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PREAMBULA

Vereno-súkromné partnerstvo Horehron vzniklo na základe spolôčného záujmu
zastúpených subjektov vzájomne si pomáhať pri zabezpečovaní rozvoja územia a za účelom
vytvorenia koordinačného orgánu splnomocneného zastupovať záujmy mikroregiónu^
Horehron.

ČLI
Úvodné ustanovenia

"c'

^/
^

Vereno-súkromné partnerstvo Horehron používa aj skratku VSP Horehron.
VSP Horehron je právnickou osobou s plnou právnou subjektivitou s celoštátnou

i zahraničnou pôsobnosťou.
VSP Horehron zastupuje akoordinuje záujmy obcí mikroregiónu Horehron

vymedzeného katastrálnymi hranicami obcí:
Bacúch, Beňuš, Braväcovo, Heľpa, Pohorelá, Polomka, Šumiac, Telgárt, Valkovňa

a Závadka nad Hronom.
Sídlo VSP Horehronje viazané na sídlo štatutámeho zástupcu VSP Horehron. Zmena

sídlaje uvádzaná v zápisnici Valného zhromaždenia.

Adresa sídla: Nová 392, 976 69 Pohorelá

VSP Horehron bolo ustanovené podľa § 2 zákona č. 83/1990 Zb.

ČL!I
Charakter a ciele združenia

VSP Horehron je neziskovým dobrovoľným združením občanov fyzických
a právnických osôb, ktorí svojou činnosťou chcú prispieť k rozvoju mikroregiónu Horehron.

Ciele VSP Horehron:

a) podpora, koordinácia a implementácia spoločného postupu v oblasti regionálneho rozvoja
s dôrazom na prístupy LEÁDER a CLLD, jeho využitie pre koordinovaný rozvoj daného
územia na princípe verejno-súkromného partnerstva;

b) koordinácia vzájomnej súčinnosti občanov obcí a podnikateľských aktivít za účelom
reštrukturalizácie a rozvoja ekonomiky mikroregiónu;

c) podpora a rozvoj svojpomocnej ekonomiky;
d) podpora rozvoja vidieckej turistiky;
e) propagácia vidieka;
í) organizovanie vzdelávacích aktivít;
g) poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti rozvoja vidieka;
h) vyhľadávanie zdrojov a spôsobov financovania projektov smerujúcich k uvedeným

cieľom;
i) spolupráca a podnikanie s domácimi a zahraničnými regiónmi;
j) vytvorenie regionálneho fondu na rozvoj a podporu subjektov združenia.

VSP Horehron bude koordinovať hlavne oblasti regionálneho a územného rozvoja
reštrukturalizácie výroby, rozvoja malého a stredného podnikania, rozvoja turistiky, služieb,



školstva a kultúry, dopravy a technickej infraštruktúry, ochrany prírody, životného prostredia
a prírodných zdrojov.

VSP Horehron vykonáva úlohy a cinnosti v zmysle Systému riaden^CLLD v platnom
znení. \^

<-^

ČL ffl
Clenstvo v združení

a) Zakladajúcimi členmi VSP Horehron sú obce:
Bacúch, Beňuš, Braväcovo, Heľpa, Pohorelá, Polomka, Šumiac, Telgárt, Valkovňa, Závadka
nad Hronom a fyzické a právnického osoby a iní občania.

Členmi VSP Horehron môžu byt' občania, fyzické a právnické osoby, ktoré majú trvalý pobyt,
sídlo či prevádzku vúzemí VSP Horehron a chcú napomáhať realizovať ciele a program
združenia. Členstvo sa člení na nasledovné záujmové skupiny: 1.) záujmová skupina
verejného sektora (ďalej aj "ZSVS"), 2.) záujmová skupina podnikateľského sektora (ďalej aj
"ZSPS") a3.) záujmove skupina občianskeho sektora (ďalej aj "ZSOS"), členstvo vjednq
záujmovej skupine je nezlučiteľné s členstvom v inej záujmovej skupine, tzn. člen VSP
nesmie byť zástupcom dvoch a viac záujmových skupín (sektorov).

b) Členstvo vzniká podaním písomnej prihlášky Valnému zhromaždeniu VSP a
zaplatením členského príspevku.

c) Clenstvo zaniká:
. domčením písomného oznámenia Rade VSP o vystúpení člena;

nezaplatením členského príspevku;
. rozhodnutím Valného zhromaždenia o vylúčení člena za hrubé porušenie

stanov;
. zánikom VSP Horehron;

d) zánikom členstva nevznikne nárok na podiel z majetku VSP Horehron.

ä. iv
Práva a povinnosti clena

Práva člena združenia.

podieľať sa na činnosti VSP Horehron
voliť a byt' volený do orgánov VSP Horehron
byt' informovaný o rozhodnutiach orgánov VSP Horehron
zúčastňovať sa zasadnutí orgánov VSP Horehron
byť iníbrmovaný o aktivitách a hospodárení VSP Horehron
predkladať návrhy a podnety k činnosti VSP Horehron

Poviimosti člena:
dodržiavať stanovy VSP Horehron
podieľať sa na činnosti VSP Horehron
platiť členské príspevky
plniť rozhodnutia orgánov VSP Horehron

Výšku členského príspevku urcuje valné zhromaždenie.



<^v
Orgány a organiz^cia združenia

Orgány VSP Horehron sú:
Valné zhromaždenie (najvyšší orgán)
Rada VSP (výkonný orgánp^
Výberová komisia '\^ o^'o
Monitorovací výbor
Predseda VSP (štatutámy orgán)
Revízna komisia (kontrolný orgán)

ČLVI
Valné zhromaždenie

a) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom VSP Horehron aje tvorený všetkými členmi
združenia, Zasadnutie Valného zhromaždenia zvoláva predseda VSP Horehron, najmenej
Ix ročne ato písomnou pozvánkou s programom všetkým členom VSP Horehron,
najmenej 3 dni vopred.

b) Valné zhromaždenie vykonáva aj nasledovné činnosti:
schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky;
schvaľuje plán činnosti a výročnú správu;
schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení;
volí a odvoláva predsedu VSP, členov Rady VSP a kontrolný orgán;
menuje manažéra VSP;
schvaľuje prijatie nových členov;
schvaľuje CLLD stratégiu ajej aktualizáciu;
rozhoduje o zániku VSP Horehron zlúčením s iným občianskym združením alebo

dobrovoľným rozpustením,
a v súlade s implementáciou CLLD stratégie vykonáva úlohy a činnosti v zmysle Systému

riadenia CLLD v platnom znení.
c) Pre potreby plnenia úloh spojených s CLLD/LEADER a implementáciou stratégie CLLD

platí, že valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je na zasadnutí zúčastnený
nadpolovičný počet členskej základne VSP Horehron, tzn. žeje prítomných viac ako 50%
všetkých hlasov (bez ohľadu na príslušnosť k záujmovým skupinám). Pre potreby
ostatných úlohje možné využiť bod e) daného článku.

d) V prípade, že Valné zhromaždenie nie je uznášania schopné, Rada VSP posunie začiatok
Valného zhromaždenia o 60 minút. Ak aj po posunutí začiatku Valného zhromaždenia nie
je uznášania schopné, Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou.

e) Pri hlasovaní na zasadnutí Valného zhromaždenia je v zmysle príslušnosti k záujmovej
skupine pridelený nasledovný počet hlasov:

1.) záujmová skupina verejného sektora (ďalej aj "ZSVS") - 1 hlas / člen
2.) záujmová skupina podnikateľského sektora (ďalej aj "ZSPS") - 1 hlas / člen
3.) záujmové skupina občianskeho sektora (ďalej aj "ZSOS") - 1 hlas /člen

f) Na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina
viac ako 49 % hlasovacích práv.

g) Na prijatie rozhodnutia Valného zhromaždenia sú potrebné 2/3 hlasov zo všetkých
zúčastnených členov, s výnimkou uvedenou v bode d).

h) Zo zasadnutia Valného zhromaždeniaje vypracovaný zápis.



Čl. VII
Rada VSP

a) Rada VSP je výkonným orgánom VSP Horehron. ' 'n í?'7"t
b) Rada VSP je za svoju činnosť zodpovedná Valnému zhromaždeniu avykonáva činnosti
v súlade so stanovami, intemými vykonávacími predpismi VSP a Systémom riadenia CLLD
v platnom znení, napr. nasledovné činnosti:

riadi činnosť VSP Horehron v období medzi valnými zhromaždeniami;
zvoláva aobsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu apripravuje základné

materiály na tieto rokovania; u^o
zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie CLLD ajej aktualizáciu;
schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča návrh implementácie projektov;
schvaľuje interné vykonávacie predpisy, ich zmeny a doplnky;
zriaďuje kanceláriu VSP Horehron na zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov

ako aj manažovania činnosti a realizáciu úloh VSP Horehron;
schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča návrh ZoNFP (samostatné projekty

VSP mimo CLLD stratégie);
zriaďuje výberovú komisiu VSP a monitorovací výbor VSP;
volí a odvoláva členov monitorovacieho výboru a schvaľujejeho štatút;
volí a odvoláva členov výberovej komisie VSP a schvaľujejej štatút;
a iné stanovené v CLLD stratégii a Systéme riadenia CLLD v platnom znení.

c) Zloženie Rady VSP je vyvážené -jej členská základňa je zastúpená každou záujmovou
skupinou. Rozhodovanie Rady VSP sa riadi podmienkou, že žiadna záujmová skupina nemá
viac ako 49 % hlasovacích práv. Počet členov Rady VSP je nepárny.

d) Zasadnutie Rady VSP zvoláva predseda VSP Horehron podľa potreby.

e) Rada VSP je uznášania schopná, akjenajej zasadnutí prítomných počet členov s viac ako
50% rozhodovacích hlasov. Na prijatie rozhodnutia Rady VSP sú potrebné 2/3 rozhodovacích
hlasov.

f) Rada VSP je volená Valným zhromaždením na dobu 4 rokov. Mandát člena Rady VSP
zaniká uplynutím funkčného obdobia, odstúpením člena, jeho odvolaním Valným
zhromaždením alebojeho úmrtím.

ČI. VIII

Výberová komisia

a) Výberová komisia vykonáva výber ŽoNFP/ŽoPr podľa poradia ich prínosu k plneniu
cieľov a zámerov stratégie CLLD a stanovuje výšku podpory. Vykonáva činnosti
v súlade so Systémom riadenia CLLD v platnom znení.

b) Výberová komisia má minimálne troch členov. Počet členov musí byt' vždy nepámy.
Rada VSP Horehron môže okrem riadnych členov menovať aj náhradných členov
výberovej komisie.

c) Spôsob voľby/odvolania, výber členov výberovej komisie a vykonávané činnosti sú
stanovené v CLLD stratégii.

d) Člen výberovej komisie nemusí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko,
sídlo alebo prevádzku) v území VSP Horehron. Prejednu výzvu bude stanovenájedna



výberová komisia.

e) Rada VSP menuje vždy novú vyberovú komisiu pre každú výzvu nä preäfc^^nie
projektových zámerov / ŽoNFP / ŽoPr, pričomjednotliví členovia sa môžu opakô^'.
V rámci jednej výzvy môže byť menovaná lenjedna výberová komisia na celú výzvu,
výnimkou môže byt' len výmena členov z opodstatnených dôvodov. Opodstatnenými
dôvody sú najmä konflikt záujmov, úmrtie člena výberovej komisie, jeho dlhodobá
pracovná neschopnosť alebo nečinnosť a pod.

f) Členstvo vo výberovej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo výkonnom orgáne,
kontrolnom orgáne, monitorovacom výbore združenia a s funkciou štatutárneho
orgánu VSP.

ČLIX
Monitorovací výbor

) Monitorovací výbor je orgánom, ktoiy vykonáva najmä hodnotenie výstupov
a výsledkov a monitorovanie realizácie projektov v rámci CLLD stratégie, pripravuje
a vypracováva správy o implementácii stratégie, správy o monitoringu za roôné
obdobie a pod. v zmysle Systému riadenia CLLD v aktuálnom znení.

2) Monitorovací výbor na svojom prvom zasadnutí stanoví rozsah činnosti. Rozsah
činnosti Monitorovacieho výboru podlieha schváleniu Radou VSP Horehron.

3) Clenstvo v monitorovacom výbore je nezlučiteľné s členstvom vo výkonnom orgáne
VSP

CI.X
Predseda VSP:

a) Štatutárnym orgánom združenia je predseda VSP Horehron, ktorý vystupuje v mene VSP
Horehron navonok, podpisuje príslušné dokumenty a zmluvy.

b) Predseda VSP vykonáva činnosti v súlade so Systémom riadenia CLLD v platnom znení,
ako napríklad:
. zvoláva a riadi zasadnutia Rady VSP;
. zaisťuje vecne, organizačne a administratívne priebeh zasadnutí Rady VSP;
. jedná v mene združenia s tretími osobami a podpisuje s tým súvisiace dokumenty.

c) Vprípade neprítomnosti, dlhodobej práceneschopnosti, resp. iných prekážok výkonu
funkcie predsedu VSP Horehron, preberá jeho povinnosti aprávomoci ním poverený člen
Rady VSP.

d) Vprípade konfliktu záujmov v zmysle zákona o EŠIF, štatutár poverí Radou VSP
zvoleného zástupcu štatutára na konanie o ŽoNFP v predmetnej výzve na dobu určitú a to
počas trvania konania o ZoNFP. Vtomto prípade sa zvolený člen Rady VSP stáva
štatutárnym orgánom a koná všetky úkony súvisiace s danou výzvou.

e) Predseda je volený Valným zhromaždením VSP na dobu 4 rokov. Mandát predsedu
zaniká uplynutím funkčného obdobiajeho odstúpenímjeho odvolaním, alebojeho úmrtím.



CLXI
Revízna komisia:

-^SJo^
a) Revízna komisia je kontrolným orgánom VSP Horehron, ktorý zodpoveäá za s^o]-^
činnosť najvyššiemu orgánu - Valnému zhromaždeniu. ^ "^
b) Členstvo vRevíznej komisii je nezlúčiteľné sčlenstvom v orgánoch VSP Horehron,'t
okrem členstva v najvyššom orgáne - Valnom zhromaždení.
c) Revízna komisia kontroluje hospodárenie VSP Horehron, upozorňuje orgány VSP
Horehron na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.
d) Revízna komisia kontroluje dodržiavanie stanov avnútomých predpisov, kontroluje
hospodárenie združenia, upozorňuje príslušné orgány MAS na nedostatky anavrhuje
opatrenia na ich odstránenie.
e) Revízna komisia vykonáva činnosti v súlade so Systémom riadenia CLLD vplatnom
znenl.

f) Zasadnutie Revíznej komisie sa koná podľa potreby, najmenej Ix ročne, alebo na
požiadanie predsedu alebo Valného zhromaždenia.
g) Revízna komisia je volená Valným zhromaždením na dobu 4 rokov. Mandát člena
Revíznej komisie zaniká uplynutím funkčného obdobia, jeho odstúpením, jeho odvolaním
Valným zhromaždením alebojeho úmrtím,

Cl. XII
Hospodárenie

a) Príjmy VSP Horehron tvoria príspevky členov, dary, granty, dotácie a príjmy z vlastnej
hospodárskej činnosti, ktoráje v súlade s cieľmi združenia.

b) Vvdavky VSP Horehron sú ZcUiierahé na podporu a realizáciu cieľov uvedených v článku
II. stanov.

c) Za správnosť hospodárenia s prostriedkami a majetkom VSP Horehron zodpovedá Rada
VSP a predseda VSP Horehron.

Č1.XI
Zánik združenia

a) V prípade zániku VSP Horehron na základe uznesenia Valného zhromaždenia o
majetku VSP Horehron rozhodne Valné zhromaždenie v súlade s cieľmi VSP Horehron.

Čl. XII
Záverečné ustanovenia

a) Tieto stanovy boli schválené Valným zhromaždením dňa 07. decembra 2018 a
a nadobúdajú právoplatnosť dňom vzatia zmeny na vedomie ministerstvom vnútra SR.

b) Stanovy vzaté na vedomie ministerstvom vnútra SR dňa 17. februára 2016 pod č. VVS/1-
90/900-16548-3 a dodatok č. 1 vzatý na vedomie ministerstvom vnútra SR dňa 14. júna 2017
pod č. VVS/1-90/900-16548-4 strácajú účinnosť dňom vzatia zmeny týchto stanov
ministerstvom vnútra SR na vedomie.



c) Zmeny stanov schvaľuje Valné zhromaždenie združenia.

Pohorelá, 07. december 2018
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riaditeľka odboru
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