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S T A N O V Y  
Združenia obcí oravsko - liptovského mikroregiónu  

O r L i  
 
 

§ 1 
Postavenie a pôsobnosť združenia  

 
1. Združenie obcí oravsko-liptovského mikroregiónu OrLi, je dobrovoľnou a nepolitickou organizáciou, 

založenou na základe  zákona číslo 369/1990 Zb. a následných právnych predpisov 
2. Sídlo združenia : 027 46 Huty 84 
 

§ 2 
                   Cieľ združenia 

 
      1. Koordinovaný rozvoj mikroregiónu „OrLi“, hlavne v oblastiach s regionálnym dopadom,  
          akými sú doprava, cestovný ruch, životné prostredie, agroturistika,  diverzifikácia ekonomických     
          aktivít v poľnohospodárstve, využitie obnoviteľných zdrojov energie a informačný systém. 

. 
a) doplnenia aktivít do ÚPD obce tam, kde je už vypracovaná 
b) zosúladenia s ÚPD obce tam, kde sa vyhotovuje 
c) koordinácie s ÚPD obce tam, kde sa len bude zhotovovať  
d) v prípade aktivít regionálneho charakteru pre zosúladenie a zapracovanie do ÚPN ŽSK. ( 

napríklad návrh dopravy nadregionálneho charakteru, stredísk CR a podobne) 
 

Rozvoj bude vychádzať z obcami odsúhlasenej, OZMP HEARTH vypracovanej vízie – „VEZUW“, 
hlavne jej II etapy – Plánu územných aktivít „PUMA“, podkladov z PHSR obcí a návrhov 
podnikateľov a občanov. Bude zosúladený s riešenými intravilánmi jestvujúcich ÚPD obcí, keďže 
„PUMA“ rieši vo väčšej miere len návrhy zámerov s využitím extravilánov obcí. 

 
3. Prípravy rozvojových zámerov na spolufinancovanie z fondov EU. 
 
4. Vyvíjanie aktivít v súvislosti :  

a. s  prípravou územia pre realizáciu zámerov investorom 
b. uzatváraním spoločenských zmlúv o spolupráci a partnerstve v regióne  
c. vyhľadávaním, návrhom a napomáhaním pri vytváraní v prvom rade regionálnych 

a následne iných podnikateľských štruktúr a celkového podnikateľského prostredia 
s hlavným cieľom vybudovať komplexné horské stredisko CR „OrLi“. 

 
      5. Iné aktivity v súvislosti s rozvojom regiónu 

 
 
   

 
 
 
 



§ 3 
Majetok a financie  

 
1. Majetok združenia môže byť tvorený z príspevkov jednotlivých členov združenia, z prostriedkov 

Európskej únie, z príspevkov zo strany miestnych samospráv, štátu, prípadne iných finančných 
zdrojov a darov. 

2. Majetok združenia môže byť použitý len za účelom realizácie úloh v zmysle § 2 týchto stanov. 
3. S iným použitím prostriedkov musia písomne súhlasiť všetci členovia združenia. 

 
 
 

§ 4 
Práva a povinnosti členov združenia 

 
1. Členstvo zakladateľov  združenia vznikne po podpise štatutárneho zástupcu na zakladateľskej 

zmluve, schválením stanov združenia a zaplatení členského príspevku podľa bodu 3 tohto 
paragrafu. 

 
2. Novým členom sa môže sťať každá územne príslušná obec na základe písomnej žiadosti,      

podloženej odsúhlasením stanov a členstva vo svojom zastupiteľstve, za predpokladu súhlasu 
všetkých členov združenia 
 

3. Ročný členský príspevok člena združenia predstavuje : 
minimálne 8 Sk / na obyvateľa pri počte do    600 obyvateľov 
minimálne 7Sk /  na obyvateľa pri počte do 1 200 obyvateľov          
minimálne 6 Sk / na obyvateľa pri počte do 1 800 obyvateľov 
minimálne 5 Sk / na obyvateľa pri počte do 2 400 obyvateľov 
 

4. Členstvo v združení zaniká 
a) písomným odhlásením člena 
b) automaticky   

• nezaplatením členského príspevku nového člena do 30 dní po 
podpísaní zmluvy o pristúpení nového člena 

• nezaplatením členského príspevku starého člena do konca marca  
príslušného roku 

• neospravedlním neúčasti na zasadnutí riadneho valného 
zhromaždenia 

     c)  vylúčením valným zhromaždením 
•  so súhlasom väčšiny členov združenia, ak člen koná v rozpore    
       so stanovami 

5. Pri zániku účasti člena v združení počas trvania združenia nemá tento právo na vrátenie 
príspevku. 

 
6. V prípade zániku združenia má každý člen právo na likvidačný podiel v zmysle odstavca IV 

Zakladateľskej zmluvy. 
 

7. Každý člen má právo : 
 byť pravidelne informovaný  
 voliť a byť volený do orgánov združenia 
• podávať podnety a návrhy orgánom združenia 
• upozorňovať na nedostatky  
• nahliadnuť do účtovníctva a požadovať od orgánov združenia vysvetlenie. 
 

8. Každý z členov je povinný: 
a. platiť členské príspevky  
b. všestranne sa usilovať o realizáciu cieľov združenia 
c. podieľať sa na výdavkoch združenia v zmysle prijatých zásad financovania 
d. dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy združenia 
e. poskytovať združeniu všetky potrebné informácie 
f. zúčastniť sa na valnom zhromaždení prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu. 

V odôvodnených prípadoch splnomocnením zástupcu s právom hlasovania. 
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§ 5 
Orgány združenia 

 
Orgánmi združenia sú : 

 
• valné zhromaždenie 
• dozorná rada 
• predstavenstvo 
• odborné pracovné komisie (ak sú zriadené) 

 
     Orgány združenia rokujú podľa rokovacieho poriadku. 
 

A. Valné zhromaždenie. 
      1.  Najvyšším orgánom združenia je valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie je    
           uznášaniaschopné,  ak sa ho zúčastní väčšina členov združenia. Ak tento počet nebude     
           dosiahnutý, musí predseda zvolať do 14 dní nové valné zhromaždenie. Pri  
           neospravedlnenej neúčasti člena sa naňho bude prihliadať v zmysle znenia §-u 5, bod.4,  
           písmeno B. 
 

1. Valné zhromaždenie sa koná 1x za rok najneskôr do konca marca príslušného roku.  
      Zasadania valného zhromaždenia zvoláva predseda na základe písomnej pozvánky,      
      najmenej 7 dní vopred na adresu každého člena. 
 
2. Pri hlasovaní na valnom zhromaždení má každý prítomný člen jeden hlas. V prípade     
      nerozhodného výsledku hlasovania má predseda dva hlasy. 
 
3. K platnosti uznesenia valného zhromaždenia je potrebný súhlas väčšiny členov združenia. 
 
4. Jednania valného zhromaždenia riadi predseda predstavenstva. Valné zhromaždenie v úvode 

zvolí zapisovateľa, overovateľa zápisnice a sčítavača hlasov. 
 

5. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí: 
 schválenie stanov združenia, jej doplnkov a zmien ako aj rokovacieho poriadku 
 schválenie spoločných územnoplánovacích podkladov mikroregiónu O r L i. 
 schvaľovanie rozpočtu združenia, výšky ročného členského príspevku , a mimoriadnych 

členských príspevkov 
 zvolenie a odvolávanie všetkých členov orgánov združenia  
 vylúčenie člena  a prijímanie nových členov  
 rozhodovanie o zániku združenia a určenie zodpovednej osoby za majetkové 

vysporiadanie pri jeho zániku 
 
B. Predstavenstvo. 
Predstavenstvo je volené na štyri roky a tvoria ho: 

a. Predseda predstavenstva 
b. Člen predstavenstva  
c. Člen predstavenstva 

Rokovania predstavenstva sa budú konať najmenej 2 x za rok. Rokovanie zvoláva a riadi predseda 
predstavenstva. Rokovanie predstavenstva je platné, ak sa ho zúčastní väčšina jeho členov. V prípade 
nerozhodného výsledku hlasovania v predstavenstve, má hlas predsedu hodnotu dvoch hlasov.  
  
Z rokovania musí byť vyhotovená zápisnica podpísaná prítomnými členmi predstavenstva. 
 
Predstavenstvo združenia: 

• zabezpečuje práce v súvislosti s realizáciou cieľov za účelom napĺňania poslania združenia 
• zabezpečuje odborné posudky a iné relevantné posúdenia a stanoviská 
• pripravuje návrhy činnosti a rozpočtu na rokovanie valného zhromaždenia 
• hospodári s majetkom združenia 
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Predseda predstavenstva. 
Predseda predstavenstva je štatutárnym orgánom združenia a reprezentuje združenie navonok. Je volený 
na dva roky. 
Predseda predstavenstva : 

• riadi chod predstavenstva a zabezpečuje úlohy  pre naplnenie cieľov, spravuje združenie 
• realizuje rozhodnutia a nariadenia orgánov združenia 
• podpisuje zápis valného zhromaždenia 
• pripravuje a koordinuje informačnú a propagačnú činnosť združenia  
• zvoláva mimoriadné a riadne valné zhromaždenie 
• v prípade neprítomnosti môže písomne poveriť člena predstavenstva – tajomníka, svojím 

zástupcom  
 
Dozorná rada. 
Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia a má predsedu a dvoch členov, volených valným 
zhromaždením na štyri roky. Predseda riadi činnosť dozornej rady v súlade s rozhodnutiami valného 
zhromaždenia. Predseda dozornej rady, alebo ním poverený člen sa bude zúčastňovať na zasadnutiach 
predstavenstva. Stretávanie dozornej rady mimo predstavenstva je v plnej kompetencii predsedu dozornej 
rady. 
 
Do pôsobnosti dozornej rady patrí: 

• kontrolovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - hospodárenie s majetkom 
združenia a účelné vynakladanie prostriedkov združenia,  predkladať správy a návrhy valnému 
zhromaždeniu a predstavenstvu združenia 

• kontrolovať dodržiavanie stanov združenia, plnenie uznesení valného zhromaždenia 
a predstavenstva združenia 

• vyjadrovať sa k návrhu rozpočtu, ročnej účtovnej uzávierke a navrhovať opatrenia na nápravu 
zistených nedostatkov 

• zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy združenia a na valnom 
zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia 

• podáva valnému zhromaždeniu návrhy na odvolanie predsedu, jednotlivých členov 
predstavenstva, alebo celého predstavenstva počas ich funkčného obdobia, v prípade 
nezdôvodneného porušenia stanov a cieľov združenia. 

• schvaľuje návrhy zloženia odborných pracovných komisií 
 
Odborné pracovné komisie. 

• odborné pracovné komisie sa zriaďujú na základe návrhu predsedu predstavenstva, ktorý schváli 
dozorná rada 

• členmi odborných pracovných komisií môžu byť nielen členovia združenia, ale aj ďalšie prizvané 
osoby 

 
 
 

§6 
Zásady hospodárenia 

 
Združenie je samostatne hospodáriacim subjektom. Jeho hospodárska činnosť je podmienená tvorbou 
finančných zdrojov. Príjmami sú každoročné členské príspevky, dobrovoľné príspevky, mimoriadne 
príspevky, dary, účelové dotácie, granty. 
Členský príspevok schvaľuje valné zhromaždenie. Na osobitné ciele môže valné zhromaždenie 
schváliť mimoriadny príspevok. 
Čerpanie finančných prostriedkov sa uskutočňuje v súlade so schváleným rozpočtom na príslušný 
kalendárny rok.  

 
 

§ 7 
Konanie a podpisovanie za združenie 

 
V mene združenia je oprávnený konať navonok ako štatutár predseda predstavenstva 
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V prípade podpisovania úhrady záväzkov a objednávok je v kompetencii predsedu predstavenstva 
podpisovanie položiek do výšky DHIM.    
V rámci vnútornej kontroly, musí odsúhlasiť okrem predsedu 
1. Položku nad hodnotu DHIM do 100 000 Sk aj predseda dozornej rady.  
2. Položku nad 100 000 Sk  celé predstavenstvo.  

 
 

§ 8 
Zánik združenia 

 
1. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, prijatého väčšinou hlasov členov. 
2. Likvidáciou alebo prechodom imania na právneho nástupcu 
3. V prípade dvoch členov združenia, rozhoduje o zániku ten člen, ktorý chce vystúpiť. 
 

 
§ 9 

Záverečné ustanovenia 
 

Stanovy sú rozhodujúcim dokumentom pre činnosť združenia. Schvaľuje ich valné zhromaždenie 
na zakladajúcej schôdzi a v prípade zmien a doplnkov na svojom pravidelnom zasadnutí. Stanovy, 
doplnky a zmeny môžu byť vykonané raz do roka a musí ich odsúhlasiť každý člen.  
Stanovy schválilo valné zhromaždenie na svojej zakladajúcej schôdzi  dňa 22.marca 2004 
v Hutách.  
Návrh úpravy stanov bol schválený valným zhromaždením dňa 31.10.2006 v Hutách. 
Záležitosti neobsiahnuté v týchto stanovách sa riadia podľa príslušných platných zákonov. Tieto 
stanovy nadobúdajú účinnosť dňom zaregistrovania na KÚ v Žiline, najskôr však dňom 1.1.2007.  

 
Vyhotovil Zábrodský Jaroslav 

 
 
 

Za obec HUTY. v zastúpení  pán  B a d l í k Milan, starosta  
.................................................................................................................................. 

 
 
 

 
Za obec MALÉ BOROVÉ, v zastúpení pán  K o k o š k a Ján, starosta 
.................................................................................................................................. 

 
 
 
 

Za obec CHLEBNICE, v zastúpení  pán Ing.  S t a š  Anton, starosta 
................................................................................................................................... 

 
 
 
 

Za obec VEĽKÉ BOROVÉ, v zastúpení pán  B e l k o Jozef, starosta 
.................................................................................................................................. 
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