
Príloha č. 3
Vstup mesta  Svidník  do  združenia  Karpatský  Euroregión  Slovensko  –  Sever  a  uzatvorenie  dohody o  spolupráci  medzi 
združením Karpatský Euroregión Poľsko a Mestom Svidník.

Karpatský Euroregión Slovensko Sever
Duchnovičovo námestie č.1, 080 01 Prešov

PRIHLÁŠKA  ZA ČLENA  KESS

MESTO / OBEC:

ADRESA:

PRIMÁTOR/STAROSTA:

TELEFÓN / FAX:

E-MAIL:

BANKOVÉ SPOJENIE:

IČO / DIČ:

POČET OBYVATEĽO :

VÝŇATOK ZO STANOV:

1. 4 Členstvo

1.4.1    Členom KESS sú všetky fyzické a právnické osoby, ktoré prejavia záujem vstúpiť do 
            združenia a podieľať sa na plnení cieľov združenia či už finančne alebo organizačne.
1.4.2 Právnické osoby môžu byť iba podporujúcim členom KESS,
1.4.3 Členmi sú :
1.4.3.1 Riadni členovia vrátane zakladajúcich členov,
1.4.3.2 Podporujúci členovia,
1.4.3.3 Čestní členovia.
1.4.4 Riadnymi  členmi  môžu  byť  fyzické  osoby  akceptujúce  ciele  KESS  obsiahnuté 

v Stanovách,



1.4.5 Podporujúcim členom môže  byť  fyzická  alebo  právnická  osoba,  majúca  záujem o 
činnosť KESS. Právnická osoba koná v KESS prostredníctvom svojho predstaviteľa,

1.4.6 Čestným členom môže byť fyzická osoba, ktorá sa osobitne významným spôsobom 
zaslúžila o rozvoj ideí KESS alebo sa iným spôsobom významne zaslúžila o rozvoj 
KESS, 

1.4.7 Riadnych  a  podporujúcich  členov  prijíma  hlasovaním  Predsedníctvo  na  základe 
písomnej  žiadosti  kandidáta  a  písomného  odporúčania  najmenej  3  zakladajúcich 
členov,

1.4.8 Čestného člena schvaľuje Valné zhromaždenie na návrh Predsedníctva,
1.4.9 Členstvo vzniká na základe dobrovoľnosti, podaním prihlášky písomnou formou a jej
            schválením Predsedníctvom KESS.

1. 5 Práva a povinnosti členov

1.5.1 Člen má právo zúčastňovať sa na  zasadnutiach, podávať návrhy na činnosť, žiadať si 
informácie o činnosti a hospodárení KESS,

1.5.2 Za člena výboru môže byť volený ktorýkoľvek člen  KESS,
1.5.3 Každý člen je povinný dodržiavať stanovy KESS,
1.5.4 Riadny člen má právo:
1.5.5.1 Voliť a byť volený do orgánov KESS,
1.5.5.2 Podieľať sa na činnosti KESS,
1.5.5.3 Obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
1.5.5.4 Byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov KESS,
1.5.5.5 Prezentácie skúseností a návrhov orgánom KESS,
1.5.5.6 Účasti na stretnutiach, podujatiach, konferenciách, sympóziách a pod. organizovaných 

orgánmi KESS,
1.5.5.7 Využívať zariadenia, a pomoc KESS,
1.5.5.8 Nosiť znak KESS,
1.5.6 Riadny člen je povinný:
1.5.6.1 Aktívne sa zúčastňovať na práci a na realizácii cieľov KESS,
1.5.6.2 Dodržiavať Stanovy, odporúčania a uznesenia schválené orgánmi KESS,
1.5.6.3 Platiť členské príspevky,
1.5.6.4 Ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia,
1.5.7 Podporujúci a čestní členovia :
1.5.7.1 Majú s výnimkou aktívneho a pasívneho volebného práva všetky práva uvedené   
            v článku 1.5 ods. 1.5.5.2 až 1.5.5.8.
1.5.7.2  Podporujúci a čestní členovia majú právo s hlasom poradným zúčastňovať zasadnutí 
             orgánov KESS,
1.5.7.3  Podporujúci členovia sú povinní riadne platiť členské príspevky a iné deklarované, 
             ako aj dodržiavať Stanovy, pravidlá a uznesenia orgánov KESS,
1.5.7.4  Čestní členovia sú oslobodení od platenia členských príspevkov.



1.6 Ukončenie členstva
Zánikom KESS,
Dobrovoľným  vystúpením  z  členstva  v  KESS  na  základe  písomného  oznámenia 
podaného Predsedníctvu,
Smrťou resp. stratou právnej subjektivity podporujúceho člena,
Vyškrtnutím  zo  zoznamu  členov  z  dôvodu  neospravedlneného  meškania  platieb 
členských príspevkov, z dôvodu nečinnosti,  resp.  neplnením iných povinností  člena, 
prekračujúcich 6 mesiacov,
Vylúčením zo združenia na základe rozhodnutia Predsedníctva v prípade potvrdenia 
porušenia zásad Stanov, nedodržiavania pravidiel a uznesení členom,
Zbavením  čestného  členstva  v  dôsledku  konania  poškodzujúceho  záujmy  KESS 
Valným zhromaždením,

Ukončenie členstva podľa čl. 1.6, body 1.6.4 až 1.6.6 schvaľuje Predsedníctvo KESS,
Predsedníctvo KESS je povinné o vymazaní či vylúčení informovať člena s uvedením 
príčiny  vymazania  či  vylúčenia,  s  uvedením  práva  na  odvolanie  Valnému 
zhromaždeniu, do 7 dní od prijatia rozhodnutia

DÁTUM:                                                       PODPIS  PRIMÁTORA/STAROSTU:
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