STANOVY
občianskeho združenia
Východoslovenská investičná agentúra
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Preambula
Skutočnosť, že východné Slovensko dlhodobo patrí medzi najzaostalejšie regióny Slovenska
a EÚ a neustále narastajúci rozdiel voči ostatným regiónom Slovenska a Bratislave, vedie
zakladateľov tohto občianskeho združenia k rozhodnutiu, že spoločným úsilím jej členov,
ktorí majú seriózny záujem ovplyvniť a zmeniť tento vývoj, naplnia víziu prosperity tohto
regiónu.
Článok 1
NÁZOV A SÍDLO
1.1

Názov občianskeho združenia je Východoslovenská investičná agentúra (ďalej len
„agentúra“). Skrátený názov občianskeho združenia je „VIA“.

1.2

Sídlom agentúry je Nám. Maratónu mieru 1, 040 01 Košice.
Článok 2
PRÁVNE POSTAVENIE

2.1

Agentúra je občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
v znení neskorších predpisov.
Článok 3
CIELE

3.1

Cieľmi agentúry sú najmä:
a) podpora a rozvoj iniciatív zameraných na zatraktívnenie regiónu východného
Slovenska, ako miesta, kde sa oplatí podnikať a žiť;
b) prezentácia a propagácia regiónu s cieľom zviditeľniť región pre potenciálnych
investorov a to prostredníctvom kontaktov svojich členov a partnerov, ako aj svojou
vlastnou činnosťou, ako aj východniarov a ich sympatizantov žijúcich mimo tento
región;
c) podpora rozvojových programov zameraných na riešenie ekonomických,
hospodárskych a spoločenských problémov regiónu, hlavne zjednocovaním
parciálnych a rozdrobených aktivít obidvoch samostatných krajov, miest, obcí, ale aj
jednotlivých agentúr, komôr a organizácií zaoberajúcich sa touto problematikou na
regionálnej úrovni;
d) serióznou a kvalifikovanou spoluprácou jednotlivých diplomatických zastúpení
priamo a aktívne propagovať región východného Slovenska v zahraničí najmä
s dôrazom na geografické výhody pre potenciálnych investorov do oblasti
priemyselnej výroby, výskumu a vývoja, cestovného ruchu, zdravotníctva, školstva
a kultúry;
e) tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske,
kultúrne a spoločenské problémy regiónu;
f) pomoc Vláde SR a Európskej únii s cieľom postupného vyrovnávania rozdielov voči
ostatným regiónom Slovenska a EÚ tak, aby aj táto časť Slovenska sa stala
rovnocennou hospodárskou, kultúrnou a spoločenskou súčasťou zjednocujúcej sa
Európy;
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g) priniesť do regiónu východného Slovenska prostredníctvom nových investícií nové
pracovné príležitosti v oblasti priemyselnej výroby, cestovného ruchu, služieb,
výskumu a vývoja v rôznych sektoroch hospodárstva hlavne s vyššou pridanou
hodnotou;
h) vytvorenie platformy pre výmenu dôležitých informácií medzi jej jednotlivými
členmi a partnermi s cieľom vzájomne podporiť vlastné aktivity, ako aj aktivity
jednotlivých členov v nadväznosti na rozvoj regiónu;
i) vytvárať priestor na odbornú diskusiu a formovanie názorov na tému koncepcie
a stratégie rozvoja a smerovania východoslovenského regiónu v jednotlivých
oblastiach podnikateľských aktivít, v previazanosti na národnú stratégiu rozvoja
regiónov v rokoch 2014 – 2020;
j) vlastnou činnosťou, ako aj činnosťou svojich členov bude agentúra aktívne
vyhľadávať možnosti čerpania eurofondov a príp. iných podporných grantov a ich
implementáciu v regióne východného Slovenska s cieľom maximálneho využitia
zahraničných zdrojov v nasledujúcom programovacom období.
Článok 4
ČLENSTVO
4.1

Zakladajúcimi členmi agentúry sú:
• Patriot – klub východniarov,
• Košický samosprávny kraj,
• Prešovský samosprávny kraj,
• Mesto Košice,
• Mesto Prešov,
• Obec Kechnec,
• PFP s.r.o., Košice,
• Excellent, spol. s r.o. Košice,
• Technická univerzita Košice,
• Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
• IURISTICO s. r. o.
• .............................
• .............................
Osobitné postavenie zakladajúcich členov je uvedené v Článkoch 4, 6 a 8.

4.2

Členom agentúry môže byť právnická osoba, fyzická osoba staršia ako 18 rokov, alebo
organizácia zriadená na základe osobitného predpisu, ktorá pozná Stanovy agentúry
a zaviaže sa ich plniť.

4.3

Každý člen agentúry koná na zasadnutiach osobne alebo v zastúpení na základe
písomného splnomocnenia. V prípade člena právnickej osoby alebo splnomocnenia
udeleného právnickej osobe koná za túto osobu jej štatutárny orgán.

4.4

Členovia agentúry nezodpovedajú a ani žiadnym spôsobom neručia za jej záväzky. Sú
však povinní včas platiť členské príspevky, s výnimkou uvedenou v Článku 6 ods. 6.4
Stanov.

4.5

Člen agentúry má nasledujúce základné práva:
a) zúčastňovať sa na činnosti agentúry,
b) voliť a byť volený do orgánov agentúry,
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c) predkladať podnety, návrhy a sťažnosti orgánom agentúry,
d) byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach agentúry.
4.6

Člen agentúry má nasledujúce základné povinnosti:
a) dodržiavať Stanovy,
b) podľa svojich možností a schopností sa podieľať na plnení cieľov agentúry,
c) podľa svojich možností a schopností sa podieľať na správe, ochrane a zveľaďovaní
majetku agentúry,
d) platiť členské príspevky.

4.7

Vznik členstva
S výnimkou členstva zakladajúcich členov agentúry, ktoré vzniká dňom vzniku
agentúry, členstvo ostatných záujemcov vzniká kumulatívnym splnením nasledujúcich
podmienok:
a) predloženie písomnej prihlášky, ktorej súčasťou je vyhlásenie záujemcu, že sa
oboznámil so Stanovami a v prípade vzniku jeho členstva sa nimi zaväzuje riadiť,
b) akceptácia prihlášky predstavenstvom; prihláška sa považuje za akceptovanú, pokiaľ
predstavenstvo na svojom zasadnutí, ktoré nasleduje po jej prijatí, prihlášku
neodmietne nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých jeho členov, pričom
predstavenstvo agentúry je povinné o tejto skutočnosti záujemcu písomne
informovať bez zbytočného odkladu,
c) zaplatenie prvého členského príspevku v súlade s Článkom 6 týchto Stanov.

4.8

Zánik členstva
Členstvo zaniká niektorým z nasledujúcich spôsobov:
a) doručením oznámenia člena o vystúpení z agentúry predstavenstvu agentúry,
b) uplynutím 30-tich dní odo dňa, keď bola členovi doručená upomienka na zaplatenie
členského príspevku potom, čo sa ocitol v omeškaní s jeho úhradou, pokiaľ ani
v tejto lehote dlžný členský príspevok nezaplatil,
c) rozhodnutím valného zhromaždenia o vylúčení člena z agentúry,
d) zánikom právnickej osoby, alebo smrťou fyzickej osoby člena agentúry,
e) zánikom agentúry.
Článok 5
ČESTNÉ ČLENSTVO

5.1

Čestným členom sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická
osoba, ktorá významným spôsobom prispela k dosahovaniu cieľov agentúry alebo
agentúru podporuje v jej činnosti (napr. vysoké školy, vyššie územné celky a pod.).
O vzniku alebo odňatí čestného členstva rozhoduje predstavenstvo. Čestné členstvo
môže byť udelené fyzickej osobe alebo právnickej osobe aj za predpokladu, že nespĺňa
podmienky pre vznik členstva v agentúre podľa Článku 4 ods. 4.2 Stanov.

5.2

Na čestného člena sa nevzťahuje povinnosť platiť členské príspevky. Čestný člen má
právo zúčastňovať sa na činnosti agentúry a rokovaní jej orgánov. Čestný člen však
nemá právo hlasovať na valnom zhromaždení agentúry a ani sa naňho neprihliada pri
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zisťovaní uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia. Čestný člen môže byť volený do
orgánov agentúry.
Článok 6
ČLENSKÉ PRÍSPEVKY
6.1

Členské príspevky budú platené jedenkrát ročne vkladom alebo prevodom na bankový
účet agentúry. Predstavenstvo môže určiť aj iné spôsoby úhrady členských príspevkov,
ktoré oznámi členom v dostatočnom časovom predstihu.

6.2

Splatnosť členských príspevkov je nasledovná:
a) záujemcovia o členstvo v agentúre, ktorí nie sú zakladajúcimi členmi agentúry, sú
povinní zaplatiť prvý členský príspevok najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia
písomného oznámenia o akceptácii prihlášky predstavenstvom agentúry,
b) všetky ďalšie členské príspevky sú členovia agentúry povinní zaplatiť do 31. januára
príslušného kalendárneho roka.

6.3

Výška jednotlivých členských príspevkov:
• študenti a ekonomicky neaktívne osoby – 250 EUR,
• fyzická osoba – 500 EUR,
• právnická osoba – 1 000 EUR.

6.4

Ak členstvo niektorého člena agentúry vzniklo alebo sa skončilo počas kalendárneho
roka, za ktorý sa platí členský príspevok, je tento člen povinný zaplatiť celý členský
príspevok akoby bol členom po celý uvedený kalendárny rok. Táto povinnosť sa
nevzťahuje na prípad zániku členstva v agentúre podľa Článku 4 ods. 4.8 písm. b)
Stanov.

6.5

Zakladajúci členovia agentúry nie sú povinní platiť členské príspevky. Tým nie je
dotknuté ich právo uhradiť členské príspevky na dobrovoľnej báze, a to aj nepeňažným
plnením.
Článok 7
ORGÁNY AGENTÚRY

7.1

Orgánmi agentúry sú:
a) valné zhromaždenie,
b) predstavenstvo,
c) dozorná rada.
Článok 8
VALNÉ ZHROMAŽDENIE

8.1

Valné zhromaždenie, ktoré je tvorené všetkými členmi agentúry, je najvyšším orgánom
agentúry.

8.2

Člen agentúry sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne, alebo v zastúpení na
základe písomného splnomocnenia. Člen agentúry, ktorý je fyzickou osobou, sa pri
registrácii preukáže dokladom totožnosti. Člen agentúry, ktorý je právnickou osobou, sa
preukáže originálom, alebo osvedčenou kópiou dokladu o jej existencii (napr. výpisom
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z obchodného registra) a dokladom totožnosti osoby, ktorá koná v jej mene, resp. ktorá
ju zastupuje.
8.3

Valné zhromaždenie zvoláva Predstavenstvo podľa potreby, minimálne 1 x ročne.

8.4

Predstavenstvo zašle pozvánku všetkým členom agentúry na adresu sídla alebo bydliska
uvedenú v zozname členov najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.
Pozvánka na valné zhromaždenie obsahuje aspoň:
a) názov a sídlo občianskeho združenia,
b) miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
c) označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
d) program rokovania valného zhromaždenia.

8.5

Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena Stanov, pozvánka na valné
zhromaždenie musí obsahovať znenie navrhovaných zmien.

8.6

Valné zhromaždenie sa koná v mieste sídla agentúry, ak predstavenstvo nerozhodne o
inom mieste konania. Miesto, dátum a hodina konania valného zhromaždenia sa musia
určiť tak, aby čo najmenej obmedzovali možnosť členov zúčastniť sa na valnom
zhromaždení.

8.7

Prítomní členovia sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje názov a sídlo
právnickej osoby, alebo meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je členom, prípadne
splnomocnenca, počet hlasov, prípadne údaj o tom, že ide o čestné členstvo, s ktorým
nie je spojené právo hlasovať. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi
podpismi zvolení predseda valného zhromaždenia, zapisovateľ a overovatelia. Listina
prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia.

8.8

Zasadnutia valného zhromaždenia sú neverejné a môžu sa ich zúčastniť jedine členovia
agentúry, členovia orgánov agentúry, čestní členovia a hostia pozvaní na základe
písomnej pozvánky predstavenstva.

8.9

O zaradení záležitostí neuvedených v navrhovanom programe rokovania valného
zhromaždenia do programu rokovania valného zhromaždenia možno rozhodnúť len za
účasti a so súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých členov agentúry.

8.10 Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých členov agentúry.
8.11 Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
a) schvaľovanie a zmena Stanov agentúry,
b) voľba členov predstavenstva (vrátane náhradníkov) a členov dozornej rady agentúry,
c) odvolanie členov predstavenstva (vrátane náhradníkov) a členov dozornej rady
agentúry,
d) vylúčenie člena agentúry,
e) stanovenie výšky členských príspevkov,
f) schvaľovanie rozpočtu agentúry,
g) rozhodnutie o rozpustení agentúry alebo jej zlúčení s iným združením,
h) schvaľovanie zmluvy o súčinnosti,
i) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktorých rozhodovanie si valné zhromaždenie
vyhradí.
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8.12 S výnimkou rozhodovania podľa ods. 8.11 písm. a), d) a g) tohto článku Stanov, kedy
valné zhromaždenie rozhoduje 2/3 väčšinou hlasov všetkých členov agentúry, rozhoduje
valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov členov agentúry prítomných na
valnom zhromaždení. Ak valné zhromaždenie nebude z akéhokoľvek dôvodu spôsobilé
rozhodnúť o niektorej zo záležitostí uvedených v ods. 8.11 písm. a), d) a g) tohto
článku, ktorá bola zaradená do programu tohto valného zhromaždenia, predstavenstvo
(spôsobom ustanoveným vyššie) zvolá do 30 dní odo dňa jeho konania mimoriadne
valné zhromaždenie, na ktorom bude dotknutá záležitosť predložená v nezmenenom
rozsahu na opätovné prerokovanie a rozhodnutie, pričom na prijatie rozhodnutia bude
postačovať nadpolovičná väčšina prítomných členov agentúry.
8.13 V prípade rozhodovania podľa odseku 8.11 písm. d) tohto článku Stanov člen, o ktorého
vylúčení sa hlasuje, nemá právo hlasovať o tomto rozhodnutí. Ak je predmetom
rozhodovania podľa odseku 8.11 písm. d) tohto článku Stanov vylúčenie zakladajúceho
člena alebo čestného člena agentúry, dôvodom pre vylúčenie môže byť výlučne závažné
porušenie povinností člena voči agentúre, alebo ak člen koná v podstatnom rozpore
s oprávnenými záujmami agentúry a od takého konania neupustí napriek písomnej
výzve, doručenej tomuto členovi. Valné zhromaždenie v takomto prípade rozhoduje 3/5
väčšinou hlasov všetkých členov agentúry.
8.14 Každý zo zakladajúcich členov agentúry má na valnom zhromaždení 2 (dva) hlasy,
ostatným členom prislúcha 1 (jeden) hlas.
8.15 Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice
a dvoch skrutátorov. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí
predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo inú osobu; ak taká osoba nie je na
valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu
viesť ktorýkoľvek z členov agentúry.
8.16 Hlasuje sa odovzdaním hlasovacieho lístka. Každý člen má jeden hlasovací lístok
reprezentujúci celkový počet jeho hlasov. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori
predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.
8.17 Rozhodnutia valného zhromaždenia sa prijímajú vo forme uznesenia valného
zhromaždenia, ktorého úplné znenie sa uvedie v zápisnici o valnom zhromaždení.
8.18 Zápisnica o valnom zhromaždení obsahuje:
a) názov a sídlo občianskeho združenia,
b) dátum, miesto a čas konania valného zhromaždenia,
c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
a skrutátorov,
d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania.
8.19 K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na
prerokovanie.
8.20 Predstavenstvo zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení do 30 dní od
jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje predseda valného zhromaždenia, zapisovateľ
a dvaja zvolení overovatelia.
8.21 Najmenej 1/3 všetkých členov agentúry môže s uvedením dôvodov písomne požiadať
Predstavenstvo o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie
navrhovaných záležitostí.
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8.22 Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do
40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. Predstavenstvo nie je
oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia. Predstavenstvo je
oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom členov,
ktorí požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia.
8.23 Ak predstavenstvo nesplní povinnosť podľa odseku 8.22 tohto článku Stanov, valné
zhromaždenie je s primeraným použitím odseku 8.4 tohto článku Stanov oprávnený
zvolať ktorýkoľvek z členov agentúry. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia
môže valné zhromaždenie viesť ktorýkoľvek z členov agentúry.
Článok 9
PREDSTAVENSTVO
9.1

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom agentúry, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej
mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach agentúry, pokiaľ nie sú
týmito Stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia.

9.2

Predseda predstavenstva je vždy prezident PATRIOT – klubu východniarov, alebo
osoba určená klubom Patriot, ktorá je členom klubu. Predseda riadi a koordinuje
činnosť predstavenstva, dohliada na činnosť výkonného riaditeľa medzi zasadnutiami
predstavenstva a pravidelne s výkonným riaditeľom komunikuje. Predstavenstvo
zvoláva predseda podľa potreby, minimálne jedenkrát za štvrťrok.

9.3

Predstavenstvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých svojich členov.
Hlasovať je možné aj per-rollam, pričom podrobné pravidlá si vnútorne upraví
predstavenstvo.

9.4

Predstavenstvo má 5 – 7 členov a 3 náhradníkov. Člen predstavenstva je pri výkone
funkcie nezastupiteľný. S výkonom funkcie člena predstavenstva je spojená odmena,
ktorá podlieha schváleniu valným zhromaždením.

9.5

Náhradníci majú právo zúčastňovať sa rokovaní predstavenstva a byť informovaní
o činnosti predstavenstva v rovnakom rozsahu ako ostatní členovia predstavenstva,
nemajú však právo hlasovať a ani sa na nich neprihliada pri zisťovaní
uznášaniaschopnosti predstavenstva. Na náhradníkov sa primerane vzťahujú
ustanovenia odseku 9.4 tohto článku Stanov.

9.6

Členov predstavenstva a náhradníkov volí a odvoláva valné zhromaždenie.

9.7

Funkčné obdobie členov predstavenstva a náhradníkov je 3 roky.

9.8

Členom predstavenstva môže byť jedine fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá
súhlasí s kandidatúrou.

9.9

Ak by funkcia člena predstavenstva zanikla z akéhokoľvek dôvodu pred uplynutím jeho
funkčného obdobia, na jeho miesto nastúpi prvý z dvojice náhradníkov zvolených
valným zhromaždením (resp. prvý z dvojice náhradníkov určených týmito Stanovami);
pokiaľ zostal len jeden náhradník, nastupuje na miesto člena predstavenstva tento
náhradník. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto Stanov o funkčnom období
náhradníkov skončí funkčné obdobie náhradníka, ktorý nastúpil na miesto člena
predstavenstva, ktorého funkcia zanikla podľa predchádzajúcej vety, uplynutím
pôvodného funkčného obdobia člena, ktorého nahradil.
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9.10 Ak počet členov predstavenstva klesne pod 5 (aj po doplnení náhradníkmi),
predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie za účelom odvolania
zostávajúcich členov predstavenstva a voľby nových členov predstavenstva a nových
náhradníkov. Členovia predstavenstva môžu byť znovuzvolení do funkcie člena
predstavenstva.
9.11 Ak člen predstavenstva svojím konaním poškodzuje záujmy agentúry, môže byť
odvolaný valným zhromaždením. Tým nie je dotknutá právomoc valného zhromaždenia
odvolať člena predstavenstva aj z iných dôvodov.
9.12 Predstavenstvo má právomoc najmä:
a) uskutočniť výber, menovať výkonného riaditeľa do funkcie a stanoviť rozsah
a podmienky jeho činnosti, ako aj rozsah a spôsob, akým koná v mene agentúry,
b) schvaľovať rozsah právomocí a povinností výkonného riaditeľa,
c) schvaľovať úkony, ktoré presahujú rozsah právomocí výkonného riaditeľa,
d) navrhovať ročný rozpočet schvaľovaný valným zhromaždením s vyznačením
hlavných projektov, na ktoré budú čerpané prostriedky z rozpočtu,
e) v súlade so schváleným ročným rozpočtom zabezpečovať plnenie jednotlivých
projektov,
f) zabezpečovať vydávanie a schvaľovanie verejných stanovísk agentúry,
g) schvaľovať vznik, činnosť a ciele pracovných skupín a rozhodovať o zrušení
pracovných skupín,
h) schvaľovať výkon inej činnosti za odplatu v súlade s Článkom 14 Stanov,
i) ustanoviť likvidátora v prípade likvidácie agentúry,
j) navrhovať a schvaľovať kandidátov na čestných členov agentúry,
k) schvaľovať členstvo v agentúre, viesť zoznam členov agentúry,
l) navrhovať ročný členský príspevok.
Článok 10
DOZORNÁ RADA
10.1 Kontrolným orgánom agentúry je dozorná rada. Dozorná rada za svoju činnosť
zodpovedá valnému zhromaždeniu. Dozorná rada má troch členov.
10.2 Členovia dozornej rady sú pri výkone funkcie nezastupiteľní. S výkonom funkcie člena
dozornej rady je spojená odmena, ktorá podlieha schváleniu valným zhromaždením.
10.3 Dozornú radu volí a odvoláva valné zhromaždenie agentúry na funkčné obdobie troch
rokov. Členom dozornej rady môže byť jedine fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá
súhlasí s kandidatúrou.
10.4 Funkcia člena dozornej rady je nezlučiteľná s členstvom v predstavenstve.
10.5 Dozorná rada kontroluje hospodárenie agentúry, upozorňuje predstavenstvo na
nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie, kontroluje dodržiavanie všeobecne
záväzných právnych predpisov, Stanov a vnútorných predpisov, kontroluje vedenie
účtovníctva, vyjadruje sa k účtovnej závierke a správe o hospodárení agentúry.
10.6 Dozorná rada je oprávnená nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa
činnosti agentúry.
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Článok 11
VÝKONNÝ RIADITEĽ
11.1 Výkonným riaditeľom môže byť člen predstavenstva, alebo tretia osoba menovaná
predstavenstvom.
11.2 Výkonný riaditeľ riadi a zabezpečuje činnosť agentúry smerujúcu k dosiahnutiu
stanovených cieľov .
11.3 Rozsah činnosti a konkrétne úlohy stanoví výkonnému riaditeľovi predstavenstvo.
Článok 12
KONANIE V MENE AGENTÚRY
12.1 Štatutárnym orgánom agentúry je jej predstavenstvo. V mene agentúry koná predseda
a podpredseda predstavenstva samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému
názvu agentúry pripojí svoj podpis.
12.2 V mene agentúry môže konať aj jej výkonný riaditeľ a to v rozsahu a spôsobom
určeným predstavenstvom.
Článok 13
ZÁSADY HOSPODÁRENIA AGENTÚRY
13.1 Činnosť agentúry je financovaná z príjmov agentúry. Príjmy agentúry tvoria najmä:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

členské príspevky,
príjmy z organizácie seminárov, školení a publikačnej činnosti,
príjmy z iných činností agentúry,
príjmy z nájmu majetku agentúry,
príspevky a dotácie,
dary,
granty a finančné výpomoci,
iné príjmy.

13.2 Výdavky agentúry tvoria najmä výdavky na činnosť agentúry, predstavenstva,
výkonného riaditeľa, na propagáciu a aktivity súvisiace s napĺňaním cieľov agentúry.
13.3 Predstavenstvo pripraví rámcový ročný rozpočet agentúry na príslušný kalendárny rok,
ktorý schvaľuje valné zhromaždenie. Konkrétne plnenie ročného rozpočtu kontroluje
dozorná rada. Každý člen môže po požiadaní predstavenstva nahliadať do účtovníctva
agentúry a všetkých súvisiacich dokumentov.
13.4 Ak nedôjde k schváleniu rozpočtu agentúry na príslušný kalendárny rok najneskôr
do 28. februára daného kalendárneho roka, spravuje sa rozpočtové hospodárenie
agentúry v danom kalendárnom roku až do schválenia rozpočtu valným zhromaždením
(tzv. rozpočtové provizórium) návrhom rozpočtu, ktorý pripravilo predstavenstvo,
pričom výdavky v každom mesiaci rozpočtového provizória nesmú prekročiť 1/12
celkových výdavkov rozpočtu predchádzajúceho kalendárneho roka.
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Článok 14
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
14.1 Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa primerane aplikujú príslušné ustanovenia
zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných
všeobecne záväzných právnych predpisov.
14.2 Akékoľvek oznámenia alebo iná formálna komunikácia medzi agentúrou a jej členmi
bude realizovaná v písomnej forme a bude doručovaná, ak v týchto Stanovách nie je
uvedené inak, na poštové alebo e-mailové adresy, alebo faxové čísla členov uvedené
v zozname členov agentúry zostavenom a vedenom predstavenstvom podľa údajov
uvedených v členských prihláškach. Členovia sú povinní bez zbytočného odkladu
informovať agentúru o zmene ich kontaktných údajov na účely doručovania. Bez
ohľadu na vyššie uvedené skutočnosti je agentúra oprávnená využiť na informovanie
svojich členov aj oficiálne webové stránky agentúry.
14.3 Návrh stanov bol prerokovaný a schválený zakladajúcimi členmi v Košiciach dňa
___________, ktorí zo svojho stredu ustanovili prípravný výbor v zložení:
a) MVDr. Peter Cacara,
nar. .................., r. č. .................., bytom Slnečnicová 32, 044 20 Malá Ida,
....................................................
b) Prof. Ing. Juraj Banský, CSc.,
nar. .................., r. č. .................., bytom Cyklistická 13, 040 01 Košice,
....................................................
c) Ing. Pavel Fiala,
nar. .................., r. č. .................., bytom Matuškova 2, 040 11 Košice,
....................................................
14.5 Prípravný výbor podá návrh na registráciu Agentúry na Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky. Návrh podpíšu členovia prípravného výboru a uvedú svoje mená a
priezviská, rodné čísla a bydliská. Splnomocnenom prípravného výboru, ktorý je
oprávnený konať v ich mene je MVDr. Peter Cacara, nar. .................., r. č. ..................,
bytom Slnečnicová 32, 044 20 Malá Ida.
14.6 Tieto Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie agentúry ako občianskeho
združenia Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Košice,............................
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