesto Banská Bystrica, zastúpená primátorom mesta Jánom Noskom,  r. č. 

..............................., bydlisko Banská Bystrica, ............................ 

4. Obec Brusno, zastúpená starostom obce  Jozefom Šimečkom, r. č............................., 

bydlisko............................... 

5. Obec Čerín, zastúpená starostom obce  Pavlom Kmeťom, r. č.........................., bydlisko 

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

6. Obec Dolná Mičiná, zastúpená starostom obce  Otom Hudecom, r. č.................... 

bydlisko ................................ 

7. Obec Dolný Harmanec, zastúpená starostom obce Matúšom Vajsom  r.č ...................., 

bydlisko ......................... 

8. Obec Donovaly, zastúpená starostom obce  Miroslavom Daňom, r. č..........................., 

bydlisko .......................... 

9. Obec Dúbravica , zastúpená starostom obce  Jankou Slobodníkovou, r. č...................., 

bydlisko .......................... 

10. Obec Harmanec,  zastúpená starostom obce  Henrietou Ivanovou, r. č.................. 

bydlisko .......................... 

11. Obec Hiadeľ, zastúpená starostom obce  Ondrejom Snopkom, r. č........................ 

bydlisko .......................... 

12. Obec Horná Mičiná, zastúpená starostom obce  Ivanom Lenárom, r. č. ...............,   

bydlisko .......................... 

13. Obec Horné Pršany, zastúpená starostom obce  Ivanom Dobrotom, r. č.  :  ....................... 

bydlisko ........................ 

14. Obec Hrochoť, zastúpená starostom obce  Marianom Mazúchom, r. č.................., 

bydlisko .......................... 

15. Obec Hronsek, zastúpená starostom obce  Miroslavom Ostrihoňom, r. č.................., 

bydlisko .......................... 

16. Obec Kordíky,  zastúpená starostom obce  Jánom Záchenským, r. č. ............................. 

bydlisko ......................... 

17. Obec Králiky, zastúpená starostom obce  Ivanom Škamlom, r. č........................... 

bydlisko ......................... 

18. Obec Kynceľová, zastúpená starostom obce  Martinou Kubišovou, r. č....................., 

bydlisko ......................... 

19. Obec Ľubietová, zastúpená starostom obce  Pavlom Zajacom, r. č......................... 

bydlisko ......................... 

20. Obec Lučatín, zastúpená starostom obce  Pavlom Kováčom, r. č........................... 

bydlisko ......................... 

21. Obec Malachov, zastúpená starostom obce  Luciou Ferenc Gajduškovou, r. č..............   

bydlisko ......................... 

22. Obec Medzibrod, zastúpená starostom obce  Pavlom Svetlíkom, r. č..................... 

bydlisko  

23. Obec Moštenica, zastúpená starostom obce  Katarínou Chabanovou, r. č............... 

bydlisko .......................... 

24. Obec Motyčky, zastúpená starostom obce  Marošom Lackom, r. č. ....................... 

bydlisko ............................ 



25. Obec Môlča, zastúpená starostom obce  Jánom Klukom, r. č................................ 

bydlisko ................................. 

26. Obec Nemce, zastúpená starostom obce  Alenou Samuelčíkovou, r. č ..................., 

bydlisko ................................. 

27. Obec Oravce, zastúpená starostom obce  Annou Filipčovou, r. č.......................... 

bydlisko ................................ 

28. Obec Podkonice, zastúpená starostom obce  Ivanom Barlom, r. č........................... 

bydlisko ................................ 

29. Obec Pohronský Bukovec, zastúpená starostom obce  Igorom Šagátom, r. č......... 

bydlisko ................................ 

30. Obec Poniky, zastúpená starostom obce  Janou Ondrejkovou, r. č......................... 

bydlisko ................................ 

31. Obec Povrazník, zastúpená starostom obce  Ivonou Patrášovou, r. č..................... 

bydlisko ................................ 

32. Obec Priechod, zastúpená starostom obce  Stanislavom Chabanom, r. č................... 

bydlisko ................................ 

33. Obec Riečka, zastúpená starostom obce  Mariánom Spišiakom, r. č..................... 

bydlisko ................................ 

34. Obec Sebedín-Bečov, zastúpená starostom obce  Jánom Škamlom, r. č................, 

bydlisko ................................ 

35. Obec Selce, zastúpená starostom obce  Jánom Kupcom, r. č................................., 

bydlisko ................................ 

36. Obec Staré Hory, zastúpená starostom obce  Mariánom Gajdošom, r. č........................, 

bydlisko ................................ 

37. Obec Strelníky, zastúpená starostom obce  Jánom Majerom, r. č.............................., 

bydlisko ............................... 

38. Obec Špania Dolina, zastúpená starostom obce  Martinou Wilhelmerovou , r. 

č......................., bydlisko ........................ 

39. Obec Tajov, zastúpená starostom obce  Janette Cimermanovou, r. č...................., 

bydlisko ................................. 

40. Obec Turecká, zastúpená starostom obce  Ivanom Janovcom, r. č......................... 

bydlisko ................................. 

41. Obec Vlkanová, zastúpená starostom obce  Antonínom Melicharom, r. č...................., 

bydlisko ................................ 

 

 

 

v zmysle ust. § 20 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov (ďalej len zákon) 

 

 

u z a t v á r a j ú 

 

 

túto zmluvu a zriadení združenia obcí. 

 

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

 

 Obec Badín, obec Baláže, mesto Banská Bystrica, obec Brusno, obec Čerín, obec 

Dolná Mičiná, obec Dolný Harmanec, obec Donovaly, obec Dúbravica, obec Harmanec, obec 

Hiadeľ, obec Horná Mičiná, obec Horné Pršany, obec Hrochoť, obec Hronsek, obec Kordíky, 

obec Králiky, obec Kynceľová, obec Ľubietová, obec Lučatín, obec Malachov, obec 



Medzibrod, obec Moštenica, obec Motyčky, obec Môlča, obec Nemce, obec Oravce, obec 

Podkonice, obec Pohronský Bukovec, obec Poniky, obec Povrazník, obec Priechod, obec 

Riečka, obec Sebedín-Bečov, obec Selce, obec Staré hory, obec Strelníky, obec Špania 

Dolina, obec Tajov, obec Turecká, obec Vlkanová 

(ďalej len účastníci zmluvy) po schválení v obecných zastupiteľstvách a súhlase 

nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecných zastupiteľstiev všetkých účastníkov 

zmluvy v zmysle ust. § 20b zákona  zakladajú združenia obcí ako právnickú osobu. 

1. Predmetom činnosti Združenia sú najmä: 

 

a) ochrana, uplatňovanie a presadzovanie práv ako aj sociálnych, ekonomických, 

environmentálnych, kultúrnych a ďalších iných významných záujmov 

členských miest a obcí vo vzťahu k orgánom štátnej správy, územnej 

a záujmovej samosprávy, verejnoprávnym inštitúciám a ďalším právnickým 

a fyzickým osobám podľa potreby Združenia a jeho členov, 

 

b) podpora a zabezpečenie pozitívneho rozvoja územnej samosprávy 

a samosprávnych funkcií v rámci členských miest a obcí, 

 

c) koordinácia a zjednotenie postupu členských miest a obcí a formovanie 

spoločných stratégii pri vykonávaní zverených úloh ako aj pri zabezpečovaní 

hospodárskych, sociálnych a ďalších zásadných potrieb členských miest a obcí, 

 

d) vytváranie podmienok pre výmenu informácii, sprostredkovanie názorov, 

znalostí a skúseností predstaviteľov členských miest a obcí smerujúcich 

k zabezpečeniu efektívneho fungovania a rozvoja územnej samosprávy, 

 

e) organizácia, uskutočňovanie a podpora vzdelávacích aktivít, projektov a 

stretnutí zástupcov a zamestnancov samosprávnych orgánov členských miest 

a obcí za účelom výmeny skúseností a poskytovanie odborných služieb vo 

vzťahu k otázkam praktického uplatňovania všeobecne záväzných právnych 

predpisov v rámci územnej samosprávy, k otázkam uplatňovania kompetencií 

mesta a obcí a jeho samosprávnych orgánov a pod., 

 

f) ďalšie formy podpory zabezpečenia a pozitívneho rozvoja efektívnej ochrany 

práv a záujmov členských miest a obcí, chodu a fungovania samosprávnych 

orgánov podľa potreby Združenia a jeho členov, 

 

g) podpora a rozvoj spolupráce v oblasti regionálneho cestovného ruchu 

a zachovanie a  zveľaďovanie kultúrneho dedičstva v rámci regiónu. 

  (alebo iný účel v súlade s ust. § 20b ods. 4 zákona č. 453/2001 Z. z.). 

 

 

Článok II 

Základné ustanovenia 

 

Názov združenia obcí je : Banskobystrické regionálne združenie obcí (ďalej len 

„Združenie“) 

Sídlo združenia je:  Obec Riečka, Hlavná 125/2, 974 01 Riečka 

Účastníci zmluvy splnomocňujú starostu obce Riečka Ing. Mariána Spišiaka podať návrh na 

registráciu združenia obcí do 30 dní po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy. 



 

Článok III 

Členstvo v združení 

 

 Členstvo v združení je dobrovoľné a združenie je otvorené aj pre ďalšie obce a mestá.  

Na pristúpenie ďalšej obce do združenia, zánik združenia obcí, ako aj práva 

a povinnosti členov združenia upravujú stanovy združenia obcí, ktoré sú neoddeliteľnou 

súčasťou tejto zmluvy. 

 

Článok IV 

Orgány združenia 

 

 Orgány združenia obcí, spôsob ich ustanovenia a ich pôsobnosť upravujú stanovy 

združenia obcí. 

 

Článok V 

Záverečné ustanovenia 

 

 Zmluva sa uzatvára na neurčitý čas. Združenie nadobúda právnu subjektivitu dňom 

registrácie na obvodnom úrade v sídle kraja. 

 Zmluvu možno meniť len písomnou formou po predchádzajúcej dohode účastníkov 

tejto zmluvy. 

 Založenie združenia obcí schválili obecné zastupiteľstvá všetkých účastníkov tejto 

zmluvy nadpolovičnou väčšinou poslancov, a to: 

Obecné zastupiteľstvo v Badíne, uznesením č. 13/2019, zo dňa 28.2.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Balážoch, uznesením č. 10/2019,   zo dňa 1.2.2019 

 Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici, uznesením č.  49/2019       zo dňa 5.2.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Brusne, uznesením č. 6/2019,   zo dňa 6.2.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Čeríne, uznesením č. 7/2019,   zo dňa 28.3.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Harmanci, uznesením č. 19/2019 a 20/2019,   zo dňa 

13.6.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Mičinej, uznesením č. 5/2019,   zo dňa 17.5.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Donovaloch, uznesením č. 4/2019,   zo dňa 4.2.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Dúbravici uznesením č. 6/2019,   zo dňa 7.3.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Harmanci, uznesením č. 6/2019,   zo dňa 26.2.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Hiadli, uznesením č. 21/2019,   zo dňa 11.4.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Hornej Mičinej, uznesením č. 3/2019,   zo dňa 18.2.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Pršanoch, uznesením č. 10/2019,   zo dňa 19.2.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Hrochoti, uznesením č. 42/2019,   zo dňa 31.1.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Hronseku, uznesením č. 7/2019,   zo dňa 13.2.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kordíkoch, uznesením č. 2/2019,   zo dňa 21.2.2019 



Obecné zastupiteľstvo v Králikoch, uznesením č. 36/2019,   zo dňa 12.3.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kynceľovej, uznesením č. 8/2019,   zo dňa 30.1.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Lučatíne, uznesením č. 16/2019,   zo dňa 27.2.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Ľubietovej, uznesením č. 2-21/2019,   zo dňa 7.1.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Malachove, uznesením č. IV/12/2019 a IV/13/2019,   zo dňa 

27.2.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Medzibrode , uznesením č. 1/2019,   zo dňa 8.2.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Moštenici, uznesením č. 2/2019,   zo dňa 13.3.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Motyčkách, uznesením č. 1a/2019 a 1b/2019,   zo dňa26.2.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Môlči, uznesením č. 10/2019,   zo dňa 13.3.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Nemciach, uznesením č. 23/2019,   zo dňa 21.2.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Oravciach, uznesením č. 4/2019,   zo dňa 16.2.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Podkoniciach, uznesením č. 52/2019,   zo dňa 25.2.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Pohronskom Bukovci, uznesením č. 15/2019,   zo dňa 13.3.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Ponikách, uznesením č. 25/2019,   zo dňa 27.2.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Povrazníku, uznesením č. 8/2019,   zo dňa 5.2.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Priechode, uznesením č. 48/2019,   zo dňa 29.5.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Riečke, uznesením č. 1-4/2019,   zo dňa 28.2.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sebedín-Bečove, uznesením č. 8/2019,   zo dňa 25.2.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Selciach, uznesením č. 82/2019,   zo dňa 12.8.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Starých Horách, uznesením č. 4/2019,   zo dňa 30.5.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Strelníkoch, uznesením č. 20/2019,   zo dňa 19.2.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Španej doline, uznesením č. 28/2019,   zo dňa 28.3.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Tajove, uznesením č. 10/2019,   zo dňa 6.5.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Tureckej, uznesením č. 6/2019,   zo dňa 4.3.2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Vlkanovej, uznesením č. 17/2019,   zo dňa 13.2.2019 

 

 

V   dňa  

 

 

 

 

1. Obec Badín, zastúpená starostom obce  Mgr.Pavlom Hricom ........................................... 

2. Obec Baláže, zastúpená starostom Mgr. Róbertom Chabanom  ........................................ 

3. Mesto Banská Bystrica, zastúpená primátorom mesta MUDr.Jánom Noskom.................. 

4. Obec Brusno, zastúpená starostom obce  Ing. Jozefom Šimečkom, ................................ 

5. Obec Čerín, zastúpená starostom obce  Pavlom Kmeťom, ................................................ 

 



6. Obec Dolná Mičiná, zastúpená starostom obce  Otom Hudecom, ...................................... 

7. Obec Dolný Harmanec, zastúpená starostom obce Matúšom Vajsom  .............................. 

8. Obec Donovaly, zastúpená starostom obce  Miroslavom Daňom, ..................................... 

9. Obec Dúbravica, zastúpená starostom obce Ing.  Jankou Slobodníkovou, ........................ 

10. Obec Harmanec,  zastúpená starostom obce  Henrietou Ivanovou, .................................... 

11. Obec Hiadeľ, zastúpená starostom obce  Ondrejom Snopkom, ......................................... 

12. Obec Horná Mičiná, zastúpená starostom obce  Ivanom Lenárom, ................................ 

13. Obec Horné Pršany, zastúpená starostom obce  Ivanom Dobrotom, ................................. 

14. Obec Hrochoť, zastúpená starostom obce Bc. Marianom Mazúchom, .............................. 

15. Obec Hronsek, zast. starostom obce Ing. Miroslavom Ostrihoňom, PhD. .......................... 

16. Obec Kordíky,  zastúpená starostom obce  Jánom Záchenským, ....................................... 

17. Obec Králiky, zastúpená starostom obce  Ivanom Škamlom, ............................................ 

18. Obec Kynceľová, zast. starostom obce Ing. Martinou Kubišovou, PhD. ........................... 

19. Obec Ľubietová, zastúpená starostom obce  Ing.Pavlom Zajacom, ................................. 

20. Obec Lučatín, zast. starostom obce  Bc.Pavlom Kováčom, ............................................. 

21. Obec Malachov, zast. starostom obce RNDr. Luciou Ferenc Gajduškovou, ..................... 

22. Obec Medzibrod, zastúpená starostom obce  Ing.Pavlom Svetlíkom, ............................... 

23. Obec Moštenica, zastúpená starostom obce  Katarínou Chabanovou, ................................ 

24. Obec Motyčky, zastúpená starostom obce  Marošom Lackom, .......................................... 

25. Obec Môlča, zastúpená starostom obce  Ing.Jánom Klukom, ............................................. 

26. Obec Nemce, zastúpená starostom obce  Alenou Samuelčíkovou, ..................................... 

27. Obec Oravce, zastúpená starostom obce  Annou Filipčovou, ............................................ 

28. Obec Podkonice, zast. starostom obce  JUDr.Ing.Ivanom Barlom, ................................... 

29. Obec Pohronský Bukovec, zast. starostom obce  Igorom Šagátom, ................................. 

30. Obec Poniky, zastúpená starostom obce  Ing.Janou Ondrejkovou, ................................. 

31. Obec Povrazník, zastúpená starostom obce  Ivonou Patrášovou, .................................... 

32. Obec Priechod, zast. starostom obce  Mgr.Stanislavom Chabanom, ................................. 

33. Obec Riečka, zastúpená starostom obce  Ing. Mariánom Spišiakom, ................................. 

34. Obec Sebedín-Bečov, zast. starostom obce  Ing.Jánom Škamlom, .................................... 

35. Obec Selce, zastúpená starostom obce  Jánom Kupcom, .................................................. 

36. Obec Staré Hory, zast. starostom obce  Ing. Mariánom Gajdošom, ................................. 

37. Obec Strelníky, zastúpená starostom obce  Jánom Majerom, .......................................... 

38. Obec Špania dolina, zast. starostom obce Mgr. Martinou Wilhelmerovou, ....................... 

39. Obec Tajov, zastúpená starostom obce  Mgr.Janette Cimermanovou, ............................... 

40. Obec Turecká, zastúpená starostom obce  Ivanom Janovcom, .......................................... 

41. Obec Vlkanová, zastúpená starostom obce  Antonínom Melicharom, ............................... 



STANOVY  
BANSKOBYSTRICKÉHO REGIONÁLNEHO ZRDUŽENIA OBCÍ 

 
 
 

Banskobystrické regionálne združenie obcí (ďalej len „Združenie“) prijíma v s súlade s ustanovením § 20b a nasl. 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nasledovné znenie stanov Združenia. 

 
 

Článok I 
Základné ustanovenia  

 
1. Názvom združenia obcí je „Banskobystrické regionálne združenie obcí“. 

 
2. Sídlom Združenia je Obec Riečka, Hlavná 125/2, 974 01. 

 
Článok II 

Predmet činnosti Združenia 
 

2. Predmetom činnosti Združenia sú najmä: 
 

h) ochrana, uplatňovanie a presadzovanie práv ako aj sociálnych, ekonomických, 
environmentálnych, kultúrnych a ďalších iných významných záujmov členských miest a obcí 
vo vzťahu k orgánom štátnej správy, územnej a záujmovej samosprávy, verejnoprávnym 
inštitúciám a ďalším právnickým a fyzickým osobám podľa potreby Združenia a jeho členov, 
 

i) podpora a zabezpečenie pozitívneho rozvoja územnej samosprávy a samosprávnych funkcií 
v rámci členských miest a obcí, 
 

j) koordinácia a zjednotenie postupu členských miest a obcí a formovanie spoločných stratégii 
pri vykonávaní zverených úloh ako aj pri zabezpečovaní hospodárskych, sociálnych a ďalších 
zásadných potrieb členských miest a obcí, 
 

k) vytváranie podmienok pre výmenu informácii, sprostredkovanie názorov, znalostí 
a skúseností predstaviteľov členských miest a obcí smerujúcich k zabezpečeniu efektívneho 
fungovania a rozvoja územnej samosprávy, 
 

l) organizácia, uskutočňovanie a podpora vzdelávacích aktivít, projektov a stretnutí zástupcov 
a zamestnancov samosprávnych orgánov členských miest a obcí za účelom výmeny skúseností 
a poskytovanie odborných služieb vo vzťahu k otázkam praktického uplatňovania všeobecne 
záväzných právnych predpisov v rámci územnej samosprávy, k otázkam uplatňovania 
kompetencií mesta a obcí a jeho samosprávnych orgánov a pod., 
 

m) ďalšie formy podpory zabezpečenia a pozitívneho rozvoja efektívnej ochrany práv a záujmov 
členských miest a obcí, chodu a fungovania samosprávnych orgánov podľa potreby Združenia 
a jeho členov, 
 

n) podpora a rozvoj spolupráce v oblasti regionálneho cestovného ruchu a zachovanie a  
zveľaďovanie kultúrneho dedičstva v rámci regiónu. 
 

3. Združenie sa zároveň ako člen Združenia miest a obcí Slovenska (ďalej len „ZMOS“) podieľa na 
realizácii cieľov a plnení úloh podľa aktuálne platných stanov ZMOS. 

 
 

Článok III 
Členstvo v Združení 

 
1. Členstvo v Združení je dobrovoľné.  Členstvo v Združení môže mať formu: 

 
a) riadneho členstva, 
b) čestného členstva. 

 



2. Riadnym členom sa môže stať každé mesto a obec nachádzajúce sa na území okresu Banská Bystrica. 
Riadne členstvo vzniká na základe prihlášky príslušného mesta či obce, schválenej mestským alebo 
obecným zastupiteľstvom zaslanej predsedovi Združenia. O prijatí člena rozhoduje snem Združenia.  
 

3. Čestným členom sa môže stať fyzická osoba, ktorú s jej súhlasom vymenuje za čestného člena snem 
Združenia na návrh predsedu Združenia. Čestný člen združenia nemá hlasovacie právo. 
  

4. Podmienkou vzniku riadneho členstva  je zaplatenie členského poplatku.   
 

5. Členstvo v Združení zaniká: 
 

a) písomným oznámením člena, že vystupuje zo Združenia. Vystúpenie zo Združenia je možné 
uskutočniť iba k 31. decembru príslušného kalendárneho roka, oznámenie musí byť 
adresované predsedovi Združenia s prílohou uznesenia obecného alebo mestského 
zastupiteľstva o schválení vystúpenia obce zo Združenia, 
 

b) dňom prijatia rozhodnutia  snemu  Združenia  o zániku  členstva  pre  neplnenie  povinností  
vyplývajúcich  z členstva. Pri nezaplatení členského príspevku za príslušný rok snem Združenia 
rozhodne o zániku členstva najneskôr do 180 dní po termíne splatnosti členského príspevku, 
 

c) zánikom obce. 
 

Článok IV 
Práva a povinnosti členov Združenia 

 
1. Člena Združenia zastupuje v Združení jeho štatutárny zástupca (primátor, starosta), ktorý môže toto 

právo delegovať iba na poslanca príslušného obecného či mestského zastupiteľstva. 
 

2. Člen Združenia je okrem prípadov výslovne určených alebo vylúčených týmito stanovami oprávnený 
najmä: 
 

a) zúčastňovať sa na rokovaniach snemu Združenia a v prípade, že ide o riadneho člena 
Združenia aj hlasovať o jeho uzneseniach, 
 

b) voliť a byť volený prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu do orgánov Združenia; 
uvedené oprávnenie sa vzťahuje len na riadnych členov Združenia, 
 

c) predkladať námety a žiadosti na riešenie problémov týkajúcich sa členských miest a obcí, 
prípadne ich orgánov, 
 

d) zúčastňovať sa na podujatiach, ktoré organizuje a zabezpečuje Združenie, 
 

e) požadovať  poradenské,  koordinačné  a servisné  služby  poskytované  Združením  
a navrhovať  opatrenia  na zlepšenie jeho činnosti, 
 

f) zúčastňovať sa na plnení úloh Združenia a byť informovaný o jeho činnosti. 
 

3. Člen Združenia je povinný najmä: 
 

a) dodržiavať stanovy a prijaté uznesenia Združenia, 
 

b) aktívne sa podieľať na činnosti Združenia, 
 

c) v určených termínoch platiť členský príspevok, 
 

d) vysporiadať svoje záväzky pri zániku členstva v Združení. 
 
 
 

Článok V 
Členský príspevok 

 



1. Výšku členského príspevku a lehotu splatnosti na príslušný kalendárny rok  určuje snem Združenia.  
 

2. Členský príspevok môže byť určený v závislosti na počte obyvateľov členského mesta, či obce alebo 
paušálne. Snem Združenia môže povoliť splácanie členského príspevku v splátkach rozložených 
maximálne do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.  
 

3. V prípade vzniku členstva v priebehu kalendárneho roka, môže snem Združenia pri rozhodovaní 
o vzniku členstva zároveň primerane znížiť výšku členského príspevku.   

 
Článok VI 

Zásady hospodárenia 
 

1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, ktorý získava z členských príspevkov, zo 
svojej činnosti, z dotácií, grantov, darov a prípadných ďalších príjmov. 
 

2. Hospodárenie Združenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, zásadami a 
pravidlami schválenými snemom Združenia. 
 

3. Základom hospodárenia Združenia je rozpočet Združenia, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného 
kalendárneho roka, ktorý je zároveň aj rokom účtovným. Rozpočet Združenia obsahuje príjmy a 
výdavky spojené s činnosťou Združenia a spôsob ich získania. 
 

4. Združenie vedie účtovníctvo podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, zásad 
a pravidiel. 
 

5. Pri zániku Združenia sa likvidačný zostatok rozdelí podľa postupu schváleného snemom Združenia tým 
členom Združenia, ktorých členstvo trvá ku dňu zániku Združenia. 
 

6. Orgány Združenia a ich organizačné zložky sú povinné majetok Združenia využívať a chrániť. 
 

Článok VII 
Orgány Združenia 

 
1. Orgánmi Združenia sú: 

 
a) snem Združenia, 
b) predseda Združenia,  
c) podpredseda Združenia, 
d) tajomník Združenia,  
e) kontrolná komisia Združenia,  
f) odborné sekcie Združenia. 

 
Článok VIII 

Snem Združenia 
 

1. Snem Združenia je najvyšším orgánom Združenia a je zložený zo všetkých riadnych členov Združenia, 
ktorí sa na ňom zúčastňujú prostredníctvom štatutárneho zástupcu (primátor, starosta). V prípade, ak 
sa na sneme Združenia zúčastňuje člen prostredníctvom splnomocneného poslanca príslušného 
zastupiteľstva členského mesta či obce, je tento poslanec povinný predložiť predsedovi Združenia pred 
začatím snemu Združenia plnú moc s overeným podpisom štatutárneho zástupcu člena Združenia.  
 

2. Snem sa uskutočňuje podľa potreby, najmenej raz ročne. Snem sa uskutoční vždy do 90 dní od konania 
komunálnych volieb do orgánov samosprávy obcí a miest. Snem Združenia zvoláva a vedie predseda 
Združenia. Predseda môže zvolať snem z vlastnej iniciatívy, alebo ak o to požiada najmenej 1/5 
riadnych členov Združenia, pričom v žiadosti o zvolanie snemu musia byť vymedzené konkrétne body 
rokovania snemu. Predseda Združenia zvolá snem do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti 1/5 riadnych 
členov Združenia.  
 

3. Snem Združenia je spôsobilý uznášať sa vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov 
Združenia. Každý riadny člen Združenia má pri hlasovaní v sneme 1 hlas. Na prijatie uznesenia snemu 
je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných riadnych členov Združenia. Spôsob hlasovania 
(tajné, verejné) určí snem Združenia. 



 
4. Do pôsobnosti snemu Združenia patrí: 

 
a) schvaľovanie základných programových zámerov, príp. dokumentov týkajúcich sa činnosti 

Združenia, schvaľovanie plánu činnosti Združenia, 
 

b) schvaľovanie stanov Združenia a ich zmien, schvaľovanie rokovacieho a volebného poriadku 
snemu Združenia a jeho zmien, 
 

c) voľba a odvolávanie predsedu a podpredsedu Združenia, členov kontrolnej komisie a ich 
náhradníkov, 
 

d) prerokovanie a schvaľovanie výročnej správy predsedu Združenia, revíznej správy kontrolnej 
komisie Združenia, rozpočtu a uzávierky, 
 

e) rozhodovanie o výške a termíne splatnosti členského príspevku, 
 

f) rozhodovanie o prijatí a vylúčení člena zo Združenia, 
 

g) rozhodovanie o odmenách pre členov orgánov Združenia, 
 

h) rozhodovanie o zániku Združenia dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením 
obcí, 
 

i) menovanie čestných členov Združenia, 
 

j) menovanie likvidátora Združenia, 
 

k) rozhodovanie o nakladaní s majetkom Združenia. 
 

Článok IX 
Predseda, podpredseda a tajomník Združenia 

 
1. Predseda je štatutárnym orgánom Združenia, voleným zo štatutárnych zástupov riadnych členov 

Združenia. Funkčným obdobím predsedu Združenia je jeho volebné obdobie ako starostu alebo 
primátora obce či mesta. Funkčné obdobie sa končí voľbou nového predsedu po všeobecných voľbách 
do orgánov samosprávy obcí. 
 

2. Do pôsobnosti predsedu Združenia patrí: 
 

a) zvolávanie a vedie zasadnutie snemu Združenia a podpisovanie zápisníc a uznesení prijatých 
snemom Združenia, 
 

b) zabezpečovanie realizácie uznesení snemu Združenia,  
 

c) predkladanie výročnej správy o činnosti Združenia na prerokovanie snemu Združenia, 
 

d) menovanie tajomníka (administratívneho zamestnanca kancelárie Združenia), 
 

e) registrácia členstva v Združení a vedenie evidencie členov, 
 

f) predkladanie návrhov na prijatie a vylúčenie členov Zduženia snemu Združenia, 
 

g) rozhodovanie o založení a zrušení sekcií Združenia a menovanie a odvolávanie ich členov, 
 

h) navrhovanie rokovacieho a volebného poriadku snemu Združenia, 
 

i) posudzovanie návrhov a stanovísk členov Združenia, iniciovanie a realizácia potrebných 
opatrení v záujme Združenia a jeho členov, 
 

j) koordinácia spolupráce so štátnou správou, orgánmi územnej samosprávy a inými subjektami, 
 



k) plní ďalšie úlohy zverené alebo uložené snemom Združenia. 
 

3. Predseda zastupuje Združenie navonok a koná v jeho mene. Predseda sa spolu s podpredsedom 
zúčastňujú na rokovaní najvyšších orgánov štátnej moci a ďalších orgánov v prípadoch, keď sa 
prerokúvajú otázky týkajúce sa záujmov členov Združenia.  
 

4. Predseda Združenia môže podľa potreby zvolávať pracovné porady štatutárnych zástupcov členov 
Združenia, príp. ich odborných pracovníkov, príp. môže iniciovať ich stretnutie so zástupcami orgánov 
štátnej správy, záujmovej samosprávy a inými organizáciami v rámci okresu Banská Bystrica.  
 

5. Funkcia predsedu Združenia zaniká: 
 

a) voľbou nového predsedu na sneme Združenia, ktorý sa koná po všeobecných voľbách do 
orgánov samosprávy obcí, 
 

b) vzdaním sa funkcie, ktoré musí byť vykonané písomne a predložené na sneme Združenia, 
 

c) odvolaním z funkcie snemom Združenia, 
 

d) zánikom mandátu starostu alebo primátora podľa § 13a ods. 1 zákona o obecnom zriadení, 
e) zánikom členstva obce, ktorej je štatutárnym zástupcom v Združení. 

 
6. V prípade, že predsedovi zanikne funkcia počas funkčného obdobia, zastupuje a plní úlohy predsedu v 

plnom rozsahu podpredseda. Zastupovanie sa skončí zvolením nového predsedu Združenia. 
 

7. Podpredseda Združenia počas neprítomnosti v plnom rozsahu zastupuje predsedu Združenia. Predseda 
Združenia môže na podpredsedu delegovať svoje jednotlivé práva a povinnosti, príp. ho poveriť inou 
úlohou. Podpredseda je voleným zo štatutárnych zástupov riadnych členov Združenia. Funkčným 
obdobím podpredsedu Združenia je jeho volebné obdobie ako starostu alebo primátora obce či mesta. 
Funkčné obdobie sa končí voľbou nového podpredsedu po všeobecných voľbách do orgánov 
samosprávy obcí. Funkcia podpredsedu Združenia môže zaniknúť obdobne ako funkcia predsedu 
Združenia. 
 

8. Tajomník je administratívnym pracovníkom kancelárie Združenia, ktorého menuje predseda Združenia. 
Tajomník zabezpečuje administratívnu činnosť Združenia, vrátane účtovníctva podľa pokynov 
predsedu a podpredsedu Združenia. 

 
Článok X 

Kontrolná komisia Združenia 
 

1. Kontrolná komisia Združenia je kontrolným orgánom Združenia. Kontrolná komisia sa skladá z 3 členov, 
ktorí sú volení zo štatutárnych zástupcov riadnych členov Združenia. Kontrolná komisia sa schádza 
podľa potreby, najmenej raz za rok. Funkčným obdobím člena kontrolnej komisie Združenia je jeho 
volebné obdobie ako starostu alebo primátora obce či mesta. Funkčné obdobie sa končí voľbou 
nových členov kontrolnej komisie Združenia po všeobecných voľbách do orgánov samosprávy obcí. 
Členstvo v kontrolnej komisii je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch Združenia alebo 
s pracovným pomerom v kancelárii Združenia.  
 

2. Do pôsobnosti kontrolnej komisie Združenia patrí:  
 

a) kontrola dodržiavania stanov a uznesení snemu Združenia, 
 

b) kontrola činnosti predsedu, podpredsedu a tajomníka Združenia, 
 

c) kontrola hospodárenia a účelného využívania finančných prostriedkov a iného majetku 
Združenia,  
 

d) predkladanie návrhov opatrení na nápravu zistených nedostatkov predsedovi Združenia, 
 

e) každoročné predkladanie revíznej správy o výsledkoch svojej činnosti snemu Združenia, 
 

f) pripomienkovanie návrhu rozpočtu, 



 
g) plnenie ďalších úloh uložených alebo zverených kontrolnej komisii snemom Združenia. 

 
3. Funkcia člena kontrolnej komisie zaniká: 

 
a) vzdaním sa funkcie, ktoré musí byť vykonané písomne a predložené predsedovi Združenia, 

 
b) odvolaním z funkcie snemom Združenia, 

 
c) zánikom mandátu starostu alebo primátora podľa § 13a ods. 1 zákona o obecnom zriadení, 

 
d) zánikom členstva obce, ktorej je štatutárnym zástupcom v Združení. 

4. V prípade, že členovi komisie zanikne funkcia počas funkčného obdobia, nastupuje za člena komisie 
náhradník, ktorého zvolil snem.  
 

5. Kontrolná komisia je oprávnená predvolať na svoje zasadnutie predsedu, podpredsedu a tajomníka 
Združenia. Predseda, podpredseda a tajomník Združenia sú povinní poskytnúť kontrolnej komisii 
všetku potrebnú súčinnosť, predložiť vyžiadané doklady a odpovedať na otázky kontrolnej komisie 
písomne do 30 dní odo dňa doručenia otázok kontrolnej komisie. 

 
Článok XI 

Zrušenie Združenia 
 

1. Združenie sa zrušuje 
 

a) dobrovoľným rozpustením, 
b) zlúčením s iným združením obcí, 
c) právoplatným rozhodnutím okresného úradu v sídle kraja o jeho rozpustení. 

 
2. Pri zrušení Združenia dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením obcí, predseda 

Združenia oznámi zrušenie Združenia do 15 dní príslušnému okresnému úradu v sídle kraja. 
 

3. Združenie sa zrušuje s likvidáciou okrem zrušenia Združenia zlúčením s iným združením obcí. Na 
likvidáciu Združenia sa primerane vzťahujú ustanovenia § 70 až 75a Obchodného zákonníka. 
 

4. Združenie zaniká dňom jeho výmazu z registra združení obcí okresným úradom v sídle kraja. 
 

Článok XII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tieto stanovy boli schválené na sneme Združenia dňa 24.01.2019. 

 
2. Zmeny a doplnky týchto stanov je možné prijať písomne po ich schválení uznesením snemu Združenia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


