
STANOVY 

Miestnej akčnej skupiny Pod hradom Čičva 
 

Článok I.  

Úvodné ustanovenia 

1. Názov občianskeho zdruţenia je Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva (ďalej len 

„MAS“). Skrátený názov občianskeho zdruţenia je MAS Pod hradom Čičva. 

2. MAS je právnickou osobou podľa zákona SNR č. 83/1990 Zb. o zdruţovaní občanov v znení 

neskorších zmien a doplnkov, ktorej je schválená stratégia miestneho rozvoja vedeného 

komunitou (ďalej len „stratégia CLLD“) a udelený štatút MAS.  

3. MAS je zaloţená na princípoch LEADER a miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) 

obsiahnutých v Nariadení Eur pskeho parlamentu a Rady (E ) č. 1303/2013, ktorým sa 

stanovujú spoločné ustanovenia o Eur pskom fonde regionálneho rozvoja, Eur pskom 

sociálnom fonde,  ohéznom fonde, Eur pskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka 

a Eur pskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia         

o Eur pskom fonde regionálneho rozvoja, Eur pskom sociálnom fonde,  ohéznom fonde         

a Eur pskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES)           

č. 1083/2006 (ďalej len „Všeobecné nariadenie“). 

4. V zmysle Všeobecného nariadenia je MAS zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných 

miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú 

orgány verejnej moci, ani ţiadna záujmová skupina viac ako 49 % hlasovacích práv. Orgány 

MAS, ktoré majú rozhodovaciu právomoc, musia podmienku v zmysle predchádzajúcej vety 

dodrţiavať pri zloţení daného orgánu a pri plnení úloh, ktoré súvisia s CLLD/LEADER 

a počas celej implementácie stratégie CLLD. 

5. Na splnenie podmienky podľa ods. 4 tohto článku v rámci MAS sú zadefinované nasledovné 

záujmové skupiny:  

a) záujmová skupina verejného sektora (ďalej aj „ZSVS“),  

b) záujmová skupina podnikateľského sektora (ďalej aj „ZSPS“),  

c) záujmové skupina občianskeho sektora (ďalej aj „ZSOS“). 

6. Záujmové územie MAS tvoria katastrálne územia 22 členských obcí MAS: Benkovce, Dlhé 

 lčovo, Ďapalovce, Hencovce, Holčíkovce,  ladzany,  učín,  vakovce, Majerovce, Malá 

Domaša, Niţný Hrabovec, Niţný Hrušov, Nová  elča, Ondavské Matiašovce, Poša, Sedliská, 

Slovenská  ajňa, Štefanovce, Tovarné, Tovarnianska Polianka, Vyšný  azimír a Ţalobín 

(ďalej len „záujmové územie“).  

7. Zmena záujmového územia sa môţe vykonať jedenkrát v priebehu programového obdobia 

2014 – 2020, a to po dvoch rokoch odo dňa nadobudnutia účinnosti právoplatnosti zmlúv: 

a) o poskytnutí NFP pre podopatrenie 19.4. v rámci PRV 2014-2020, a  

b) o poskytnutí NFP na chod MAS v rámci IROP. 

8. Sídlo MAS: Kladzany 100, 094 21 Kladzany. 

9. MAS pouţíva vlastné logo, v súlade s príslušným interným vykonávacím predpisom. 

10. MAS vykonáva úlohy a činnosti v zmysle Systému riadenia CLLD v platnom znení. 
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Článok II. 

Poslanie, ciele a úlohy  

1. Poslaním MAS je zlepšenie kvality ţivota obyvateľov záujmového územia, a to najmä 

podporou aktivít obcí, občanov, mimovládnych organizácií, podnikateľských a ostatných 

subjektov pôsobiacich v záujmovom území, s čo najlepším vyuţitím miestnych ľudských, 

prírodných, kultúrnych a ekonomických zdrojov. 

2. Cieľmi MAS sú:  

a) zlepšiť ekonomické a sociálne podmienky obyvateľov ţijúcich v záujmovom území 

podporou aktivít miestnych samosprávnych podnikateľských a neziskových subjektov,        

s dôrazom na tvorbu a udrţanie pracovných miest; 

b) zvýšiť atraktivitu a návštevnosť záujmového územia podporou obnovy a rozvoja území 

členských obcí vrátane ich kultúrneho, historického a prírodného bohatstva; 

c) vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky s vyuţitím 

a zhodnotením potenciálu záujmového územia; 

d) zvýšiť vzdelanostnú úroveň obyvateľov a členov MAS a podporiť rozvoj ich zručností 

potrebných pre trvalo udrţateľný rozvoj záujmového územia; 

e) podporiť rozvoj občianskych aktivít prispievajúcich k zlepšeniu rozvoja a k zvýšeniu 

kvality ţivota v záujmovom území; 

f) zlepšiť kvalitu ţivotného prostredia v záujmovom území podporou aktivít zameraných na 

ochranu vôd, ovzdušia, odpadové hospodárstvo, ochranu prírody,  environmentálnu 

výchovu verejnosti a na vyuţívanie alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie;  

g) koordinovať aktivity členov MAS za účelom dosahovania efektívneho a všestranného 

rozvoja záujmového územia; 

h) presadzovať zámery presahujúce svojím rozsahom a významom moţnosti jednotlivých 

členov MAS, vrátane zabezpečenia príslušných finančných zdrojov.  

3. MAS bude v zmysle všeobecného nariadenia plniť tieto úlohy:  

a) vypracovanie a vykonávanie stratégie CLLD, kde sú uvedené ciele, opatrenia a činnosti, 

ktoré má v pláne realizovať na danom území v zmysle SWOT analýzy (silné a slabé 

stránky, príleţitosti a hrozby) celého záujmového územia; 

b) budovanie kapacít miestnych aktérov na vytváranie a uskutočňovanie operácií vrátane 
podporovania ich schopností na riadenie projektu - realizácia seminárov, školení, 

konferencií, workshopov pre členov MAS a ďalších miestnych aktérov, zameraných na 

rozširovanie ich vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených 

prác a pod.; 

c) vypracovanie nediskriminačného a transparentného výberového konania a objektívnych 
kritérií výberu operácií, ktorými sa zabráni vzniku konfliktu záujmov, čím sa zabezpečí, 

aby aspoň 50 % hlasov rozhodnutí o výbere patrilo partnerom, ktorí nie sú orgánmi 

verejnej správy, a umoţní výber písomným konaním; 

d) zabezpečenie súladu so stratégiou CLLD pri výbere operácií tak, ţe sa tieto operácie 
zoradia podľa ich prispievania k plneniu cieľov a zámerov tejto stratégie; 

e) príprava a uverejnenie výziev na predkladanie návrhov alebo konanie pre predkladanie 
pokračujúcich projektov vrátane vymedzenia výberových kritérií; 

f) prijímanie a posudzovanie ţiadostí o podporu; 

g) výber operácií a stanovenie výšky podpory a predloţenie návrhov orgánu zodpovednému 
za konečné overenie oprávnenosti pred schválením; 

h) monitorovanie vykonávania stratégie CLLD a podporovaných operácií a vykonávanie 
špecifických hodnotiacich aktivít súvisiacich s touto stratégiou.  

4. Medzi ďalšie úlohy MAS patrí: 



 3 

a) plnenie úloh poskytovateľa v zmysle § 3 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF;  

b) administratívna činnosť - vedenie zloţiek projektov a uchovávanie dokladov (archivácia), 

aktualizácia stratégie CLLD, vrátane štúdií a analýz dotknutej oblasti/časti stratégie 

a územia a pod.; 

c) publicita a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD; 

d) sieťovanie a spolupráca s inými zdruţeniami, resp. subjektmi na vidieku; 

e) spolupráca s RO pre PRV SR 2014 - 2020, RO pre IROP, Národnou sieťou pre rozvoj 

vidieka, PPA ako aj s ďalšími inštitúciami v súvislosti s riadením, kontrolou 

a monitorovaním realizácie nástroja CLLD. 

 

Článok  III. 

Členstvo 

1. Členstvo v MAS je dobrovoľné a neprevoditeľné na inú právnickú alebo fyzickú osobu. 

2. Členom MAS sa môţe stať kaţdá fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba 

s trvalým/prechodným pobytom, sídlom alebo prevádzkou v záujmovom území. Právnickú 

osobu zastupuje v orgánoch MAS jej štatutárny zástupca alebo na tento účel určená fyzická 

osoba, a to na základe písomného splnomocnenia. 

3. Členstvo v MAS vzniká jeho schválením Správnou radou, na základe písomnej prihlášky. 

Vznik alebo zamietnutie členstva je ţiadateľovi oznámené písomne.  

4. Člen MAS patrí do jednej zo záujmových skupín: ZSVS, ZSPS, ZSOS
1
. Členstvo v jednej 

záujmovej skupine je nezlučiteľné s členstvom v inej záujmovej skupine. Príslušnosť kaţdého 

člena k záujmovej skupine a priradenie váhy hlasu kaţdému členovi musia byť uvedené            

v personálnej matici MAS.   

5. Členovia Zdruţenia majú v orgánoch Zdruţenia po jednom hlase, pričom váha hlasu kaţdého 

člena je rovnaká. Ţiadna záujmová skupina nemôţe mať viac ako 49 % hlasovacích práv          

v rámci MAS (v zloţení jednotlivých orgánov MAS, ktoré majú rozhodovaciu právomoc), 

pričom táto podmienka musí byť zo strany MAS dodrţaná počas celého obdobia 

implementácie stratégie CLLD. 

6. V rámci štruktúry orgánov MAS, nominovaná osoba v jednotlivých orgánoch nesmie byť 

zástupcom dvoch a viac záujmových skupín. 

7. Vyváţenosť rozloţenia členskej základne MAS musí byť zabezpečená tak, aby aspoň 40 % 
obcí v MAS malo zastúpenie aspoň jedným členom zo ZSPS alebo ZSOS. Členská základňa sa 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 

Záujmová skupina verejného sektora (ZSVS) je zastúpená:  

a) subjekty ústrednej správy (štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie, verejné vysoké školy,  

iné subjekty, ktoré sú zapísané v registri organizácií vedených Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 

Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov; 

b) subjekty územnej samosprávy (obce alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, vyššie územné 

celky alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie; 

c) zdruţenia právnických osôb zo sektora verejnej správy (všetci členovia zdruţenia sú zo sektora verejnej správy).  

Záujmová skupina podnikateľského sektora (ZSPS) je zastúpená: 

a) podnikatelia v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka; 

b) právnické osoby zdruţujúce podnikateľov a ich záujmy.  

Záujmová skupina občianskeho sektora ZSOS je zastúpená:  

a) občianske zdruţenia, spolky, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné sluţby;  

b) občan;  

c) ostatné neprofesijné záujmové zdruţenia, napr.: rybárske a poľovnícke zdruţenia;  

d) a iné. 
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počas fungovania MAS môţe meniť, ale uvedená podmienka vyváţenosti rozloţenia musí byť 

zabezpečená s toleranciou 10 %. 

8. Členstvo v MAS zaniká: 

a)   vystúpením z MAS oznámeným písomne; 

b)   úmrtím (fyzická osoba); 

c) zánikom, vyhlásením konkurzu alebo likvidácie (právnická osoba); 

d) vylúčením z MAS z dôvodu poškodzovania záujmov a dobrého mena, hrubého alebo 
opakovaného porušovania stanov MAS. 

9. O vylúčení člena MAS rozhoduje Valné zhromaţdenie. Vylúčenie z MAS je členovi MAS 

oznámené písomne.  

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti členov 

1. Členovia MAS majú právo: 

a) voliť orgány a byť volení do orgánov MAS; 

b) zúčastňovať sa Valného zhromaţdenia a rozhodovať na ňom hlasovaním; 

c) podieľať sa na plnení úloh a zúčastňovať sa na akciách MAS;  

d) byť pravidelne informovaný o aktivitách, zámeroch a výsledkoch hospodárenia MAS; 

e) upozorňovať na nedostatky v aktivitách MAS a podávať podnety na ich zlepšenie. 

2.   Členovia MAS sú povinní: 

a) dodrţiavať stanovy, organizačné a vnútorné predpisy MAS; 

b) rešpektovať a plniť uznesenia orgánov MAS; 

c) prispievať k dosahovaniu poslania a cieľov MAS; 

d) chrániť záujmy a dobré meno MAS; 

e) poskytovať orgánom MAS údaje a informácie potrebné pre jeho činnosť; 

f) platiť riadne a včas členské príspevky.  

 

Článok  V. 

Štruktúra orgánov 

1. Pre správnu implementáciu nástroja CLLD/LEADER má MAS vytvorenú nasledovnú 

štruktúru orgánov v zmysle systému riadenia CLLD v platnom znení: 

a) Valné zhromaţdenie; 

b) Správna rada; 

c) Výberová komisia; 

d) Monitorovací výbor; 

e) Predseda; 

f) Podpredseda; 

g) Revízna komisia. 

2. Výber členov do jednotlivých orgánov MAS uvádza volebný poriadok MAS. 

 

Článok  VI. 

Valné zhromaždenie 

1. Valné zhromaţdenie MAS je najvyšším orgánom MAS (ďalej len „Valné zhromaţdenie“).  

2. Valné zhromaţdenie je tvorené zo všetkých členov MAS, pričom podiel hlasovacích práv 

kaţdej záujmovej skupiny nesmie byť vyšší ako 49%.  
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3. Valné zhromaţdenie vykonáva nasledovné činnosti v zmysle systému riadenia CLLD 

v platnom znení:  

a) schvaľuje stanovy, interné riadiace dokumenty (pokiaľ ich neschvaľuje iný orgán  

      MAS), ich zmeny a doplnky; 

b) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu; 

c) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení; 

d) volí a odvoláva členov Správnej rady, Predsedu, Podpredsedu a Revíznu komisiu;  

e) schvaľuje stratégiu CLLD a jej aktualizáciu; 

f) rozhoduje o zániku MAS zlúčením s iným občianskym zdruţením alebo dobrovoľným 

rozpustením. V prípade, ak dôjde k zániku MAS rozpustením alebo zlúčením s iným 

občianskym zdruţením počas doby platnosti zmluvy o poskytnutí NFP na chod MAS, 

MAS je povinná vrátiť čerpané finančné prostriedky z EPFRV resp. EFRR;  

g) stanovuje výšku a termín výberu členských príspevkov; 

h) rozhoduje o prijatí čestného člena MAS a o vylúčení člena MAS; 

i) a iné v súlade so stratégiou CLLD. 

4. Valné zhromaţdenie zasadá minimálne raz ročne, prípadne vţdy do 30 dní, ak o to poţiada 

min. 1/3 členov MAS. Zvoláva ho Správna rada, a to písomnou pozvánkou s programom 

zasadnutia, zaslanou všetkým členom MAS najmenej 7 dní vopred.  

5. Valné zhromaţdenie môţe prijímať rozhodnutia aklamačným alebo elektronickým hlasovaním 
(„per rollam“). 

6. Valné zhromaţdenie je schopné uznášať sa: 

a) pri aklamačnom hlasovaní - ak je prítomná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov 
MAS (bez ohľadu na príslušnosť k záujmovým skupinám), 

b) pri elektronickom hlasovaní - ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina hlasov všetkých 

členov MAS (bez ohľadu na príslušnosť k záujmovým skupinám). 

7. Valné zhromaţdenie sa uznáša: 

a) pri aklamačnom hlasovaní - nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov MAS (bez  
     ohľadu na príslušnosť k záujmovým skupinám),  

b) pri elektronickom hlasovaní - nadpolovičnou väčšinou hlasov zúčastnených členov MAS  

     (bez ohľadu na príslušnosť k záujmovým skupinám).  

Na zmenách stanov, na zlúčení s iným zdruţením a na zániku MAS sa Valné zhromaţdenie 

uznáša 2/3 väčšinou všetkých hlasov prítomných alebo zúčastnených členov MAS (bez ohľadu 

na príslušnosť k záujmovým skupinám). 

 

Článok VII. 

Správna rada 

1. Správna rada MAS je výkonným orgánom MAS (ďalej len „Správna rada“).  

2. Správna rada je za svoju činnosť zodpovedná Valnému zhromaţdeniu a vykonáva činnosti 
v súlade so stanovami MAS a s internými vykonávacími predpismi MAS. 

3. Správna rada vykonáva nasledovné  činnosti v zmysle systému riadenia CLLD v platnom 

znení:  

a) riadi činnosť MAS v období medzi zasadnutiami Valného zhromaţdenia; 

b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Valného zhromaţdenia a pripravuje základné 

materiály na tieto rokovania; 

c) zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie CLLD a jej aktualizáciu; 

d) zriaďuje výberovú komisiu MAS; 
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e) zriaďuje monitorovací výbor MAS; 

f) menuje manaţéra MAS; 

g) volí a odvoláva členov výberovej komisie MAS a schvaľuje jej štatút; 

h) predkladá Valnému zhromaţdeniu návrh plánu činnosti a rozpočtu MAS; 

i) schvaľuje uzavretie zmlúv strategického charakteru s inými právnickými a fyzickými 
osobami, ako aj s medzinárodnými organizáciami; 

j) schvaľuje prijatie nových členov MAS; 

k) predkladá Valnému zhromaţdeniu návrhy na udelenie čestného členstva v MAS a na 

vylúčenie člena z MAS; 

l) a iné v súlade so stratégiou CLLD. 

4. Správna rada má 7 členov so zastúpením kaţdej záujmovej skupiny, pričom ţiadna záujmová 

skupina v nej nemôţe mať viac ako 49 % hlasov. Pokiaľ sa zloţenie Správnej rady zmení 

a nespĺňa uvedené podmienky zastúpenia záujmových skupín, je Správna rada povinná 

v lehote do 30 dní zvolať mimoriadne zasadnutie Valného zhromaţdenia. 

5. Správnu radu volí Valné zhromaţdenie na obdobie dvoch rokov spomedzi všetkých členov 
MAS. Členstvo v Správnej rade je nezlučiteľné s členstvom v Revíznej komisii, Výberovej 

komisii a Monitorovacom výbore.  

6. Mandáty členov Správnej rady zanikajú uplynutím funkčného obdobia, ich odstúpením 
oznámeným písomne, ich odvolaním Valným zhromaţdením alebo zánikom členstva v MAS.   

7. Správna rada zasadá minimálne raz za 90 dní, prípadne vţdy do 7 dní, ak o to poţiadajú traja  

jej členovia.  

8. Správna rada môţe prijímať rozhodnutia aklamačným alebo elektronickým hlasovaním („per 

rollam“). Priebeh hlasovania popisuje rokovací poriadok Správnej rady.  

9. Správna rada je schopná uznášať sa: 

a) pri aklamačnom hlasovaní - ak je prítomná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov 

Správnej rady; 

b) pri elektronickom hlasovaní - ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina hlasov všetkých 

členov Správnej rady.   

10. Správna rada sa uznáša: 

a) pri aklamačnom hlasovaní - nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov Správnej 

rady;  

b) pri elektronickom hlasovaní - nadpolovičnou väčšinou hlasov zúčastnených členov 

Správnej rady.  

Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas Predsedu. 

11. Správna rada zriadi svoju Kanceláriu na zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov, ako 

aj na manaţovanie činnosti a realizáciu úloh MAS.  ancelária pracuje na základe pracovného 

a organizačného poriadku schváleného Správnou radou.  ancelária sa nachádza v území MAS.  

12. Na čele  ancelárie je manaţér MAS menovaný Správnou radou. Manaţér MAS je povinný 
zúčastňovať sa zasadnutí Správnej rady s hlasom poradným. Administratívu a realizáciu úloh 

MAS zabezpečuje manaţér MAS a ostatní zamestnanci MAS, ktorí môţu byť členmi len 

Valného zhromaţdenia. Osoba s funkciou manaţéra MAS nemôţe túto funkciu súčasne 

vykonávať aj pre inú MAS. 

13.  valifikačné predpoklady manaţéra MAS (získané vzdelanie a odborná prax) sa preukazujú 
profesijným ţivotopisom a inými k piami dokladov o vzdelaní, prípadne ďalšími k piami 

relevantných certifikátov. Manaţér MAS sa počas fungovania MAS môţe meniť 
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s podmienkou, ţe budú zachované poţiadavky na výber manaţéra MAS uvedené v stratégii 

CLLD, ktoré budú uvedené v zmluve o poskytnutí NFP.  

 

Článok VIII. 

Výberová komisia 

1. Výberová komisia MAS je orgánom MAS, ktorý v zmysle príslušných ustanovení 

všeobecného nariadenia vykonáva výber ŢoNFP/ŢoPr podľa poradia ich prínosu k plneniu 

cieľov a zámerov stratégie CLLD a stanovuje výšku podpory (ďalej len „Výberová komisia“). 

2. Výberová komisia je za svoju činnosť zodpovedná Správnej rade a vykonáva činnosti v súlade 

so stanovami MAS a so štatútom Výberovej komisie. 

3. Výberová komisia v rámci PRV 2014-2020 vykonáva nasledovné činnosti v zmysle systému 

riadenia CLLD v platnom znení: 

a) zabezpečí proces odborného hodnotenia ŢoNFP; 

b) posudzuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve; 

c) stanoví poradie ŢoNFP od najvyššie umiestnenej ŢoNFP spĺňajúcej všetky podmienky 
poskytnutia príspevku po najniţšie umiestnenú ŢoNFP spĺňajúcu všetky podmienky 

poskytnutia príspevku prostredníctvom ITMS2014+, a to na základe odborného 

hodnotenia;  

d) vykoná výber ŢoNFP berúc do úvahy ustanovenia kapitoly 9 resp. kapitoly 11 systému 

riadenia CLLD v platnom znení; 

e) navrhne PPA pre jednotlivé ŢoNFP vydanie príslušného rozhodnutia (rozhodnutie 
o schválení/neschválení ŢoNFP, rozhodnutie o zastavení konania) podľa zákona 

o príspevku z EŠIF; 

f) vypracuje záverečnú správu výzvy ŢoNFP v rámci PRV 2014-2020; 

g) stanovuje výšku podpory NFP pre jednotlivé ŢoNFP; 

4. Výberová komisia je v rámci IROP menovaná iba v prípade rovnakého počtu bodov 
predmetnej výzvy. Výberová komisia aplikuje rozlišovacie hodnotiace kritéria a stanoví 

poradie ŢoPr od najvyššie umiestnenej ŢoPr (ktorá najvyššou mierou napĺňa ciele stratégie 

CLLD) spĺňajúcej všetky podmienky poskytnutia príspevku po najniţšie umiestnenú ŢoPr 

spĺňajúcu všetky podmienky poskytnutia príspevku.  

5. V prípade, kedy výberová komisia aplikuje rozlišovacie kritériá, vypracuje Protokol o výbere 
ŢoPr, s uvedením výšky odporúčaného príspevku, poradia ŢoPr a zoznamu ŢoPr 

odporúčaných na neschválenie. 

6. Výberová komisia pri kaţdom hlasovaní o výbere ŢoNFP musí dodrţať podmienku v zmysle 

príslušných ustanovení Všeobecného nariadenia, t.j. - minimálne 50 % hlasov rozhodnutí           

o výbere ŢoNFP patrí členom, ktorí nepatria do záujmovej skupiny verejného sektora.   

7. Výberová komisia má minimálne 3 členov. Počet členov musí byť vţdy nepárny. MAS môţe 

okrem riadnych členov menovať aj náhradníkov členov Výberovej komisie.  

8. Spôsob voľby/odvolania, výber členov Výberovej komisie a vykonávané činnosti musia byť 

stanovené v stratégii CLLD. Člen Výberovej komisie nemusí pôsobiť (mať trvalé/prechodné 

bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území MAS.  

9. Správna rada MAS menuje vţdy novú Výberovú komisiu pre kaţdú výzvu na predkladanie 

ŢoNFP/ŢoPr, pričom jednotliví členovia sa môţu opakovať. V rámci jednej výzvy môţe byť 

menovaná len jedna Výberová komisia na celú výzvu, výnimkou môţe byť len výmena členov 

z opodstatnených dôvodov. Opodstatnenými dôvodmi sú najmä konflikt záujmov, úmrtie člena 

Výberovej komisie, jeho dlhodobá pracovná neschopnosť alebo nečinnosť apod. 



 8 

10. Členstvo vo Výberovej komisii je nezlučiteľné s členstvom v Správnej rade, Revíznej komisii, 

Monitorovacom výbore a s funkciami Predsedu a Podpredsedu.   

11. Výberová komisia si spomedzi seba volí svojho predsedu, ktorý riadi jej činnosť.  

12. Výberová komisia je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých 

členov Výberovej komisie. 

13. Výberová komisia sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov Výberovej 

komisie. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu Výberovej komisie. 

 

Článok IX. 

Monitorovací výbor 

1. Monitorovací výbor MAS  je monitorovacím orgánom MAS (ďalej len „Monitorovací výbor“). 

2. Monitorovací výbor  vykonáva nasledovné činnosti v zmysle systému riadenia CLLD 

v platnom znení: 

a) vyhodnotenie výstupov a výsledkov a monitorovanie realizácie projektov v rámci stratégie 

CLLD,  

b) príprava a vypracovanie správ o implementácii stratégie CLLD, 

c) príprava a vypracovanie správ o monitoringu za ročné obdobie, 

d) a iné v súlade so stratégiou CLLD.  

3. Monitorovací výbor na svojom prvom zasadnutí stanoví rozsah činnosti. Rozsah činnosti 
Monitorovacieho výboru podlieha schváleniu Správnou radou. 

4. Členstvo v Monitorovacom výbore je nezlučiteľné s členstvom v Správnej rade, Výberovej 

komisii a Revíznej komisii MAS. 

 

Článok X. 

Predseda 

1. Predseda MAS je štatutárnym orgánom MAS (ďalej len „Predseda“).  

2. Predseda vykonáva nasledovné činnosti v zmysle systému riadenia CLLD v platnom znení: 

a) vystupuje v mene MAS navonok a podpisuje zmluvy; 

b) vedie zasadnutia Valného zhromaţdenia; 

c) zvoláva a vedie zasadnutia a riadi činnosť Správnej rady; 

d) schvaľuje harmonogram výziev na predkladanie ŢoNFP/ŢoPr; 

e) schvaľuje výzvu na predkladanie ŢoNFP/ŢoPr; 

f) schvaľuje zrušenie/zmenu výzvy na predkladanie ŢoNFP/ŢoPr. 

3. Vo vzťahu k PRV SR 2014 – 2020 predkladá na PPA záverečnú správu z výzvy na 

predkladanie ŢoNFP.  

4. Vo vzťahu k IROP predkladá na RO pre IROP Protokol o výbere ŢoPr z IROP. 

5. Predsedu volí Valné zhromaţdenie na obdobie dvoch rokov spomedzi členov Správnej rady. 

Za svoju činnosť je zodpovedný Valnému zhromaţdeniu.  

6. Mandát predsedu zaniká uplynutím funkčného obdobia, jeho odstúpením oznámeným 

písomne, jeho odvolaním Valným zhromaţdením alebo zánikom členstva v MAS.  

  

Článok XI. 

Podpredseda 

1. Podpredseda MAS je štatutárnym orgánom MAS (ďalej len „Podpredseda“). 
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2. Podpredseda vykonáva činnosti patriace do právomocí Predsedu, a to výlučne na základe                  

a v rozsahu písomného poverenia Predsedu.  

3. Podpredsedu volí Valné zhromaţdenie na obdobie dvoch rokov spomedzi členov Správnej 

rady. Za svoju činnosť je zodpovedný Valnému zhromaţdeniu. 

4. Podpredseda musí byť volený spomedzi členov Správnej rady patriacich do iných dvoch 
sektorov, neţ do ktorého patrí Predseda.   

5. Mandát Podpredsedu zaniká uplynutím funkčného obdobia, jeho odstúpením oznámeným 

písomne, jeho odvolaním Valným zhromaţdením alebo zánikom členstva v MAS.   

 

Článok XII. 

Revízna komisia 

1. Revízna komisia MAS je kontrolným orgánom MAS (ďalej len „Revízna komisia“).  

2. Revízna komisia je za svoju činnosť zodpovedná Valnému zhromaţdeniu a vykonáva činnosti 
v súlade so stanovami MAS a s internými vykonávacími predpismi MAS. 

3. Revízna komisia vykonáva nasledovné činnosti v zmysle systému riadenia CLLD v platnom 

znení: 

a) kontroluje hospodárenie MAS, upozorňuje príslušné orgány MAS na nedostatky a navrhuje 

opatrenia na ich odstránenie; 

b) kontroluje dodrţiavanie stanov a vnútorných predpisov MAS; 

c) spracováva a predkladá Valnému zhromaţdeniu správy z kontrolnej činnosti; 

d) vyjadruje sa k návrhu rozpočtu MAS. 

4. Revízna komisia má 3 členov so zastúpením kaţdej záujmovej skupiny. Členovia Revíznej 

komisie majú právo zúčastňovať sa zasadnutí Správnej rady s hlasom poradným.  

5. Revíznu komisiu volí Valné zhromaţdenie na obdobie dvoch rokov spomedzi všetkých členov 

MAS. Členstvo v Revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v Správnej rade, Výberovej 

komisii, Monitorovacom výbore a s funkciami Predsedu a Podpredsedu. 

6. Revízna komisia si spomedzi seba volí svojho predsedu, ktorý riadi jej činnosť.  

7. Revízna komisia je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých 

členov Revíznej komisie. 

8. Revízna komisia sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov Revíznej 

komisie. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu Revíznej komisie. 

9. Mandáty členov Revíznej komisie zanikajú uplynutím funkčného obdobia, ich odstúpením 
oznámeným písomne, ich odvolaním Valným zhromaţdením alebo zánikom členstva v MAS.  

 

Článok  XIII. 

Majetok a hospodárenie 

1. Majetok MAS tvorí hmotný majetok, finančné prostriedky, pohľadávky a iné majetkové práva. 
MAS môţe hospodáriť a nakladať i so zvereným majetkom iných organizácií či štátu v súlade 

s príslušnými právnymi predpismi.  

2. MAS sa pri svojej činnosti riadi plánom činnosti a rozpočtom schválenými Valným 

zhromaţdením.  

3. Príjmy MAS tvoria nasledovné zdroje:   

a) členské príspevky,  

b) mimoriadne príspevky,  



 10 

c) príspevky z verejných rozpočtov, 

d) dary,  

e) účelové dotácie a granty,  

f) pôţičky, 

g) výnosy z majetku, 

h) príjmy z vlastnej činnosti.  

4. Výšku členských a mimoriadnych príspevkov určuje Valné zhromaţdenie. 

5. Podrobnosti hospodárenia a nakladania s majetkom MAS upravujú Zásady hospodárenia MAS, 

ktoré schvaľuje Valné zhromaţdenie. 

 

Článok XIV. 

Zánik MAS 

1. MAS môţe zaniknúť: 

a) rozpustením MAS alebo jej zlúčením s iným zdruţením, na základe uznesenia Valného 

zhromaţdenia; 

b) rozhodnutím Ministerstva vnútra SR.  

2. V prípade, ak dôjde k zániku MAS rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym zdruţením 

počas doby platnosti zmluvy o poskytnutí NFP na chod MAS, MAS je povinné vrátiť čerpané 

finančné prostriedky z EPFRV resp. EFRR. 

3. Valné zhromaţdenie menuje v prípade zániku MAS likvidačnú komisiu. Likvidačná komisia 

vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloţí podľa rozhodnutia Valného 

zhromaţdenia. 

4. Pri likvidácii MAS je likvidačná komisia povinná postupovať podľa platných ustanovení 

Obchodného zákonníka. 

5. Zánik MAS oznámi likvidačná komisia do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra 

SR. 

 

Článok XV. 

Záverečné ustanovenia 

1. Veci a vzťahy neupravené týmito stanovami sa riadia Systémom riadenia CLLD v platnom 

znení, vnútornými predpismi MAS a ustanoveniami príslušných právnych predpisov platných 

v SR. 

2. Stanovy MAS boli schválené na ustanovujúcom zasadnutí konanom dňa 28.11.2013 

v Sedliskách a nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra SR.  

3. Stanovy MAS boli zmenené na 5. Valnom zhromaţdení konanom dňa 20.10.2015 v Tovarnom 

a ich zmeny nadobúdajú účinnosť dňom vzatia zmeny na vedomie Ministerstvom vnútra SR.  

4. Stanovy MAS boli zmenené na 7. Valnom zhromaţdení konanom dňa 1.2.2016 v Tovarnom 

a ich zmeny nadobúdajú účinnosť dňom vzatia zmeny na vedomie Ministerstvom vnútra SR. 

5. Stanovy MAS boli zmenené na 10. Valnom zhromaţdení konanom dňa 22.5.2017 v Tovarnom 

a ich zmeny nadobúdajú účinnosť dňom vzatia zmeny na vedomie Ministerstvom vnútra SR. 

6. Stanovy MAS boli zmenené na 13. Valnom zhromaţdení konanom dňa 6.12.2018 v Sedliskách 

a ich zmeny nadobúdajú účinnosť dňom vzatia zmeny na vedomie Ministerstvom vnútra SR. 

7. Stanovy MAS boli zmenené na 16. Valnom zhromaţdení konanom v dňoch 17.-22.6.2020 

spôsobom „per rollam“ a ich zmeny nadobúdajú účinnosť dňom vzatia zmeny na vedomie 

Ministerstvom vnútra SR. 


