STANOVY
AGENTÚRY REGIONÁLNEHO ROZVOJA
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRAVNÉHO KRAJA
PRVÁ ČASŤ
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Článok 1
Názov, sídlo a doba trvania združenia

1. Názov záujmového združenia právnických osôb (ďalej len „združenie“): „Agentúra
regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja“.
2. Namiesto názvu môže združenie používať i skratku názvu: „ARR PSK“.
3. Názov združenia v cudzom jazyku:
- anglicky: Regional Development Agency of the Prešov Self - Governing Región.
4. Sídlo združenia: Prostejovská 117/A, Prešov.
5. Združenie je záujmovým združením právnických osôb v zmysle § 20f a následne
Občianskeho zákonníka.
6. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.
7. Zakladajúcimi členmi združenia sú:
Prešovský samosprávny kraj
IČO: 37870475
Adresa: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov / v zmysle Zakladateľskej zmluvy zo
dňa 03.01.2005 /
Prešovská univerzita v Prešove
IČO: 17070775
Adresa: Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov / v zmysle Zakladateľskej zmluvy
zo dňa 03.01.2005 /
8. Členmi združenia sú:
Mesto Svidník IČO: 00331023
Adresa: Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník Zastúpené: Ing. Ján
Holodňák - primátor mesta Svidník
/ členstvo v združení od 1.7.2015 v zmysle uznesenia Zboru zástupcov združenia /
Mesto Vranov nad Topľou IČO: 46057137
Adresa: Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou
Zastúpené: Ing. Ján Ragan - primátor mesta Vranov nad Topľou
/ členstvo v združení od 1.10.2015 v zmysle uznesenia Zboru zástupcov združenia /

Í

Mesto Lipany IČO: 00327379
Adresa: Krivianská 1,082 71 Lipany
Zastúpené: Ing. Vladimír Jánošík - primátor mesta Lipany
/členstvo v združení od 1.1.2016 v zmysle uznesenia Zboru zástupcov združenia /
Mesto Sabinov IČO: 00327735
Adresa: Nám. Slobody 57, 083 01 Sabinov Zastúpené: Ing. Peter Molčan - primátor
mesta Sabinov
/členstvo v združení od 1.1.2016 v zmysle uznesenia Zboru zástupcov združenia /
Mesto Prešov IČO: 00327646
Adresa: Hlavná 73, 080 01 Prešov
Zastúpené: Ing. Andrea Turčanová - primátorka mesta Prešov / členstvo v združení
od 1.1.2016 v zmysle uznesenia Zboru zástupcov združenia /
Mesto Levoča IČO: 329321
Adresa: Námestia Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča
Zastúpené: PaedDr. Milan Majerský - primátor mesta Levoča
/ členstvo v združení od 1.1.2016 v zmysle uznesenia Zboru zástupcov združenia /
Mesto Svit IČO: 00326607
Adresa: Hviezdoslavová 33, 059 21 Svit
Zastúpené: Ing. Miroslav Škvarek - primátor mesta Svit
/členstvo v združení od 1.1.2016 v zmysle uznesenia Zboru zástupcov združenia /

DRUHÁ ČASŤ
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ZÁKLADNE POSLANIE A PREDMET ČINNOSTI ZDRUŽENIA
Článok 2
Základné poslanie združenia

1. Združenie je založené na podporu ekonomického asociálneho rozvoj a/Prešovského
kraja a regiónu NUTS II - východné Slovensko so zreteľom na štátnu štrukturálnu,
regionálnu, sociálnu, priemyselnú a technickú politiku.
2. Združenie je subjektom neziskového charakteru.

Článok 3
Predmet činnosti združenia
.
i
1. Združenie koordinuje všetky aktivity, vrátane finančných, na regionálnej a miestnej
úrovni pre podporu a rozvoj Prešovského kraja a regiónu NUTS II - Východné
Slovensko. V tejto súvislosti vykonáva:
a) prípravu a koordináciu prác na príprave strategických dokumentov regionálneho
rozvoja v Prešovskom kraji a regiónu NUTS II - Východné Slovensko,
b) príprava dokumentov a projektov regionálneho rozvoja v súlade so strategickými
dokumentmi Európskej komisie, vlády Slovenskej republiky a Prešovského
samosprávneho kraja,
c) poskytovanie konzultačných služieb súvisiacich s prípravou a realizáciou programov
a projektov v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov,
d) koordináciu prác na príprave programov, projektov a ďalších dokumentov a zadáva
tieto externým firmám a konzultantom,
e) všestranne prispieva k rozvíjaniu integračného vedomia občanov na princípoch
budovania spoločnej Európy,
f) aktívne prispieva k regionálnemu rozvoju, rozvoju malého a stredného podnikania, k
rozvoju cestovného ruchu v súlade so zásadami partnerstva, trvalo udržateľného
rozvoja,
g) realizáciu a podporu implementácie už schválených projektov a programov v rámci
Európskych štrukturálnych a investičných fondov,
h) aktívnu podporu, vyhodnocovanie projektov regionálneho rozvoja,
i) aktívne vyhľadávanie a podporu finančne, technicky, materiálne, odborne,
ekologicky trvalo udržateľných projektov,
j) informovanosť príslušných subjektov v rámci kraja o dostupnosti jednotlivých
programov a projektov v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov
k) organizovanie školení, zameraných na zvýšenie povedomia o európskej regionálnej
politike, o možnostiach podpory regionálnej rozvoja a na zvýšenie administratívnych
kapacít na prípravu a čerpanie fondov EÚ v rámci regiónu,
l) propagáciu regiónu doma a v zahraničí a získava pre región investorov,
m) zhromažďovanie, spracovanie, sprostredkovanie, rozširovanie informácií,
teoretických a praktických vedomostí a skúseností, realizáciu edičnej činnosti.
n) sprostredkovateľskú, vydavateľskú, propagačná a reklamnú činnosť v rozsahu a v
súlade so svojim poslaním regionálneho osvetového zariadenia,

o) prípravu, koordináciu a realizáciu aktivít cezhraničnej spolupráce,
p) realizáciu praktických aktivít zameraných na regionálny rozvoj, podporu
zamestnanosti,
q) spoluprácu so všetkými slovenskými a zahraničnými organizáciami a inštitúciami,
ktoré majú záujem pomôcť naplniť jej poslanie a ciele.
TRETIA ČASŤ
Článok 4
Majetkové pomery združenia
Zdrojmi združenia sú najmä:

„

a) finančné a materiálové vklady zakladateľov vložené do združenia pri jeho založení:
aa) Prešovský samosprávny kraj: 500 000,- SKK + hnuteľný majetok RA PSK;
ab) Prešovská univerzita: 1,- SKK;
b) ročný členský príspevok Prešovského samosprávneho kraja schválený
Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja na príslušný kalendárny rok,
c) ročné členské príspevky členov združenia, schválené Zborom zástupcov členov
združenia,
d) ďalšie vklady členov združenia,
e) finančné prostriedky poskytované príslušnými orgánmi Európskej únie,
f) dary poskytované inými právnickými osobami a fyzickými osobami,
g) finančné prostriedky získané vlastnou činnosťou združenia,
h) úroky plynúce z uloženia finančných prostriedkov vo finančných ústavoch.
Článok 5
Použitie prostriedkov združenia
1. Finančné prostriedky združenia možno použiť iba v súlade so základným poslaním a
predmetom činnosti združenia, upraveným v druhej časti stanov a na krytie výdavkov
súvisiacich so zabezpečovaním činnosti združenia.
2. Združenie môže použiť finančné prostriedky v súlade s právnymi predpismi
Slovenskej republiky a vnútornými pravidlami schválenými Správnou radou.
3. Združenie zostavuje ročný rozpočet, vedie účtovníctvo, zostavuje účtovný závierku v
súlade s príslušnými právnymi predpismi. Účtovná závierka musí byť overená
audítorom.
4. Združenie vedie účtovníctvo v zmysle platnej legislatívy.
5. Združenie zostavuje každoročne výročnú správu o činnosti a o výsledkoch
hospodárenia za uplynulý kalendárny rok, a to vždy do 30. apríla nasledujúceho
kalendárneho roka.

ŠTVRTÁ ČASŤ
ÚPRAVA VNÚTORNÝCH POMEROV ZDRUŽENIA
Článok 6
Vznik a zánik členstva v združení
1. Členstvo zakladateľov v združení vzniká podpísaním Zakladateľskej zmluvy.
2. Ďalšie osoby sa môžu stať členmi združenia na základe písomnej žiadosti. O ich členstve
rozhodne Zbor zástupcov členov združenia. V rozhodnutí o členstve člena zároveň
stanoví podmienky prijatia. V prípade kladného rozhodnutia Zbor zástupcov členov
združenia rozhodne súčasne i o príslušných zmenách stanov, ktorými upraví zastúpenie
nového člena v orgánoch združenia a jeho hlasovacie práva. Rozhodnutie o prijatí za
člena obsahuje i schválenia vkladu nového člena do združenia a jeho ocenenie v
peniazoch, v prípade ak ide o nepeňažný vklad.
3. Členstvo v združení zaniká:
a) vylúčením člena,
b) vystúpením člena,
c) zánikom člena bez právneho nástupcu.
4. Majetkové vysporiadanie členov, ktorým členstvo zaniklo, sa vykoná najneskôr do 30.
júna za rok predchádzajúci, v ktorom došlo k zániku členstva. Ak tieto stanový určujú
povinnosť združenia pri zániku členstva vrátiť členovi jeho nepeňažný vklad a ak tento
vklad nemôže byť vrátený v stave, v ktorom bol prevzatý, s prihliadnutím na obvyklé
opotrebenie, patrí členovi primeraná peňažná náhrada. Združenie sa môže s členom
dohodnúť, že namiesto vrátenia peňažných vkladov, sa vydajú veci alebo iné majetkové
hodnoty, ktorých obvyklá cena určená s prihliadnutím na ich opotrebenie zodpovedá
hodnote peňažného vkladu.
Článok 7
Zánik členstva vylúčením člena
1. Ak člen porušil ustanovenia zakladateľskej zmluvy alebo stanový združenia, môže byť
zo združenia vylúčený. O vylúčení člena rozhodne Zbor zástupcov členov združenia. V
rozhodnutí Zboru zástupcov členov združenia sa uvedie deň, ku ktorému je člen zo
združenia vylúčený.
Článok 8
Zánik členstva vystúpením člena
1. Členstvo v prípade vystúpenia člena, zaniká uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná
lehota je 90 dní a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy
bolo doručené písomné oznámenie o vystúpení člena zo združenia predsedovi Správnej
rady.
Článok 9
Zánik členstva zánikom člena bez právneho nástupcu

<■

1. Členstvo zaniká zánikom člena vtedy, ak práva a povinnosti člena neprechádzajú na
právneho nástupcu.
Článok 10
Práva a povinnosti členov združenia
1. Každý z členov združenia je povinný najmä:
a)
b)
c)
d)

všestranne sa usilovať o napĺňanie cieľov a poslanie združenia,
dodržiavať ustanovenia zakladateľskej zmluvy a stanov združenia,
podporovať činnosti združenia v rámci vlastnej pôsobnosti,
platiť členské príspevky, ak o tom rozhodne Zbor zástupcov členov združenia.

2. Každý z členov má právo najmä:
a) byť informovaný o činnosti združenia a o jeho hospodárení,
b)kontrolovať činnosti združenia prostredníctvom svojich zástupcov v orgánoch
združenia v súlade s týmito Stanovami,
c) spolurozhodovať o záležitostiach združenia prostredníctvom svojich zástupcov v
orgánoch združenia v súlade s týmito Stanovami.

PIATA ČASŤ
ORGÁNY ZDRUŽENIA A ICH PÔSOBNOSŤ
Článok 11
Orgány združenia
Orgánmi združenia sú:
a)
b)
c)
d)

Zbor zástupcov členov združenia,
Správna rada,
Dozorná rada,
Generálny riaditeľ.

Článok 12
Zbor zástupcov členov združenia
t
1. Zbor zástupcov členov združenia je najvyšším orgánom združenia a je tvorený
jedenástimi členmi predstaviteľmi členov združenia, pričom šesť členov nominuje
Prešovský samosprávny kraj, troch Prešovská univerzita, jedného mesto Prešov,
jedného mesto Lipany. Členom Zboru zástupcov členov združenia môže byť iba
fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Za bezúhonnú
osobu sa pre tieto účely považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za
úmyselný trestný čin.
2. Funkčné obdobie členov Zboru zástupcov členov združenia je štvorročné.
3. Zástupcov členov združenia do Zboru zástupcov členov združenia za Prešovský
samosprávny kraj vymenúva na návrh predsedu Prešovského samosprávneho kraja
zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja, za Prešovskú univerzitu
vymenúva rektor Prešovskej univerzity, za mesto Prešov primátor mesta Prešov, za
mesto Lipany primátor mesta Lipany.
4. Zbor zástupcov členov združenia sa schádza najmenej jedenkrát za rok. Rokovanie
Zboru zástupcov členov združenia zvoláva predseda Zboru zástupcov členov
združenia, ktorým je zástupca Prešovského samosprávneho kraja . Ktorýkoľvek člen
združenia, Správna rada alebo Dozorná rada môže požiadať o zvolanie
mimoriadneho zasadnutia Zboru zástupcov členov združenia; v takom prípade
predseda Zboru zástupcov členov združenia zvolá zasadnutie Zboru zástupcov
členov združenia tak, aby sa uskutočnilo do 30 dni od doručenia žiadosti predsedovi
Zboru zástupcov členov združenia .Rokovanie Zboru zástupcov členov združenia
vedie jeho predseda. Z každého rokovania Zboru zástupcov členov združenia sa
vyhotoví zápisnica, ktorá sa doručí každému členovi Zboru zástupcov členov
združenia, a to najneskôr do desiatich dní od rokovania Zboru zástupcov členov
združenia.
5. Do pôsobnosti Zboru zástupcov členov združenia patrí najmä:
schvaľovať a meniť stanový združenia,
rozhodovať o prijatí nového člena do združenia,
rozhodovať o vylúčení člena zo združenia,
riešiť majetkové otázky pri zániku členstva v prípade zániku člena bez právneho
nástupcu,
e) rozhodnúť o povinnosti platiť členský príspevok, o jeho výške a splatnosti,
f) rozhodnúť o zániku združenia,
g) vymenovať a odvolať členov Správnej rady, Dozornej rady na návrh členov
združenia a vymenovať a odvolať Generálneho riaditeľa na návrh Správnej rady,
h) schvaľovať stratégiu zamerania podpory ARR PSK,
i) schvaľovať vnútorná organizačnú štruktúru ARR PSK,
j) vymenovať likvidátora,
k) rozhodovať o ďalších otázkach, ktoré si Zbor zástupcov vymedzí do svojej
pôsobnosti.
6. Zbor zástupcov členov združenia rozhoduje hlasovaním, a to tak, že Prešovský
samosprávny kraj má šesť hlasov, Prešovská univerzita má tri hlasy, mesto Prešov
jeden hlas a mestó Lipany jeden hlas. Zbor zástupcov členov združenia je
a)
b)
c)
d)

uznášaniaschopný, ak sú na jeho zasadnutí prítomní minimálne šiesti členovia.
7. Na platnosť rozhodnutia Zboru zástupcov členov združenia je potrebných minimálne
osem hlasov v týchto veciach:
zmena zakladateľskej zmluvy združenia,
zmena stanov združenia,
prijatie nového člena združenia,
vylúčenie člena zo združenia,
vyriešenie majetkových otázok pri zániku členstva v prípade zániku člena bez
právneho nástupcu,
f) povinnosť platiť členský príspevok,
g) zánik združenia.
a)
b)
c)
d)
e)

8. Vo veciach neuvedených v ods. 7 rozhoduje Zbor zástupcov členov združenia
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.
9. Vo veciach uvedených v ods. 8 v prípade rovnosti hlasov, rozhoduje hlas predsedu
Zboru zástupcov členov združenia.
10. Zbor zástupcov členov združenia si vyhradzuje právo vopred zaujať stanovisko k
závažnému rozhodnutiu, ktoré bude prijímať Správna rada na základe podnetu
hociktorého člena združenia.
11. Členstvo v Zbore zástupcov členov združenia zaniká členovi Zboru zástupcov
členov združenia:
a)
b)
c)
d)

uplynutím funkčného obdobia Zboru zástupcov členov združenia,
odstúpením,
odvolaním,
smrťou.

12. Členov Zboru zástupcov členov združenia za Prešovský samosprávny kraj odvoláva
na návrh predsedu Prešovského samosprávneho kraja zastupiteľstvo Prešovského
samosprávneho kraja. Za Prešovskú univerzitu môže odvolať člena Zboru zástupcov
členov združenia rektor Prešovskej univerzity, za mesto Prešov primátor mesta
Prešov a za mesto Lipany primátor mesta Lipany.

Článok 13
Správna rada
1. Správna rada je výkonným orgánom združenia a je tvorená deviatimi členmi,
predstaviteľmi členov združenia, pričom päť členov nominuje Prešovský
samosprávny kraj, jedného člena Prešovská univerzita, jedného člena mesto Prešov,

jedného člena mesto Vranov nad Topľou a jedného člena mesto Svit .Členom
Správnej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je
bezúhonná. Za bezúhonnú osobu sa pre účely týchto stanov považuje osoba, ktorá
nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin.
2. Funkčné obdobie Správnej rady je štvorročné.
3. Členovia združenia predkladajú Zboru zástupcov členov združenia na schválenie
svoje návrhy na členov Správnej rady, pričom členov Správnej rady za Prešovský
samosprávny kraj na návrh predsedu Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje
zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja , člena Správnej rady za Prešovskú
univerzitu nominuje rektor Prešovskej univerzity, člena Správnej rady za mesto
Prešov nominuje primátor mesta Prešov, člena Správnej rady za mesto Svit primátor
mesta Svit člena Správnej rady za mesto Vranov nad Topľou primátor mesta Vranov
nad Topľou.
Funkciu predsedu Správnej rady na návrh Zboru zástupcov členov združenia
vykonáva člen Správnej rady nominovaný za Prešovský samosprávny kraj.
Funkciu podpredsedu Správnej rady na návrh Zboru zástupcov členov združenia
vykonáva člen Správnej rady nominovaný za mesto Prešov. Predseda Správnej rady
zvoláva, pripravuje a riadi schôdze Správnej rady. Počas jeho neprítomnosti ho
zastupuje podpredseda.
4. Správna rada sa schádza podľa potreby, minimálne jedenkrát štvrťročne. Zasadnutie
Správnej rady musí byť zvolané do siedmich dní od doručenia žiadosti Zboru
zástupcov členov združenia, Dozornej rady alebo jednej tretiny členov Správnej
rady.
5. Delegácia Európskej komisie môže nominovať svojho zástupcu v Správnej rade so
štatútom pozorovateľa.
6. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná na jej zasadnutí nadpolovičná

k

väčšina všetkých členov. Na platnosť rozhodnutia Správnej rady je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých prítomných členov. Zo zasadnutia Správnej rady sa
vyhotoví zápisnica, ktorá sa doručí všetkým jej členom najneskôr do desiatich dní po
zasadnutí Správnej rady.
7. Členstvo v Správnej rade zaniká členovi Správnej rady:
a)
b)
c)
d)

uplynutím funkčného obdobia Správnej rady,
odstúpením,
odvolaním,
smrťou.

8. Členovia združenia predkladajú Zboru zástupcov členov združenia návrhy na
odvolanie členov Správnej rady, pričom za Prešovský samosprávny kraj odvoláva
člena Správnej rady na návrh predsedu Prešovského samosprávneho kraja
zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja. Za Prešovskú univerzitu môže
odvolať člena Správnej rady rektor Prešovskej univerzity, za mesto Prešov primátor
mesta Prešov, za mesto Vranov nad Topľou primátor mesta Vranov nad Topľou, za
mesto Svit primátor mesta Svit. Ak niektorému z členov Správnej rady zanikne

členstvo v Správnej rade v priebehu jej funkčného obdobia, člen združenia, za
ktorého bol člen Správnej rady nominovaný navrhne na uvoľnené miesto nového
člena Správnej rady podľa zásad uvedených v bode 3 . Nový člen Správnej rady
vykonáva svoju funkciu do konca funkčného obdobia SR.
•
9. Do pôsobnosti Správnej rady patrí najmä:
a) schvaľovať plán činnosti a rozpočet združenia,
b) určovať pravidlá pre hospodárenie s prostriedkami združenia a rozhodovať o
použití prostriedkov združenia v súlade s predmetom činnosti podľa stanov
združenia.
c) prerokovať a schvaľovať vždy najneskôr do 30. apríla výročnú správu o činnosti
a hospodárení združenia za prechádzajúci kalendárny rok, vrátane ročnej
účtovnej závierky združenia,
d) prijímať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v činnosti a hospodárení
združenia,
e) informovať členov a iné oprávnené osoby o činnosti a hospodárení združenia,
f) plniť ďalšie úlohy, ktorými ju poverí Zbor zástupcov členov združenia a Dozorná
rada,
g) prerokúvať pripomienky, návrhy a podnety členov združenia,
h) navrhnúť Zboru zástupcov členov združenia menovanie a odvolanie Generálneho
riaditeľa,
i) ukladať Generálnemu riaditeľovi úlohy a kontrolovať ich plnenie.
Článok 14
Dozorná rada
1. Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia a je tvorená siedmimi členmi,
predstaviteľmi členov združenia, pričom troch členov nominuje Prešovský
samosprávny kraj, jedného člena Prešovská univerzita, jedného člena mesto Svidník,
jedného člena mesto Sabinov a jedného člena mesto Levoča. Členom Dozornej rady
môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony, a je bezúhonná. Za
bezúhonnú osobu sa pre účely týchto stanov považuje osoba, ktorá nebola
právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin.
2. Funkčné obdobie Dozornej rady je štvorročné.
3. Členovia združenia predkladajú Zboru zástupcov členov združenia na schválenie
svoje návrhy na členov Dozornej rady, pričom členov Dozornej rady za Prešovský
samosprávny kraj na návrh predsedu Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje
zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja , člena Dozornej rady za Prešovskú
univerzitu nominuje rektor Prešovskej univerzity, člena Dozornej rady za mesto
Svidník nominuje primátor mesta Svidník, člena Dozornej rady za mesto Sabinov
primátor mesta Sabinov, člena Dozornej rady za mesto Levoča primátor mesta
Levoča.
Funkciu predsedu Dozornej rady na návrh Zboru zástupcov členov združenia
vykonáva člen Dozornej rady nominovaný za Prešovský samosprávny kraj.
Predseda Dozornej rady zvoláva, pripravuje a riadi schôdze Dozornej rady.

4. Dozorná rada sa schádza podľa potreby, minimálne dva krát ročne.
5. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná na jej zasadnutí nadpolovičná
väčšina všetkých členov. Na platnosť rozhodnutia Dozornej rady je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých prítomných členov. Zo zasadnutia Dozornej rady sa
vyhotoví zápisnica, ktorá sa doručí všetkým jej členom najneskôr do desiatich dní po
zasadnutí Dozornej rady.
6. Členstvo v Dozornej rade zaniká členovi Dozornej rady:
a) uplynutím funkčného obdobia Dozornej rady,
b) odstúpením,
c) odvolaním,
d) smrťou.
%

7. Členovia združenia predkladajú Zboru zástupcov členov združenia návrhy na
odvolanie členov Dozornej rady^pričom za Prešovský samosprávny kraj odvoláva
člena Dozornej rady na návrh predsedu Prešovského samosprávneho kraja
zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja. Za Prešovskú univerzitu môže
odvolať člena Dozornej rady rektor Prešovskej univerzity, za mesto Svidník
primátor mesta Svidník, za mesto Sabinov primátor mesta Sabinov, za mesto Levoča
primátor mesta Levoča. Ak niektorému z členov Dozornej rady zanikne členstvo v
Dozornej rade v priebehu jej funkčného obdobia, člen združenia, za ktorého bol člen
Dozornej rady nominovaný navrhne na uvoľnené miesto nového člena Dozornej
rady podľa zásad uvedených v bode 3 . Nový člen Dozornej rady vykonáva svoju
funkciu do konca funkčného obdobia Dozornej rady.
8. Dozorná rada je oprávnená najmä:
a) kontrolovať činnosti a správnosť hospodárenia združenia,
b) kontrolovať vedenie účtovných kníh a iných záznamov a dokladov,
c) preskúmavať ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení
a predkladať svoje vyjadrenie Správnej rade,
d) upozorňovať Správnu radu na zistené nedostatky a navrhovať Správnej rade
úlohy smerujúce k odstráneniu zistených nedostatkov v činnosti a hospodáreni
združenia a kontrolovať ich plnenie,
e) ak si to vyžadujú záujmy združenia, navrhnúť zvolanie mimoriadneho rokovania
Správnej rady alebo Zboru zástupcov členov združenia.
9. Členovia Dozornej rady sa môžu zúčastniť na rokovaní Správnej rady.

Článok 15
Generálny riaditeľ
1. Generálny riaditeľ je výkonným orgánom združenia, ktorý riadi činnosť združenia a
koná v jeho mene. Generálny riaditeľ zastupuje združenie navonok a je jeho
štatutárnym zástupcom. Za výkon svojej činnosti sa zodpovedá Správnej rade.

2. Generálneho riaditeľa vymenúva a odvoláva Zbor zástupcov členov združenia na
návrh Správnej rady.
3. Generálny riaditeľ najmä:

*

a) pripravuje návrhy a podklady pre rokovanie a rozhodovanie Zboru zástupcov
členov združenia, Správnej rady a Dozornej rady,
b) vykonáva rozhodnutia Zboru zástupcov členov združenia, Správnej rady a
Dozornej rady,
c) riadi a zabezpečuje činnosť združenia, vrátane pôsobnosti v oblasti pracovno právnych vzťahov, zastupuje združenie navonok a koná v jeho mene; pri tom je
viazaný rozhodnutiami Zboru zástupcov členov združenia, Správnej rady a
Dozornej rady,
d) pripravuje návrhy výročnej správy o činnosti a hospodárení združenia pre
rokovanie a rozhodovanie Správnej rady,
e) pripravuje plán a rozpočef združenia pre rokovanie a rozhodovanie Správnej
rady,
f) zúčastňuje sa rokovania Zboru zástupcov členov združenia bez hlasovacieho
práva, Zbor zástupcov členov združenia môže rozhodnúť o tom, že bude z jej
rokovania vylúčený,
g) zúčastňuje sa rokovania Správnej rady bez hlasovacieho práva; Správna rada
môže rozhodnúť o tom, že bude z jej rokovania vylúčený,
h) zúčastňuje sa rokovania Dozornej rady bez hlasovacieho práva; Dozorná rada
môže rozhodnúť o tom, že bude z jej rokovania vylúčený.

Článok 16
Hlasovanie per roliam
1. Okrem zasadnutí Zboru zástupcov členov združenia, zasadnutí Správnej rady a
zasadnutí Dozornej rady majú jednotlivé orgány združenia právo využiť hlasovanie
per roliam.
2. Uvedené hlasovanie bude zabezpečené prostredníctvom emailovej komunikácie,
pričom platia všetky ustanovenia o hlasovaní v zmysle týchto stanov.
3. Hlasovanie per roliam musí byť jednoznačné pre všetkých členov jednotlivých
orgánov združenia, pričom prostredníctvom tohto hlasovania majú jednotliví
členovia orgánov právo odpovedať na jednotlivé predmety hlasovania iba
spôsobom:
a) súhlasím / resp. som za/,
b) nesúhlasím / resp. som proti /,
c) zdržiavam sa hlasovania.

ŠIESTA ČASŤ

Článok 17
Zrušenie a zánik združenia
1. Združenie možno zrušiť rozhodnutím Zboru zástupcov členov združenia o zániku
združenia.
2. Ak má združenie dvoch členov, zrušuje sa vystúpením ktoréhokoľvek z nich zo
združenia. V takom prípade zostávajúci člen združenia rozhodne o jeho premene na
inú právnu formu alebo o likvidácii.
3. Ak pri zrušení združenia jeho imanie neprechádza na právneho nástupcu, vykoná sa
pred jeho zánikom likvidácia.
4. Likvidáciu vykonáva likvidátor, ktorého vymenuje Zbor zástupcov členov združenia.
5. V prípade zrušenia združenia s likvidáciou podľa ods. 2 likvidátora vymenuje
zostávajúci člen združenia.
6. Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov združenia takto:
a) každý člen združenia má právo na pomernú časť z likvidačného zostatku, podľa
pomeru výšky jeho vkladov do združenia ku vkladom všetkých členov,
b) každý člen má povinnosť podieľať sa pomernou čiastkou na úhrade straty podľa
výšky jeho vkladov do združenia ku vkladom všetkých členov.
7. Združenie zaniká výmazom z registra združení právnických osôb.

SIEDMA ČASŤ
Článok 18
Záverečné ustanovenia
1. Tieto stanový nadobúdajú platnosť dňom ich podpisu štatutárnymi zástupcami
členov združenia, pričom zakladajúcich členov združenia zastupuje predseda Zboru
zástupcov členov združenia. Zároveň strácajú platnosť stanový združenia zo dňa
3.1.2005 so všetkými Dodatkami.
2. Zmeny stanov možno vykonať len uznesením Zboru zástupcov členov združenia.
3. Každý člen združenia dostane jedno vyhotovenie stanov.
4. Súčasťou stanov je príloha č. 1 - Organizačná štruktúra združenia, schválená
Zborom zástupcov členov združenia - Uznesenie č. 5/2/2015ZZ.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ARR PSK

Agentúra regionálneho rozvoja PSK

Zbor zástupcov

združenia

Dozorná rada

( ----------------- ----------------- ^

Správna rada

v __________ ___________ J

Generálny riaditeľ

Sekretariát

Asistent riaditeľa

Odbor prípravy a realizácie
projektov OP IROP, OP ŽP.
OP PRV

Odbor prípravy a realizácie
projektov
OP ĽZ

\ ___________________ J

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

S

N

Odbor prípravy a realizácie
medzinárodných a cezhraničných
projektov
V _____________ _______________

ŕ—

\

Odbor verejného
obstarávania

■
\

J

Ekonomicko-technický odbor

Odbor prípravy a realizácie
projektov
OP IROP, OP ŽP, OP PRV

r

N
VEDÚCI ODBORU

\

PROJEKTOVÝ
MANAŽÉR

PROJEKTOVÝ
MANAŽÉR
OP1ROP, ŽP, PRV

J

_____
' PROJEKTOVÝ |
MANAŽÉR
pre
^ OP IROP, ŽP, PRV y

PROJEKTOVÝ
MANAŽÉR

PROJEKTOVÝ N
MANAŽÉR
pre
^ OP IROP, ŽP, PRV >
'

Odbor prípravy
a realizácie
projektov
OPĽZ

VEDÚCI ODBORU

PROJEKTOVÝ
MANAŽÉR
OPĽZ

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

PROJEKTOVÝ
MANAŽÉR
OP ĽZ

PROJEKTOVÝ
MANAŽÉR
pre
^ OP IROP, ŽP, PRV y

Odbor prípravy a realizácie
medzinárodných a
cezhraničných
projektov

VEDÚCI ODBORU

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR
MEDZINÁRODNEJ A
CEZHRAN IČNEJ
SPOLUPRÁCE

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR
MEDZINÁRODNEJ A CEZHRAN
IČNEJ SPOLUPRÁCE
j
,

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

--------- —- — —1»-

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR '
MEDZINÁRODNEJ A
CEZHRANIČNEJ ,
SPOLUPRÁCE

,

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

'HTMRÍ eQentúra
ľ

Ju Hl regionôlneho ^

PBK°ie

’'

pľSftčjovská 117/A. PREŠOV

r Jí.c 'Vi i£ PPH SK7021346564

V Prešove, dňa 04.01.2016
*
Ing. Ján Ragan - predseda Zboru zástupcov
združenia.

Ing. Andrea Turčanová - primátorka mesta Prešov

Ing. Ján Holodňák - primátor mesta Svidník

Ing. Ján Ragan - primátor mesta Vranov nad To

Ing. Miroslav Škvarek - primátor mesta Svit

PfeíedDr. Milan Majerský - primátor mesta
Levoča

Ing. Vladimír Jánošík - primátor mesta

Ing. Peter Molčan - primátor mesta Sabinov,

