
Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku

odbor výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja

Materiál na 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Návrh na vstup do Agentúry regionálneho rozvoja PSK

Predkladá:

Ing. Ľub 's 1epan, vedúci OVDŽPaRR

Návrh na uznesenie:

vo vnútri materiálu

Spracoval:

Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR

Stanovisko MsR zo dňa 16. septembra 2015:

MsR odporúča MsZ tento materiál prerokovať a schváliť.

Stanovisko Komisie pre VÚRDaŽP zo dňa 9. septembra 2015:

Komisia pre VÚRDaŽP odporúča MsZ tento materiál prerokovať a schváliť.
"

Svidník, 16. september 2015



Návrh na uznesenie

Mestské zastupitel'stvo vo Svidníku v zmysle § 11 ods. 4 písm. m) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

a) schvaľuje

aa) vstup mesta Svidník do Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho
kraja, sídlo: Prostejovská 117/A, Prešov, IČO: 37870475,

ab) zaplatenie členského príspevku do Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského
samosprávneho kraja, sídlo: Prostejovská 117/A, Prešov, IČO: 37870475 vo výške
10000,00 EUR splatných ku dňu 15.1. každého kalendárneho roka,

ad) zaplatenie vstupného jednorazového vkladu do Agentúry regionálneho rozvoja
Prešovského samosprávneho kraja, sídlo: Prostejovská 117/A, Prešov, IČO: 37870475 vo
výške 1,00 EUR,

ac) zaplatenie členského príspevku do Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského
samosprávneho kraja, sídlo: Prostejovská 117/A, Prešov, IČO: 37870475 na rok 2015 vo
výške 5000,00 EUR,

ae) Ing. Jána Holodňáka, primátora mesta Svidník, narodeného dňa 17.11.1963 za člena
Dozornej rady Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, sídlo:
Prostejovská 117/A, Prešov, IČO: 37870475,

b) určuje

ba) vedúcemu odboru financií a správy majetku mestského úradu uhradiť v termíne do
lu.októbra 2015 členský príspevok vo výške 5000,00 EUR a vstupný jednorazový vklad
vo výške 1,00 EUR Agentúre regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja,
sídlo: Prostejovská 117/A, Prešov, IČO: 37870475.



DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu.
Mestské zastupitel'stvo vo Svidníku na svojom 7. zasadaní dňa 2. apríla 2015 uznesením číslo
58/2015 vzalo na vedomie ponuku Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského
samosprávneho kraja, sídlo: Prostejovská 117/A, Prešov, IČO: 37870475 na vstup mesta
Svidník do Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja s tým, že Mesto
Svidník má záujem byt' členom Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho
kraja. Súčasne určilo zástupcovi primátora mesta Svidník a vedúcemu odboru výstavby,
dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja MsÚ vo Svidníku zabezpečiť potrebné
administratívne úkony spojené so záujmom mesta Svidník vstúpiť do Agentúry regionálneho
rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, sídlo: Prostejovská 117/A, Prešov, IČO: 37870475
a následne predložiť na rokovanie mestského zastupitel'stva návrh, aby sa Mesto Svidník stalo
členom Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, sídlo: Prostejovská
117/A, Prešov, IČO: 37870475.

2. Rozbor príčin nedostatkov.
Na základe uvedeného uznesenia mestského zastupiteľstva bol Agentúre regionálneho rozvoja
Prešovského samosprávneho kraja listom zo dňa 7. apríla 2015 oznámený záujem mesta
Svidník byt' členom Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
a súčasne bola Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja požiadaná
o stanovenie podmienok na vstup mesta Svidník do Agentúry regionálneho rozvoja
Prešovského samosprávneho kraja.

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení.
Dňa 23. júna 2015 uznesením číslo 4/3/2015 Zbor zástupcov združenia schválil vstup mesta
Svidník do združenia právnických osôb - Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského
samosprávneho kraja ako riadneho člena za nasledovných podmienok:

a) vstupmesta Svidník za riadneho člena Agentúry regionálneho rozvoja PSK je platný od
1.7.2015 a účinný dňom schválenia zastupiteľstvom mesta Svidník,

b) Zbor zástupcov združenia stanovil ročný členský príspevok pre mesto Svidník splatný ku
dňu 15.1. každého kalendárneho roka vo výške 10.000,- EUR,

c) Zbor zástupcov združenia stanovil ročný členský príspevok na rok 2015 pre mesto
Svidník vo výške 5.000,- EUR, splatný do 7 dní odo dňa prijatia uznesenia Mestského
zastupiteľstva Svidník o vstupe mesta Svidník do združenia právnických osôb - Agentúra
regionálneho rozvoja PSK za riadneho Člena,

d) Zbor zástupcov združenia stanovil pre mesto Svidník zastúpenie v Dozornej rade ARR
PSK - 1 zástupca mesta Svidník s hlasovacím právom nominovaným primátorom mesta
Svidník,

e) výška vkladu nového člena združenia právnických osôb - mesto Svidník sa stanovuje vo
výške 1,- EUR aje splatný spolu s ročným členským príspevkom na rok 2015.

Zároveň Zbor zástupcov prehlásil, že po odsúhlasení vstupu mesta Svidník do združenia
právnických osôb Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
mestským zastupiteľstvom mesta Svidník vykoná potrebné úpravy stanov v lehote 30 dní odo
dňa doručenia súhlasného stanoviska.

Zbor zástupcov schválil dňa 23. júna 2015 tiež prijatie miest Prešov a Vranov nad Topľou do
združenia právnických osôb - Agentúra regionálneho rozvoja PSK.



Mesto Svidník ako člen Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja má
nárok na bezplatné poskytovanie nasledovných služieb:

identifikácia jednotlivých projektových zámerov do pripravovaných a aktuálnych výziev
jednotlivých operačných programov, programov cezhraničnej spolupráce, nadregionálnej
a teritoriálnej spolupráce, finančných mechanizmov, grantových a dotačných schém,
spracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a ďalších potrebných dokumentov
hlavne ekonomického charakteru (ako napr. finančných analýz),
riadenie projektových cyklov,
poskytnutie projektových manažérov, finančných manažérov, manažérov publicity,
spracovanie žiadostí o platbu,
spracovanie monitorovacích správ a samotné monitorovanie projektu počas a po
realizácii,
komplexné služby verejného obstarávania pre daný projekt a pre jeho jednotlivé zložky
(projektová dokumentácia, stavebný dozor, autorský dozor, stavebné práce, vnútorné
a kancelárske vybavenie, výber konzultantov a expertov pre daný projekt, ekonomických
poradcov),
spracovanie strategických dokumentov,
poradenstvo voblasti štrukturálnych fondov, programov cezhraničnej nadregionálnej
a teritoriálnej spolupráce, finančných mechanizmov, grantových a dotačných schém.

Na základe novej Organizačnej štruktúry schválenej Zborom zástupcov, platnej od l.júla 2015
Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja k dnešnému dňu má
nasledovný počet projektových manažérov:

8 interných manažérov a 3 externých manažérov, určených predovšetkým na operačné
programy Integrovaný regionálny operačný program, Operačný program kvalita
životného prostredia, Operačný program ľudské zdroje a Operačný program rozvoja
vidieka, Operačný program výskum a inovácie,
4 interných manažérov, určených na cezhraničnú spoluprácu Slovensko - Poľsko,
program ENPI (Slovensko - Maďarsko - Rumunsko - Ukrajina), INTERREG Europe,
Central Europe, Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus,
l interného manažéra a 2 externých manažérov na procesy verejného obstarávania
súvisiace s jednotlivými projektmi.

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja spracovala
a implementovala projekty hlavne pre PSK a.aj na objednávku pre samosprávu, kde hodnota
projektov bola výške 42 mil. EUR.



STANOVY

AGENTÚRY REGIONÁLNEHO ROZVO.JA
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRA.JA

PRVÁ.ČASŤ

ČlánoK 1
Názov, sídlo adobatrvania združenia

1. Názov zdI-llŽel1ia:"Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského
samhsprávneho krája".

2. Namieston~ môžezdl11žeruepouž!vat'í skratku názvu: "ARRPSK~';
3.. Názov združenia v cudzom Jazyku:

- anglicky: Regional Development Agency of'the PrešovSelf-, GoveniingRegion
- nemeckj':Entwicklungs Agentur der Selbstverwaltllngsregion Prešov
- francúzsky: Agencedu développement regional du Prešov region ailtogesťionnaire

4. Sídlo združenia: Prostejovská lJ7/A, Prešov.
5. Združenie je záujmovým zdru.žením.právhických osôb v zmysle §20fanásle.dne

Obč.ianskeho zákonníka.
6. Združenie sa-zakladá na dobu-neurčitú,
7. Zaidadajúcimi členmi združenia sú:

Prešovský samosprávny kraj
ICO; 37870475
AdI-esa:Námestie mieru 2,.080 01 Prešov
Š~tutánly zástupca: MUDr. Peter Chudík -predseda PSK

Prešovská;.univerzitavPrešove
leO:] 7070775 .
Adresa: NámestiéJegionárov 3,08001 Prešov .
Štatutárny zástupca: prof. PhDr. František Míhina, CSc. - rektor PU

DRUHÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ POSLANIE A PREDMET ČINNOSTI ZDRUŽENIA

Clánok2
Základné poslanie združenia

l. Združeniejeza10ženéna podporuekonomickéhb a sociálneho rozvojä.Prešovského kraja
a regiónu NUTS II- Východné Slovensko so zretel'om ha štátŕ1uštrukturálnu, regionálnu,
sociálnu; priemyselnú a techqickú politiku.

2. Združenie je subjektom neziskového charakteru.



Článok 3
Predmet činnosti združenia

l. Združenie koordinuje všetky aktivity, vrátane finančných, na regionálnej a miestnej
.úrovni pre podporu a rozvoj Prešovského kraj a a regiónu NUľS II- Východné
Slovensko: V tejto súvislosti vykonáva:
a) prípravu a koordináciu prác ~a príprave strategických dokumentov regionálneho

rozvoja v Prešovskom kraji a regiónu NUTS II- Východné Slovensko, .
b) prípravu programov a projektov regionálneho rozvoja v súlade so strategickými

dokumentmi Európskej komisie, Vlády SR a Prešovského samosprávneho kraja,
c) poskytovanie konzultačných služieb súvisiacich s prípravou a realizáciou programov

a.projektov,
d) koordináciu prác na príprave programov, projektov a ďalších dokumentov a zadáva

tieto externým firmám a konzultantom, .
e) všestranne prispieva k rozvíjaniu integračného vedomia-občanov na princípoch

budovania.spoločnej Európy, , .
f) aktívne prispieva kŕegionálnemu'rczvejuŕozvoju malého a stredného podnikania,

k.rozvéju cestovného ruchu v súlade so zásadami partnerstva, trvaloudržateľného
rozvoja,

g) realizáciu a podporu implementácie už schválených projektov a programov,
h) aktívnu podporu, vyhodnocovanie projektov regio.p.álnehQ rozvoja,'
i) aktívne výh1'adávanieapodpol1lfinanč.p.e, technicky, materiálne; cdborne.ekologicky

trvaloudržateľných projektov, .
j) i:nfonnovanosť pdslušnýcl1subjektov rámci kraja o dostúpnôstijednotliVých

programov a projektov, .
k) organizovanie školení, zameraných na zvýšenie povedomia'c-eurépskejsregionálnej

politike; o moŽIlostiach.podp<:ny·regioná1nenorozvoja:a'na.zVýšenie:aclmin.istratívnych
kapacít na prípravu a čerpanie fondov EÚ v rámci regiónu,

l) propagáciu regiónu doma av zahraničí a zíškavapre-región investorov,
m) zhromažďovanie, spracovanie, sprostredkovanie, rozširovanie informácií, teoretických

a praktických vedomostí a skúseností; realizáciu edičnej činnosti,
il) sprostredkovateľskú, vydavateľskú, propagačnú a reklamnú činnosť v rozsahu

a v súlade so svojimposlaním regionálneho osvetovéhozariadenia,
o) pnpravukoordináciu.a realizáciu aktivít cez hraničnej spolupráce,
p) realizáciu praktických aktivít zameraných na regionálny rozvoj, podporu

zamestnanosti,
rJ spoluprácu so všetkými slovenskými.azahraničnýrni organizáciami ainštitúciami,

ktoré majú záujem pomôcť naplniť jej poslanie a ciele.

TRETIA ČASŤ
MAJETKOVÉ POMERY ZDRUŽENIA

Článok4
Zdroje združenia

Zdrojmi združenia sú najmä:
a) finančné a materiálové vklady zakladateľov vložené do združenia pri jeho založení:

aaj.Prešovský.samosprávnykraj : 500 OOO,-SKK + hnuteľný majetok RA PSK,
ab) Prešovská univerzita : 1,- SKK
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b) ročn)! príspevok PSK schválený ZastupiteI'stvom PSK na príslušn}' kalendárny rok,
c) ročné príspevky členov združenia,
d) ďalšie vklady členov združenia"
e) finančné prostriedky poskytované príslušnými orgánmi Európskej únie,
f) dary poskytované inými právnickými osobami a fyzickými osobami,
g)finančné prostriedky získané vlastnou činnosťou združenia,
h) úroky plynúce Z uloženia finančných prostriedkov vo finančných ústavoch,

Článok 5
Použitie prostriedkov združenia

1. Finančné prostriedky združeniamo"ŽI1O použit' iba v súlade so základným poslaním
a predmetom činnosti združenia, upraveným v druhej časti stanov a.na krytie výdavkov
súvisiacich so zabezpečovaním činnosti združenia.

2. Združenie môže použiť finančné prostriedky v súlade s právnymi predpismi a vnútornými'
pravidlami schválenými Správnou radou.

3. Združenie zostavuje ročn)! rozpočet, vedie účtovníctvo, zostavuje účtovnú závierku
v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Účtovná závierka musí byt' overená
audítorom.

4. Združenie vedie účtovníctvo v ZIUysleplatnej legislatívy.
5. Združeliiezostavuje každoročne výročnú :spráVu o.činnostian v)!sledkoch.hospodárenia

za uplynulý kalendárny rok, a tovždydoJO. apríla nasledujúceho kalendámehoroka.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ÚPRAVA VNÚTORNÝCH POMEROV ZDRUŽENIA

Článok 6
Vznik a zánik členstva v združení

L Členstvo zakladateľov v združení vzniká podpísaním Zakladateľskej zmluvy.
2. Dalšie osoby sa môžustať členmi združenia na základe písomnej žiadosti. O ich členstve

r:ozhodne Zbor zástupcov členov združenia. V rozhodnutí a členstve člena zároveň stanoví
podmienky prijatia. Yprípadekladnéhotozhodnutia Zbor 'zástupcov členov združenia
rozhodne súčasne i o príslušných zmenách stanov, ktorými upraví zastúpenie nového
člena v orgánoch združenia a jeho hlasovacie práva. Rozhodnutie.o príj atí za člena
obsahuje i schválenie vkladu nového člena. dozdruženiaa jeho ocenenie v peniazoch,
\! prípade ak ide o nepeňažný vklad.

3. C.1enstvo v združení zaniká:
a) vylúčerum člena,
b) . vystúpením člena,
c) zánikom člena bez právneho nástupcu.

4. Majetkové vysporiadanie členov, ktorým členstvo zaniklo, sa vykoná najneskôr do 30.
júna za rok predchádzajúci, v ktorom došlo k zániku členstva. Ak tieto stanovy určujú
povinnosť združenia pri zániku členstva vrátiť členovi jeho nepeňažný vklad a ak tento
vklad nemôže byť vrátený v stave, v ktorom bol prevzatý, s prihliadnutim na obvyklé
opotrebenie, patri členovi primeraná peňažl1ánáhrada. Združenie sa môže s členom
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dohodnúť, že namiesto vrátenia peňažných vkladov, sa vydajú veci alebo iné majetkové
hodnoty, ktorých obvyklá cena určená s prihliadnutím na ich opotrebenie zodpovedá
hodnote peňažného vkladu.

Článok 7
Zánik členstva vylúčením člena

1. Ak člen porušil ustanovenia zakladateľskej zmluvy alebo stanovy združenia, môže byť zo
združenia vylúčený. O vylúčení člena rozhodne Zbor zástupcov členov združenia.
V rozhodnutí Zboru zástupcov členov združenia sa uvedie deň, ku ktorému je člen zo
združenia vylúčený.

Článok 8
Zánikčlenstva vystúpením člena

l. Členstvo, aj v-prípade vystúpenia člena, zaniká uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná
lehota je 90 dní a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci; kedy
bolo doručené písomne oznámenie o vystúpení člena zo združenia p:redstdoviSprávnej
rady.

Článok 9
Zánik členstva zánikom člena bez právneho nástupcu

Členstvo zaniká zánikom člena vtedy, ak práva apovinnosti člena neprechádzajú na právneho
nástupcu.

Článok 10
Práva a povinnosti členov združenia

l. Každý z členov združenia je povinnýnajmä:
a) všestranne sa.usilovať o naplňanie.cieľov aposlania.združenia,
b) dodržiavať ustanovenia zakladateľskej zmluvy a stanov združenia,
c) podporovať činností združenia v rámci vlastnej pôsobnosti,
d) platiť členské príspevky, ak otom rozhodne Zbor zástupcov.

2. Každ)! z členov má právo najmä:
a) byť informovaný o činností združenia a o jeho hospodárení,
b) kontrolovať činnosť združenia prostredníctvom svojich zástupcov v orgánoch

združenia v súlade s týmito stanovami,
c) spolurozhodovať o záležitostiach združenia prostredníctvom svojich zástupcov

v orgánoch združenia v súlade s týmito stanovami.
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PIATA ČASŤ

ORGANY ZDRUŽENIA A ICH PÔSOBNOSŤ

Článok 11
Orgány združenia

Orgánmi združení a sú:
a) Zbor zástupcov členov združenia (ZZ),
b) Spŕávna' rada (SR),
e) Dozorná rada (DR),
d) Generálny riaditel' (GR),

Článok 12
Zbor zástupcov členov združenia

1. Zbor zástupcov členov Združenia (d'alejlen "ZZ")je najvyššímorgánom.zdru,ženia aje
tvorený ôsmymi predstaviteľmi členov združenia, pričom pät' členov nominuje <.PSK
alroch.členov PU. Na rokovaniach Zboru zástupcov sa zúčastňujú zástupcovia členov
združenia, volení na dobu určitú na pät'ročné funkčné obdobie,

2. Zástupcov členov združenia do Zboru zástUpcov za PSK vymenúva na návrhp.redsedu
PSK po prerokovaní na komisii RR a CR PSK zastupiteI'stvo PSK, za PU vymenúva
rektor PU.

3. Zbor zástupcov sa schádza najmenej jedenkrát za rok. Rokovanie Zboru z?stupcov
zvoláva predseda Zboru zástupcov Členov združenia, ktorým je zástupca PSK
.K.tol1'koľvekčlen združenia, Správna rada alebo Dozorná rada môže.pcžiadaŕ ozvoíaníe
mimoriaquehozasadnutia Zboru zástUpcov; v takom prípade predseda Zboru zástupcov
zvolá zasadhutieZboru zástupcov tak, aby sa uskutočnilo do 30 dníoddoručenia žiadosti
predsedovi Správnej rady.

4. Rokovanie Zboru zástupcov vedie jeho predseda. Z každého rokovania Zboru zástupcov
sa vyhotovfz4pisnica, kroräsa doručí každému členovi združenia, a-to najneskôr do
desiatich dní od rokovania Zboru zástupcov;

5. Do pôsobnosti Zboru zástupcovpátrLnajmä:.
a) schvál' ovat' a meniťstanovy združenia,
b) rozhodovať o prijatí nového člena do združenia,
c) rozhodovat' o vylúčení člena zo združenia,
d) riešiť majetkové otázky pri zárúkučleIistva v prípade zániku člena bez právneho

nástupcu,
e) rozhodnúf o povinnosti platit' členský príspevok, o jeho výške a splatnosti,
f) rozhodnút' Q zániku združenia,
g) navrhovar' a schvaľovať vymenovanie a oqvolávanie členov Správnej rady, Dozornej

rady a Generálneho riaditeľa,
h) schvaľova!' stratégiu zamerania podpory ARR PSK,
i) schvaľova!' vnútornú organizačnú Štruktúru .AiliR PSK,
j) vymenova!' likvidátora,

k) rozhodova!' oďalších otázkach, ktoré si Zbor zástupcov vymedzí do svojej pôsobnosti.



6. Zbor zástupcov rozhoduje hlasovaním, a to tak, že PSK má päť hlasov a Prešovská
univerzita má tri hlasy. Zbor zástupcov je uznášaniaschopný, ak su na jeho zasadnutí
prítomní minimálne piati členovia.

7. 'Naplatnosť rozhodnutia Zboru zástupcov je potrebných minimálne šesť hlasov v týchto
veciach:
a) zmena zakladateľskej zmluvy združenia,
b) zmena stanov združenia,
c) prijatie nového člena do združenia,
d) vylúčenia člena zo združenia,
e) vyriešenie majetkových otázok pri zániku členstva v prípade zániku .čIena bez

právneho .nástupcu,
f) povinnosť platiť členský príspevok,
g) zánik združenia.

8. Vo veciach neuvedených v ods. 7 rozhoduje Zbor zástupcov.nádpólovičnou väčšinou
hlasov prítomných členov,

9. Vo veciach uvedených v ods.8 v pripaderovnosti hlasov, rozhoduje hlas predsedu Zboru
zástupcov.

10. Zbor zástupcov členovzdruženia si vyhradzuje právo vopred zaujať stanovisko
kzávažnému rozh.odnutiu,ktoré bude prijímať Správna rada na základe podnetu
hociktorého člena združenia.

IL Členov Zboru zástupco". za PSK odvoláva na návrh .predseduPSKpo.pretokoVanfňa
komisii RRaCR PSK zastupiteľstvo PSI(. Za PU môže odvolať člena.Zboru
zástupcov rektor PU,

Článok 13
Správna rada

L Správna rada má pät členov , ktorí sú volení na štvcrročné.fúňkčné opdObie. Členom
Správne] rady môže byt' iba fyzická osoba, ktoráje .spôsobilá'na.právne-úkonyaje
bezúhonná. Za bezúhonnú osobu sa pre účely týchto stanov považuje osoba, ktorá nebola
právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin.

2. Funkčné obdobie Správnej rady je štvorročné.
3. Zakladatelia predkladajú Zboru zástupcov členov združenia na schválenie svóje návrhy na

členov Správnejrady.
4, Zbor zástupcov členov združenia schvaľuje návrhy zakladateľov združenia .na.členov SR.

Jednotliví zakladatelia budú mať v SRnasledo'vhé zastúpenie:
a) PSK - štyria členovia Správnej rady,
b) Prešovská univerzita - jeden člen Správnej rady,
pričom členov SR za PSK na návrh predsedu PSK schvaľuje zastupiteľstvo PSK, člena
správnej rady za Prešovskú univerzitu nominuje rektor Pu. Funkciu predsedu SR
a podpredsedu SR vykonávajú členovia SR, pričom Zbor zástupcov určí už v návrhu na
ich vvmenovarue,ktorýzmch bude predsedom a.ktorý podpredsedom Správnej rady.
Funkciu Predsedu Správnej rady na návrh Zboru zástupcov vykonáva člen SR
nominovaný.za PSK.
Funkciu podpredsedu Správnej rady na návrh Zboru zástupcov vykonáva člen SR
nominovaný za PU.

5. Predseda Správnej rady zvoláva, pripravuje a riadi schôdze SR. Počas jeho neprítomnosti
ho zastupuje podpredseda.
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6. Správna rada sa schádza podľa potreby, minimálne jedenkrát štvrťročne. Zasadnutie SR
musí byt' zvolané do siedmich dní od doručenia žiadosti Dozornej rady alebo jednej
tretiny členov Správnej rady.

7. Delegácia Európskej komisie môže nominovať svojho zástupcu v SR so štatútom
pozorovateľ a.

8, Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná na jej zasadnutí nadpolovičná väčšina
všetkých členov, pričom sa vyžaduje prítomnosť zástupcu Prešovskej univerzity. Na
platnosť rozhodnutia Správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej
členov. Zo zasadnutia Správnej rady sa vyhotoví zápisnica, ktorá sa doručí všetkým jej
členom najneskôr do desiatich dní po zasadnutí SR.

9, Členstvo v Správnej Rade zanikáčlenovi SR:
a) uplynutím funkčného obdobia správnej rady,
b) odstúpením,
c) odvolaním,
d) smrťou.

1O,Členov Správnej rady za PSK odvoláva na návrh predsedu PSK zastupiteľstvo PSK, Za
PU môže odvolať člena Správnej rady rektor PU.

ll. Ak niektorému z členov Správnej rady zanikne členstvo v SRv priebehu jej funkčného
obdobia, zakladateľ, za ktorého bol člen Správnej rady nominovaný navrhne na uvoľnené
miesto nového člena Správnéj rädy'pódl'a zásad uvedených v bode 3 a4.Nový člen
Správnej rady vykonáva svoju funkciu do konca funkčného obdobia. Správneftady.

12, Do pôsobnosti Správnej rady patrí najmä:
a) schvaľovať plán činnostia rozpočet združenia,
b) určovať pravidlá pre hospodárenie s prostriedkami združenia a rozhodovať o použití

prostriedkov združenia v súlade s predmetom činností podľa stanovzdruženia,
c) prerokúvať a schvaľovať vždy najneskôr do.30. apríla výročnú správu o činnosti

a hospodárení združenia za predchádzajúci kalendárny-rok, vrátane ročnej účtovnej
závierky združenia,

d) prijímať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v činnosti a hospodáreni
združenia,

e) informovať členov a iné oprávnené osoby o činnosti a hospodárení združenia,
f) plniť ďalšie úlohy, ktorýmiju poverí zbor zástupcov,
g) prerokúvať pripomienky, návrhy a podnety členov združenia,
h) menovať ilOdvolať Generálneho riaditeľa na základe návrhu Zboru zástupcova

ukladať Generálnemu riaditeľovi úlohy a kontrolovat' .ichplnenie.

Článok 14
Dozorná rada

1. Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia. DR dohliada na hospodárenie združenia
a póúžitie'prostriedkov združenia v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných
právnych predpisov a týchto stanov. .

2. Členovia Dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov
týkajúcich sa činnosti združenia a kontrol ovat' vedenie účtovných záznamov.

3. Zakladatelia predkladaj li Zboru zástupcov členov združenia na schválenie svoje návrhy na
členov Dozornej' rady, Po schválení Zborom zástupcov členov združenia zakladatelia
vymenujú svojich zástupcov za členov Dozornej rady. Členov DR za PSK na návrh
predsedu PSK schvaľuje zastupiteľstvo PSK, člena DR za Prešovskú univerzitu nominuje
rektor Pu. Členom DR môže b yť len.fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony
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a je bezúhonná. Za bezúhonnú osobu sa pre účely týchto stanov považuje osoba, ktorá
nebola právoplatne odsúdená za úmyseln)' trestn)! čin.

4. Dózomá rada má troch členov volených na štyri roky a jej zloženie je nasledovné:
PSK ~dvaja členovia,
Prešovská univerzita ~jeden člen,
Činnost' Dozornej rady riadi predseda Dozornej rady, ktorého volia členovia spomedzi
seba aktor)' zvoláva jej zasadnutia najmenej raz za šesť mesiacov. Funkciu predsedu
Dozornej rady vykonáva člen Dozornej rady.

5. Dozorná rada je oprávnená najmä:
a) kontro10va1'činnost' a správnosť hospodárenia združenia,
b) kontrolovat' vedenie účtovných kníh a iných záznamov a dokladov,
c) preskúmavat' ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti ahospocl.árení

a predklad at' svoje vyjadrenie Správnej rade,
d) upozqrňovat' Správnu radu na zistené nedostatky a navrhovať Správnej rade úlohy

smerujúce kodstníneniu zistených nedostatkov v činnosti a hospodáreni združenia

a kontrólovať ich plnenie,
e) ak-si to vyžadujú záujmy združenia, navrhnúť zvolanie mimoriadneho rokovania

Správnej rady alebo Zboru. zástupcov.
6. ČlenoviaJ)ozomej rády sa môžu.zúčastnit'na rokovaní Správnej rady- -
7, Ustanovenia čl. 13 bad 2, 8~9a1 Osa primerane použijú aj na.Dozornú radu.
8. Akniektorému z členov Dozornej rady zanikne členstvo v tejto ráde v priebehu jeho.

i'l.,lnkčnéhoobdobia,z.ak).adatel' vymenuje na.jeho miesto nového člena.
9. Členov DR za PSK odvoláva na návrh predsedu PSK zastupitel'stvoPSK, člena DR za

Prešovskú uníverzítu odvoláva rektor PU.

Článok 15
·Generálny riaditel'

l. Generálny riaditel' je výkonným orgánom združeniá, ktorý riadi činnoSt'zd.ru~enia a koná
v jeho mene. Generálny.riaditel' zastupuje združenie navonok aje jeho.štatutárnym
zástupcom.Za výkon svojej činnosti zodpovedá Správnej rade.

2. Generálneho ria21.itel'avymenúva a odvoláva Správna rada na návrh Zboru zástupcov

členovzdružema.
3. Generálny riaditeľ najmä:a) pripravuje návrhy a podklady pre rokovanie a rozhodovanie Správnej rady a Dozornej

rady,
b) vykonáva rozhodnutia Správnej rady,
e) riadi a zabezpečuje činnosť združenia, vrátane pôsobnosti v oblasti pracovno-

právnych vzt'ahov,zastup~ie združenie navonok a koná v jeho .mene; pri tom je
viazan)' rozhodnutiami Zboru zástupcov a Správnej rady,

d) pripravuje návrhy výročnej správy o činnosti a hospodáreni združenia pre rokovanie

a rozhodovanie Správnej rady,
e) pripiavujeplán arozpočet združenia pre rokovanie a rozhodovanie Správnej tady,
f) zúčastňuje sarokovania Zboru zástupcov zdťUŽeniabezhlasovacieho práva, Zbor

zástupcov môže rozl10dnút' o tom, že bude z jej rokovania vylúčený,
g) zúčastňuje sa rokovania Správnej rady bez hJasovaciehopráva; Správna rada môže

rozhodnút' o tom, že bude z jej rokovania vylúčený. Pr~



ŠIESTA ČASŤ

Článok 16
Zrušenie a zánik združenia

1. Združenie možno zrušiť rozhodnutím Zboru zástupcovo zániku združenia.
2.. Ak ma združenie dvoch členov, zrušuje sa vystúpením ktoréhokol'vek z nich zo združenia.

V takom prípadezostávajúci člen združenia rozhodne o jeho premene na inú právnu
formu alebo o likvidácii.

3. Ak pri zrušení združeniajeho imanie neprechádza na právneho nástupcu, vykoná sa pred
jeho zánikom likvidácia.

4, Likvidáciu vykonávalikvidátor, ktorého vymenuje Zbor zástupcov.
5. VprípadeZI1lšenia združenia s likvidáciou podl'a ods, 2'likvidátora vymenuje zostávajúci

člen združenia.
6. LikvidaČrt.ý zostatok sa rozdelímedzi členov združenia takto:

a) l~aždý.člen združenia má právo na pomernú čast' z likvidačného zostatku, podľa
pomeru výšky jeho vkladov do združenia kuvkladom všetkých členov,

b) každfčlep má povinncsťpódieľať sa pomernou čiastkou na úhrade straty podľa výšky
jeho vkladov do združenia ku vkladom všetkých členov .

.7. Zdrtiženiezaniká výmazom z registra združeníprávníck)'ľch osôb.

SIEDM..t\.ČASŤ

Článok 17
Záverečné ustanovenia

1. TietostanO\Týnadbbúdaju platnosť dňom ich podpisuštatutámymi zástupcami
zaldadajucich členov. .

2. Zmeny stanov možno vykonať len uznesením Zboru zástupcov.
3. Každý člen združenia dostane'jedno vyhotovenie stanov.
4. Súčasťou Stanov je príloha č, 1- Organizačná štruktúra združenia.

v ~ tJ:.J·IJj, -Zt1O;-'. Prešove.dňa .

predseda
samosprávneho

/' /')
/ . yť,
L,ť-&( L.C'L-{__..~

prof. Phlžr. František Mihina Cs-c.
rektor

Prešovskej univerzity v Prešove
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agentúra
regionálneho.
rozvoJa
PSK

Dodatokč. t k StanovámARR PSK
v súlade s bodom 5, písrn.a)týchto Stanov.

Aktualizácia
Rok 2015



Dodatok Č. 1 k Stanovám ARR PSK
v súlade $ bodom 5, písm. a) týchto Stanov.

Na základe uznesenie Č. 5/115015 zo 6. zasadnutia Zboru zástupcov ARR PSK sa

. členovia Zboru zástupcov ARR PSK uzniesli na zmene Stanov ARR .PSK

vnasledovnomznení:

1. "TRETIA ČASŤ Stanov - Majetkové pomery združenia, Článok 4. Zdroje združenia

bod b/.a bod cl sadoplňa .

.Bod bi doplňa ..... ročný členský príspevok PSK schválený Zastupiteľstvom PSK na

príslušný kalendárny rok a bod cl text sa dopÍňa ,oo ročné členské príspevky členov

združenia. "

Ing. Artúr Benes

g.enerálnyriaditeľ ARR PSK
Ing. Ján Ragan

predseda Zboru zástupcov ARR PSK

Ostatné ustanovenia Stanov ARR PSK nie sú týmto dodatkom dotknuté.

Tento dodatokk.smernid. nadobúda účinnost' 01 .0.7.2014

V Prešove dňa 23.06.2015



'tJ_ ,_. '.'V. .. ... _.. 0'- O' OO, ..0. O,

ORGANIZACNA STRUKTURA·ARR PSK

Agentúra regionálneho rozvoja PSK
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