Stanovy
združenia

obc í Šúr

Čl. I.
Zakladatelia: Obec Kaplna, IČO: 00655627, so sídlom: Kaplna 39, 90084 Kaplna, zastúpená
Vladimírom Vittekom, Obec Igram, IČO: 0080252, so sídlom: Igram 217, 900 84 Igram,
zastúpená starostom Petrom Holekom, Obec Čataj, IČO: 00304719, so sídlom: Čataj 333,
900 83 Čataj zastúpená Martou Tušovou, založili zakladateľskou zmluvou Združenie obcí
Šúr, ako dobrovoľnú nepolitickú právnickú osobu, za účelom vyvíjania spoločných aktivít
smerujúcich k vybudovaniu kanalizácie v združených obciach a čistiareň odpadových vôd.
Združenie nadobúda právnu spôsobilosť zápisom do registra združení.
Čl. II.
Názov a sídlo združenia
Názov združenia znie: Združenie obcí Šúr (ďalej len združenie)
Sídlo združenia je Obecný úrad Igram, 90084 Igram 217
Čl. III.
Predmet činnosti združenia
Zabezpečiť vybudovanie kanalizácie v obciach Kaplna, Igram, Čataj, s čistiarňou odpadových vôd
(ďalej ČOV).
Čl. lV.
Majetkové pomery a financovanie združenia
1.

Združenie zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so získanými prostriedkami a majetkom
podľa platného právneho poriadku na území Slovenskej republiky.

2.

Všetky finančné prostriedky združenia budú vedené na jednom bankovom účte. Všetky
združené obce sa budú podieľať na výstavbe a využívaní kanalizácie podľa schválených
rozpočtových nákladov, stavieb v jednotlivých obciach. Združia finančné prostriedky na
pokrytie nákladov potrebných na dosiahnutie cieľa združenia.

3.

Združenie bude požadovať najmä dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na
realizáciu predmetu činnosti združenia zo zdrojov EÚ, zdrojov rozpočtových kapitol štátneho
rozpočtu, štátnych fondov alebo z iných verejných zdrojov.

4.

Spoločné náklady na vybudovanie kanalizácie s vybudovaním ČOV budú znášať obce
pomerne a to nasledovnými podielmi:

a) Obec Kaplna
b) Obec Igram
c) Obec Čataj

33%
22%
45%

Výška percentuálnych podielov jednotlivých obci bola učené počtom obyvateľov, ktorý majú
trvalý pobyt v jednotlivých obciach. obciach podľa údajov nahlásených Štatistickému úradu SR
pre evidenciu obyvateľstva k 31.12.2019..
5.

Na zabezpečenie činnosti združenia je každý člen združenia povinný zabezpečiť finančné
prostriedky v rozsahu určenom týmito stanovami a zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by
mohla znemožniť alebo sťažiť realizáciu predmetu činnosti združenia.

6.

Každý člen združenia je povinný v záujme realizácie predmetu činnosti združenia vyvíjať
činnosť smerujúcu k realizácií predmetu činnosti združenia.

7.

Finančné prostriedky zložené na spoločný účet sú členovia obce oprávnený a zároveň povinný
použiť výhradne na zabezpečenie realizácie predmetu činnosti združenia.

8.

Členovia združenia sú povinný zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla znemožniť
alebo sťažiť realizáciu predmetu činnosti združenia.

9.

Každý člen združenia má právo byť informovaný a požadovať vysvetlenie o všetkých veciach
týkajúcich sa činnosti zduženia.

10. Všetky vložené, prevedené a poskytnuté finančné prostriedky ako aj hnuteľné a nehnuteľné
veci sa stávajú majetkom združenia.
11. Združenie zodpovedá svojim majetkom za nesplnenie svojich povinností.
12. Prostriedky združenia možno použiť výlučne na realizáciu predmetu činnosti združenia. Za
týmto účelom zostavuje združenie rozpočet a vedie účtovníctvo o príjmoch a výdajoch,
vyhotovuje ročnú závierku o výsledku hospodárenia v zmysle platnej právnej úpravy.
13. V prípade, že predmet činnosti združenia nebude realizovaný, združenie je povinné združené
finančné prostriedky vrátiť členom zduženia. V prípade, ak by už bola časť predmetu činnosti
realizovaná, združenie vráti alikvotnú čiastku zložených finančných prostriedkov.
14. Každý člen združenia má právo presvedčiť sa o hospodárskom stave združenia a prípade, ak
o to požiada združenie je povinné sprístupniť všetky doklady združenia k ich nahliadnutiu.
Čl. V
Členstvo v združení
1. Členstvo v združení vzniká podpisom zakladateľov zakladacej zmluvy združenia.
2. Združenie je otvorené pre vstup ďalších obcí a to za nasledovných podmienok:
a) podanie písomnej žiadosti o vstup do združenia
b) doloženie výpisu uznesenia obecného zastupiteľstva, v ktorom schvaľuje vstup obce
do združenia a súhlasí so stanovami združenia
c) odsúhlasenie prijatia za člena zboru členov združenia obcí Šúr a to nadpolovičnou
väčšinou všetkých členov združenia
3. Členstvo v združení zaniká:
a/ zánikom člena, bez právneho nástupu

b/ vystúpením člena po schválení 2/3 väčšinou zboru rozhodcov
c/ zánikom združenia
Čl. Vl
Práva a povinnosti členov
1. Každý člen združenia je povinný najmä:
- všestranne sa usilovať o realizáciu predmetu činnosti a cieľa združenia
- podieľať sa na financovaní účelu združenia, podľa prijatých pravidiel financovania (Čl.IV)
2. Každý člen združenia má právo najmä:
- informovať sa o činnosti združenia
- kontrolovať činnosť združenia, vyžadovať predloženie účtovných a obchodných kníh
združenia
- spolurozhodovať o záležitostiach združenia
Čl. Vll
Orgány združenia a ich pôsobnosť
Združenie má tieto orgány:
1. Zbor členov združenia
Zbor rozhodcov rozhoduje o všetkých otázkach združenia a to nadpolovičnou väčšinou
všetkých členov združenia. Každý člen združenia menuje (odvoláva) jedného zo svojho
zástupcu do tohto orgánu, každý člen má jeden hlas. Zbor členov združenia volí a odvoláva
predsedu združenia a tajomníka združenia. Na zmenu stanov sa vyžaduje dvojtretinový súhlas
všetkých členov združenia
2. Predseda združenia
Predseda združenia je volený na obdobie 4 rokov. Zastupuje združenie navonok, podpisuje za
združenie a disponuje s finančnými prostriedkami združenia, zodpovedá za dodržiavanie
platného právneho poriadku SR v činnosti združenia.
3. Tajomník združenia
Tajomník združenia je volený na obdobie 4 rokov. Tajomník vedie administratívnu agendu
združenia, najmä vyhotovuje zápisy zo schôdzi Zboru členov združenia
Prvým predsedom združenia bol zvolený na ustanovujúcej schôdzi
Štefan Kovaľ,
súčasný starosta obce Igram
Prvým tajomníkom združenia bol zvolený na ustanovujúcej schôdzi
Vladimír Vittek,
súčasný starosta obce Kaplna
Súčasný predseda združenia bol zvolený na členskej schôdzi 10.02.2020, uznesenie č.1/2020,
Peter Holek, súčasný starosta obce Igram
Súčasný tajomník združenia bol zvolený na členskej schôdzi 10.02.2020, uznesenie
č.1/2020Vladimír Vittek, súčasný starosta obce Kaplna

Čl. Vlll
Zánik združenia
Združenie obcí zaniká:
a/ dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením obcí so súhlasom 2/3
väčšiny zboru rozhodcov
b/ právoplatným rozhodnutím okresného úradu v sídle kraja o jeho rozpustení

Pred zánikom združenia sa uskutoční likvidácia združenia a likvidačný zostatok sa rozdelí
medzi členov podľa pomeru výšky ich vkladov a poskytnutých prostriedkov
V Igrame, dňa 01.12.2020

___________________
Obec Igram
Peter Holek, starosta
___________________
Obec Kaplna
Vladimír Vittek, starosta
___________________
Obec Čataj
Marta Tušová, starosta

