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Združenie organizácií verejných prác SR
Čl.1
Základné ustanovenia
1. Združenie

organizácií

verejných

prác

Slovenskej

republiky

(ďalej

len

„Združenie“) je záujmovým združením právnických osôb založeným podľa
ustanovenia §20f a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení
neskorších predpisov, ktorých predmetom činnosti sú verejné práce a služby
(najmä komunálne služby), ochrana životného prostredia miest a obcí, alebo
ktorých činnosť s uvedeným predmetom činnosti

súvisí.

Združenie

je

otvorené i pre zahraničné právnické osoby totožným alebo príbuzným
predmetom činnosti.
2. Združenie je právnickou osobou.
3. Združenie presadzuje záujmy svojich členov, nie je závislé na politických
stranách a hnutiach a nie je založené za účelom podnikania.
4. Združenie podriaďuje svoju činnosť záujmom svojich členov a vykonáva ju
v súlade s platnými právnymi predpismi.
5. Združenie spolupracuje najmä s obecnými samosprávami a ich združeniami,
orgánmi štátnej správy, verejnými inštitúciami a vývojovými ústavmi, inými
združeniami, podnikateľskými subjektmi a inými subjektmi za účelom
riešenia a realizácie úloh v komunálnej sfére.

Čl.2
Názov a sídlo Združenia
1. Názov

združenia:

„Združenie

organizácií

verejných

prác

Slovenskej

republiky“, v skratke „ZOVP SR“. Názov združenia v anglickom jazyku je
„Slovak Public Works Association, v skratke SPWA.
2. Sídlo združenia : Fándlyho 3, 903 01 Senec
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Čl.3
Cieľ činnosti a úlohy združenia
1. Cieľom činnosti združenia je poskytovanie odbornej pomoci smerujúcej
k zabezpečovaniu zlepšovania kvality služieb a prác v komunálnej sfére
v mestách a obciach Slovenskej republiky, a to najmä na úseku starostlivosti
o miestne komunikácie, verejnú zeleň, verejné osvetlenie, mestský mobiliár,
nakladanie s odpadmi, pohrebné a cintorínske služby, trhoviská, športové
a rekreačné zariadenia a iné činnosti súvisiace s uspokojovaním potrieb miest
a obcí v Slovenskej republike a napomáhať členom združenia pri riešení
problémov vznikajúcich v predmetných oblastiach, obhajovať a chrániť ich
záujmy, navrhovať obecným samosprávam a vecne príslušným orgánom
štátnej správy riešenia problémov v komunálnej oblasti.
2. Združenie podporuje všetky aktivity, ktorých cieľom je najmä komplexný
technický, ekonomický, organizačný, ekologický a iný rozvoj. Združenie
spolupracuje so zahraničnými organizáciami podobného zamerania.
3. Hlavné oblasti činnosti združenia sú:
Poradenská, konzultačná, informačná, prednášková vzdelávacia a publikačná
činnosť v oblasti verejných prác a služieb a ochrany životného prostredia
miest a obcí vrátane spolupráce s médiami.
Predkladanie návrhov na zmenu právnych a technických predpisov, návrhov
a koncepcií rozvoja a pracovných podkladov pre uvedené oblasti činností.
Presadzovanie spoločných záujmov členov združenia, spolupráca s orgánmi
štátnej správy a samosprávy a spolupráca s partnerskými organizáciami v
zahraničí.
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Čl.4
Členstvo v združení
1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom sa môže stať právnická osoba
v súlade s Čl.1, odst.1 týchto stanov. O členstvo v združení záujemca žiada
podaním prihlášky. Túto prihlášku je celoslovenská rada povinná predložiť
celoslovenskému snemu na jeho najbližšie zasadnutie k schváleniu.
2. Členstvo právnickej osoby v združení vzniká dňom zápisu zo zoznamu členov
združenia na základe prihlášky o členstvo v združení, písomného súhlasu
so stanovami združenia a zaplatenia členského príspevku.
3. Čestné členstvo možno udeliť fyzickej osobe, ktorá sa zvlášť

zaslúžila

o rozvoj a dobré meno združenia v oblasti verejnoprospešných prác a služieb.
O udelení čestného členstva rozhoduje celoslovenský snem na návrh rady
združenia. Vo vzťahu k orgánom združenia sa nepovažuje za člena združenia
a nemá právo voliť do orgánov združenia. Právom každého čestného člena je
zúčastňovať sa celoslovenského snemu združenia. Čestný člen neplatí členské
príspevky.
4. Členské príspevky sú ročné. Ich výšku navrhuje celoslovenská rada združenia
a

schvaľuje

ich

celoslovenský

snem

združenia.

Členstvo

v

združení

neobmedzuje právo jeho člena vystupovať a vyvíjať činnosť v iných
združeniach.
5. Členstvo v združení zaniká:
a) dňom doručenia písomného oznámenia člena združenia celoslovenskej
rade, že vystupuje zo združenia, pričom vystupujúci člen nemá nárok na
vrátenie členského príspevku za príslušný kalendárny rok;
b) zrušením, zlúčením alebo rozdelením právnickej osoby ktorá je členom
združenia;
c) zánikom združenia;
d) vylúčením z členstva pre neplnenie si povinností uvedených v Čl.5, ods.(3)
6. Návrh na vylúčenie z členstva podľa Čl.4, ods. (5) písm. d) predkladá
celoslovenská rada združenia a schvaľuje ho celoslovenský snem združenia.
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Čl.5
Práva a povinnosti členov
1. Člen združenia má práva a povinnosti, ktoré využíva a plní cestou orgánov
združenia.
2. Člen združenia má právo:
a) zúčastňovať sa na sneme, vyjadrovať svoje názory, stanoviská a potreby
a hlasovať o jeho uzneseniach;
b) voliť a byť volený do orgánov združenia;
c) predkladať návrhy a žiadosti na riešenie problémov týkajúcich sa potrieb
členskej základne, zúčastňovať sa na plnení úloh združenia a na činnosti
odborných sekcií združenia;
d) využívať výsledky činnosti a služby združenia;
e) podávať návrhy a pripomienky k činnosti a výsledkom prác a služieb
združenia, požadovať informácie ako bolo s nimi naložené a hlasovať o
návrhoch;
f) dostávať informácie o činnosti združenia;
g) zúčastňovať sa na vzdelávacích, výchovných, osvetových, propagačných,
reklamných, výstavných a iných podujatiach organizovaných združením;
h) požadovať

poradenské,

konzultačné

a

servisné

služby

poskytované

združením.
3. Člen združenia je povinný:
a) dodržiavať stanovy a plniť úlohy vyplývajúce z týchto stanov a uznesení
orgánov združenia;
b) podieľať sa a umožniť účasť svojim pracovníkom na práci združenia, najmä
na zasadnutiach jeho orgánov, odborných sekcií a pracovných skupín;
c) zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov združenia a odborných sekcií na
ktoré bol pozvaný;
d) platiť členské príspevky v stanovenej výške. Členský príspevok sa pri
zániku členstva nevracia;
e) chrániť a rozširovať dobré meno združenia a presadzovať vo svojej činnosti
ciele a úlohy združenia;
f) člen združenia má povinnosť zaplatiť členský príspevok na účet združenia
v určenej výške do 15. apríla v príslušnom kalendárnom roku.
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4. Pri nezaplatení členského príspevku do 15. apríla v príslušnom kalendárnom
roku, sa bude prihliadať na člena tak, ako by ukončil členstvo v združení.
V prípade insolventnosti člena združenia, po predchádzajúcej písomnej
žiadosti, celoslovenská rada môže povoliť neskorší termín úhrady členského
príspevku

alebo

úhradu

v

splátkach.

Po

nedodržaní

splatnosti

takto

povoleného odkladu splátky členského sa bude na člena prihliadať tak, ako
by členstvo ukončil.
Čl.6
Orgány združenia
1. Orgánmi združenia sú:
-

celoslovenský snem

-

celoslovenská rada

-

prezident a viceprezidenti

-

regionálne kolégiá

-

revízna komisia

2. Do orgánov združenia môže byť volený štatutárny zástupca člena združenia
alebo ním splnomocnená osoba, ktorý má právo konať v mene člena.
3. Funkčné obdobie orgánov združenia je 4 roky. Toto obdobie neskončí skôr,
než sa uskutočnia nové voľby a nebudú zvolené nové orgány združenia.

Čl.7
Celoslovenský snem združenia
1. Celoslovenský snem združenia (ďalej len „snem“) je najvyšším orgánom
združenia. Každý člen združenia má na sneme jeden hlas. Do jeho právomoci
patrí:
a) schvaľovanie stanov združenia a ich zmeny;
b) voľba

a

odvolanie

členov

celoslovenskej

rady,

jej

prezidenta,

viceprezidentov a členov revíznej komisie;
c) schvaľovanie rozpočtu, hospodárenia združenia a správy revíznej komisie;
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d) schvaľovanie základných smerov činnosti a úloh združenia na budúce
obdobie, prejednávanie a schvaľovanie celoročnej správy združenia a
odborných sekcií o činnosti a plnení úloh združenia a správy revíznej
komisie;
e) schvaľovanie rokovacieho poriadku a zásad hospodárenia združenia;
f) schvaľovanie uznesenia o prijatí za člena združenia;
g) schvaľovanie uznesenia o zrušení členstva v združení;
h) rozhodovanie o otázkach, ktoré si snem vyhradí
i) rozhodovanie o zrušení združenia a menovaní likvidačnej komisie;
j) berie na vedomie personálne zloženie regionálnych kolégií
k) berie na vedomie vystúpenie člena zo združenia.
2. Riadny snem musí byť zvolaný najmenej jedenkrát do roka. Jeho program
a zvolanie zabezpečuje celoslovenská rada združenia.
3. Mimoriadny snem sa zvoláva, ak o zvolanie požiada 20% všetkých členov
združenia alebo na základe rozhodnutia celoslovenskej rady združenia, alebo
ak klesne počet členov celoslovenskej rady združenia pod 50% v období
medzi dvoma snemami.
4. O termíne, mieste a programe riadneho alebo mimoriadneho snemu musia
byť všetci členovia združenia informovaní najneskôr 15 dní pred jeho
konaním.
5. Snem je uznášania schopný pri prítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých
členov združenia. Jeho uznesenie je platné, ak za neho hlasuje nadpolovičná
väčšina prítomných členov. Za prijatie uznesenia o prijatí, zrušení členstva,
vylúčení člena alebo zrušení združenia musí hlasovať 2/3 väčšina prítomných
členov. Uznesenie snemu sú záväzné pre orgány združenia a všetkých
členov. Hlasovanie na sneme je verejné, pokiaľ snem neodhlasuje, že o
určitej otázke sa bude rozhodovať

tajným hlasovaním. Ak snem nie je

uznášania schopný pre nesplnenie podmienky nadpolovičnej účasti členov,
člen celoslovenskej rady poverený vedením snemu združenia zasadnutie
snemu ukončí a zároveň vyhlási nové zasadnutie nemu s rovnakým miestom
konania a programom rokovania s posunutím začiatku rokovania snemu o
jednu hodinu. Člen celoslovenskej rady poverený vedením snemu vyhlási
nové zasadnutie len za podmienky, že sa na pôvodne zvolanom sneme
prezentovalo

najmenej

30%

členov
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členskej

základne.

Počet
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prezentovaných členov združenia v novom termíne konania snemu sa bude
posudzovať ako 100% účasť členskej základne.
6. Rokovanie snemu riadi člen celoslovenskej rady ňou poverený. Priebeh
rokovania snemu určuje rokovací poriadok.
Čl.8
Celoslovenská rada združenia
1. Celoslovenská rada združenia (ďalej len „rada“) je výkonným orgánom
združenia, ktorý riadi a zabezpečuje činnosť združenia medzi jednotlivými
snemami. Za svoju činnosť zodpovedá rada snemu. Do jej pôsobnosti patrí
najmä:
a) realizácia uznesení snemu;
b) vypracovanie správy o činnosti združenia ;
c) vypracovanie plánu činnosti združenia na nasledujúce obdobie a vízie pre
dlhšie časové obdobie;
d) predkladanie návrhov rozpočtu, zásad hospodárenia, odmien členom
orgánov, návrhov na prijatie, resp. zrušenie členstva v združení a iných
návrhov snemu, ktoré snem schvaľuje;
e) príprava rokovania snemu;
f) rozhodovanie o zmenách čerpania rozpočtu počas roka oproti schválenému
plánu čerpania;
g) menovanie

a

odvolanie

tajomníka

združenia,

s

definovaním

jeho

pracovných povinností a platových podmienok;
h) zriaďovanie odborných sekcií a pracovných skupín, schvaľovanie ich plánu
činnosti a vyhodnocovanie ich činnosti;
i) rozhodovanie o nakladaní s finančnými prostriedkami v súlade so zásadami
hospodárenia;
j) operatívne rozhodovanie o veciach, ktoré nepatria do výhradnej právomoci
snemu.
2. Rada

združenia

má

10

členov.

Skladá

sa

z

prezidenta

združenia,

3 viceprezidentov združenia a 6 členov rady združenia. Volí ich snem na
obdobie 4 rokov tajným hlasovaním, pričom sa samostatne hlasuje o
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kandidátoch na prezidenta, samostatne o kandidátoch na viceprezidentov
združenia a o každom kandidátovi na člena rady združenia.
3. Kandidátov za členov orgánov združenia navrhujú regionálne kolégiá pričom
každý región je zastúpený v rade viceprezidentom a 2 členmi rady.
4. Celoslovenská rada združenia sa schádza najmenej šesťkrát v roku. Zvoláva
ju prezident združenia. Za organizačnú prípravu a obsahovú náplň jej
rokovania zodpovedá tajomník združenia, ktorý sa zúčastňuje jej rokovania s
hlasom poradným.
5. Výkon funkcie v celoslovenskej rade je nezastupiteľný.
6. Uznesenie rady združenia je platné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej
členov a za uznesenie hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov
rady. V prípade rovnosti hlasov hlas prezidenta združenia má váhu dvoch
hlasov.
7. Rokovanie rady riadi prezident alebo ním poverený člen rady. Priebeh
rokovania rady určuje rokovací poriadok.
Čl.9
Revízna komisia združenia
1. Revízna komisia združenia je trojčlenná, pričom každý región má v nej
jedného zástupcu. Volí ju snem na obdobie 4 rokov. Členstvo v revíznej
komisii je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch združenia.
2. Členov revíznej komisie združenia volí snem tajným hlasovaním a predsedu
si revízna komisia volí na svojom 1. zasadnutí spomedzi svojich členov.
Predseda

revíznej

komisie

má

právo

sa

zúčastňovať

na

zasadnutí

celoslovenskej rady združenia.
3. Revízna komisia združenia rieši všetky spory vo veciach združenia medzi
členmi združenia navzájom a medzi členmi a celoslovenskou radou združenia.
V prípade nesúhlasu niektorého z účastníkov sporu

s rozhodnutím/záverom

revíznej komisie, o spore rozhodne najbližší snem združenia. Rozhodnutie
celoslovenského snemu je konečné.
4. Revízna komisia kontroluje vedenie účtovníctva združenia, hospodárenie
združenia a účelné vynakladanie finančných prostriedkov v príslušnom roku v
súlade so zásadami hospodárenia združenia. Vypracúva a predkladá písomnú
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správu o výsledku revízie hospodárenia a navrhuje opatrenia na nápravu
zistených nedostatkov.
5. Revíziu vykonáva najmenej jedenkrát za polrok. Revíznu správu schvaľuje
snem.
Čl.10
Prezident a viceprezidenti združenia
1. Prezident

združenia

je

štatutárnym

zástupcom

združenia.

Zastupuje

združenie navonok a je oprávnený konať za združenie.
2. Prezident koná za združenie samostatne a to tak, že k písanému alebo
tlačenému názvu združenia pripojí svoj podpis.
3. Do právomoci prezidenta združenia patrí:
a) predkladať snemu správu o činnosti a plnení úloh združenia;
b) zvolávať zasadanie celoslovenskej rady združenia a podpisovať uznesenia
tohto orgánu;
c) rozhodovať o všetkých otázkach, ktoré nie sú stanovami zverené snemu
alebo rade združenia.
4. Prezidenta

združenia

počas

neprítomnosti

zastupuje

ním

poverený

viceprezident združenia.
5. Prezident združenia je povinný plniť uznesenia prijaté celoslovenským
snemom a úlohy určené celoslovenskou radou.
6. Prezident združenia zodpovedá za účtovnú závierku združenia za účtovné
obdobie, ďalej zodpovedá za odstránenie nedostatkov podľa nálezu revíznej
komisie a správu o ich odstránení predkladá v správe na nasledujúcom
sneme.
7. Prezident združenia predkladá celoslovenskej rade združenia návrh na
vymenovanie a odvolanie tajomníka združenia.
8. Viceprezidenti združenia majú práva, ktorými ich poverí prezident združenia,
trvalo, dlhodobo alebo jednotlivo. V tomto prípade však prezident zodpovedá
snemu tak, ako by ich vykonal sám.
9. Prezidenta a viceprezidentov združenia možno odvolať ešte pred skončením
ich

riadneho

funkčného

obdobia.

a viceprezidenta združenia môže podať:
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-

celoslovenská rada združenia podľa jej prijatého uznesenia;

-

niektoré regionálne kolégium - celoslovenská rada združenia na základe
písomného návrhu na odvolanie podpísaného najmenej 20% členskej
základne združenia.

10. Poverení viceprezidenti združenia a členovia celoslovenskej rady sú zároveň
gestormi odborných sekcií.
11. Návrh na odvolanie člena celoslovenskej rady môže podať:
-

regionálne kolégium z ktorého viceprezident alebo člen celoslovenskej
rady bol delegovaný;

-

celoslovenská rada združenia na základe písomného návrhu na
odvolanie podpísaného najmenej 20% členskej základne združenia.
Čl.11
Regionálne kolégiá

1. Regionálne kolégiá sú kolektívnymi poradnými orgánmi celoslovenskej rady
združenia. Kolégiá

nemajú právnu subjektivitu.

2. Členmi kolégií príslušného regiónu sú členovia združenia príslušného regiónu.
3. Zriaďujú sa tri regionálne kolégiá:
a) kolégium západ (Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, časť
Trenčianskeho kraja)
b) kolégium stred (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, časť Trenčianskeho
kraja)
c) kolégium východ (Košický kraj, Prešovský kraj).
4. Regionálneho kolégium riadi zvolený viceprezident príslušného región.
5. Regionálne kolégiá združenia sa schádzajú podľa potreby, najmenej dvakrát
v roku. Zasadanie kolégia zvoláva predseda kolégia.
6. Hlavné úlohy regionálnych kolégií sú:
- navrhovať celoslovenskej rade združenia riešenia problémov príslušného
regiónu;
- navrhovať celoslovenskému snemu združenia kandidátov do orgánov
združenia;
- zastupovať záujmy členov pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy.
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Čl.12
Odborné sekcie združenia
1. Odborné sekcie združenia sú odborno-metodickými, iniciatívnymi, poradnými
a

konzultačnými

orgánmi

združenia.

Zriaďuje

ich

celoslovenská

rada

združenia na základe potreby.
2. Odborné sekcie združenia sa vyjadrujú ku koncepčným, programovým a
systémovým opatreniam, ktoré sa dotýkajú verejných prác a služieb.
3. Prejednávajú návrhy a žiadosti členov združenia patriace do ich pôsobnosti
a na ich základe, ako aj na základe vlastných odborných skúseností
pripravujú návrhy koncepčných a programových materiálov na rokovanie
orgánov združenia.
4. Realizujú plnenie úloh uložených im orgánmi združenia.
5. Na čele odbornej sekcie je viceprezident združenia alebo člen celoslovenskej
rady.
Čl.13
Tajomník združenia
1. Tajomník združenia je organizačným pracovníkom združenia a zabezpečuje
odborné, organizačné, administratívne, hospodárske a technické úlohy
združenia. Činnosť tajomníka

sa riadi uzneseniami orgánov združenia a

pokynmi prezidenta združenia.
2. Tajomník

združenia

za

svoju

činnosť

zodpovedá

celoslovenskej

rade

združenia. Jeho pracovnú náplň, zodpovednosť a odmeňovanie schvaľuje na
začiatku každého funkčného obdobia celoslovenská rada združenia.
3. Tajomníka združenia odvoláva a menuje celoslovenská rada združenia na
návrh prezidenta.
4. Tajomník združenia môže zo svojej funkcie odstúpiť. Svoje rozhodnutie musí
písomne oznámiť celoslovenskej rade.
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Čl.14
Zásady hospodárenia združenia
1. Činnosť združenia je financovaná z finančných prostriedkov, ktoré tvoria:
a) členské príspevky za príslušný kalendárny rok;
b) dobrovoľné príspevky, dotácie a dary;
c) príjmy z úhrad vynaložených nákladov združením;
d) úroky;
e) príjmy z iných činností v súlade s platnými právnymi predpismi.
2. Hospodárenie združenia určujú zásady hospodárenia združenia.
3. Nakladanie s finančnými prostriedkami sa riadi príslušnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
Čl.15
Zánik združenia
1. O zániku
rozhoduje

združenia,

jeho

celoslovenský

rozpustení
snem

2/3

alebo

zlúčení

väčšinou

hlasov

s iným

združením

všetkých

členov

združenia.
2. Pred

zánikom

združenia

sa

v zmysle

ustanovenia

§

20j

zákona

č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, vyžaduje
likvidácia, ak imanie združenia neprechádza na právneho nástupcu.

3. Združenie zaniká výmazom z registrácie.
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Čl.16
Záverečné ustanovenia
1. Združenie vzniklo dňom 01.10.1992 pod pôvodným názvom Združenie
organizácií verejnoprospešných záujmov SR.
2. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia Celoslovenským snemom
združenia.
3. Združenie vzniká právoplatnosťou rozhodnutia registrového úradu.

V Senci, dňa 25.04.2013

Mgr. Peter Kuba
Prezident ZOVP SR
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