Dodatok č. 3
k stanovám občianskeho združenia MAS HORNOHRAD vzatým na vedomie Ministerstvom
vnútra SR dňa 04.02.2016 pod č. VVS/1-900/90-31515-2, k Dodatku č.1 vzatého na
vedomie Ministerstvom vnútra SR dňa 04.07.2017 pod č. VVS/1-900/90-31515-3
a k Dodatku č. 2 vzatého na vedomie Ministerstvom vnútra SR dňa 21. 12. 2018 pod č.
VVS/1-900/90-31515-4.
Na základe uznesenia valného zhromaždenia dňa 12. 02. 2019 sa mení text stanov takto:
(pôvodný text)
§2
POSLANIE, CIELE A ZAMERANIE ČINNOSTI ZDRUŽENIA
1) Poslanie združenia
Poslaním združenia je aktívnou spoluprácou občanov, subjektov a inštitúcií realizovať
aktivity na podporu
trvalo udržateľného socio-ekonomického, environmentálneho
a kultúrneho rozvoja vidieka územia Miestnej akčnej skupiny HORNOHRAD, ktoré sú
v súlade s rozvojovým dokumentom územia pripravovaným za širokej účasti subjektov.
3) Činnosť združenia sledujúc stanovené ciele je zameraná najmä na:
a) Vypracovanie, implementáciu a monitoring stratégie miestneho rozvoja vedeného
komunitou (ďalej len „stratégia“)
b) zabezpečenie spolupráce medzi subjektami
územia MAS HORNOHRAD, a to:
samosprávou, štátnou správou, občianskymi, spoločenskými a záujmovými
združeniami, podnikateľským sektorom a občanmi vo forme verejno-súkromného
partnerstva,
c) spoluprácu a koordináciu s Partnerstvom sociálnej inklúzie okresu Poltár v procese
implementácie aktivít a princípov Fondu sociálneho rozvoja a sociálnej inklúzie na
úrovni lokalít, ako aj spoluprácu a koordináciu s inými miestnymi a regionálnymi
združeniami v oblastiach vidieka a vidieckeho cestovného ruchu,
d) organizovanie a realizovanie vzdelávacích, výchovných, školiacich a rekvalifikačných
programov, ktorých zameranie bude korešpondovať s potrebami územia a ktorých
cieľom je dať šancu najmä tým skupinám, ktoré majú problém uplatniť sa na trhu
práce. Súčasťou
týchto vzdelávacích programov bude ďalšie zvyšovanie si
kvalifikácie v tých oblastiach, ktoré budú pre územie regiónu potrebné. Aktivity
združenia budú v súlade s už prijatými dokumentmi
ako na národnej, tak
i medzinárodnej úrovni,
e) príprava, spracovávanie projektov, podávanie žiadostí a realizácia projektov, kde
žiadateľom bude samé združenie, za účelom získavania finančných prostriedkov zo
štrukturálnych fondov EÚ, ako aj iných zdrojov regiónu,
f)

pomoc pri príprave a realizácii projektov iným subjektom, ktoré o to združenie
požiadajú,

g) tvorbu rozvojových plánov územia, ich aktualizáciu, monitoring a evaluáciu,
h) realizáciu a manažment stratégie rozvoja územia a podpornými programami EÚ,
i)

príprava výziev
územia,

a hodnotenie a výber projektov na realizáciu

stratégie rozvoja

j)

realizácia a podpora aktivít a v oblasti kultúry, vzdelávania, životného prostredia,
cestovného ruchu, informovanosti obyvateľov, medzi regionálnej a medzinárodnej
spolupráce a iných oblastiach podporujúcich trvalo udržateľný rozvoj územia,

k) združovanie prostriedkov a vytváranie fondov a zdrojov pre zabezpečenie činnosti
aktivít združenia,
l)

propagáciu územia, jeho subjektov a produktov, ako aj členov združenia na
Slovensku i v zahraničí.

Činnosť združenia, v záujme zabezpečenie svojich cieľov a poslania má nielen lokálnu, ale
aj celoslovenskú a medzinárodnú pôsobnosť.
na (nový text)
§2
POSLANIE, CIELE A ZAMERANIE ČINNOSTI ZDRUŽENIA
1) Poslanie združenia
Poslaním združenia je aktívnou spoluprácou občanov, subjektov a inštitúcií realizovať
aktivity na podporu trvalo udržateľného socio-ekonomického, environmentálneho
a kultúrneho rozvoja vidieka územia Miestnej akčnej skupiny HORNOHRAD, ktoré sú
v súlade s rozvojovým dokumentom územia pripravovaným za širokej účasti subjektov
a v súlade so Stratégiou miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS HORNOHRAD
v platnom znení.
3) Činnosť združenia sledujúc stanovené ciele je zameraná najmä na:
a) Vypracovanie, implementáciu a monitoring stratégie miestneho rozvoja vedeného
komunitou (ďalej len „stratégia“)
b) zabezpečenie spolupráce medzi subjektami
územia MAS HORNOHRAD, a to:
samosprávou, štátnou správou, občianskymi, spoločenskými a záujmovými
združeniami, podnikateľským sektorom a občanmi vo forme verejno-súkromného
partnerstva,
c) spoluprácu a koordináciu s Partnerstvom sociálnej inklúzie okresu Poltár v procese
implementácie aktivít a princípov Fondu sociálneho rozvoja a sociálnej inklúzie na
úrovni lokalít, ako aj spoluprácu a koordináciu s inými miestnymi a regionálnymi
združeniami v oblastiach vidieka a vidieckeho cestovného ruchu,
d) organizovanie a realizovanie vzdelávacích, výchovných, školiacich a rekvalifikačných
programov, ktorých zameranie bude korešpondovať s potrebami územia a ktorých
cieľom je dať šancu najmä tým skupinám, ktoré majú problém uplatniť sa na trhu
práce. Súčasťou
týchto vzdelávacích programov bude ďalšie zvyšovanie si
kvalifikácie v tých oblastiach, ktoré budú pre územie regiónu potrebné. Aktivity
združenia budú v súlade s už prijatými dokumentmi ako na národnej, tak
i medzinárodnej úrovni,
e) príprava, spracovávanie projektov, podávanie žiadostí a realizácia projektov, kde
žiadateľom bude samé združenie, za účelom získavania finančných prostriedkov zo
štrukturálnych fondov EÚ, ako aj iných zdrojov regiónu,
f)

pomoc pri príprave a realizácii projektov iným subjektom, ktoré o to združenie
požiadajú,

g) tvorbu rozvojových plánov územia, ich aktualizáciu, monitoring a evaluáciu,
h) realizáciu a manažment stratégie rozvoja územia a podpornými programami EÚ,

i)

príprava výziev a hodnotenie a výber projektov na realizáciu stratégie rozvoja
územia,

j)

realizácia a podpora aktivít a v oblasti kultúry, vzdelávania, životného prostredia,
cestovného ruchu, informovanosti obyvateľov, medzi regionálnej a medzinárodnej
spolupráce a iných oblastiach podporujúcich trvalo udržateľný rozvoj územia,

k) združovanie prostriedkov a vytváranie fondov a zdrojov pre zabezpečenie činnosti
aktivít združenia,
l)

propagáciu územia, jeho subjektov a produktov, ako aj členov združenia na
Slovensku i v zahraničí.

Činnosť združenia, v záujme zabezpečenia svojich cieľov a poslania má nielen lokálnu, ale
aj celoslovenskú a medzinárodnú pôsobnosť.
Zmena pôsobnosti územia MAS (napr. vystúpenie/vstúpenie obce z/do MAS) sa môže
vykonať jedenkrát v priebehu programového obdobia 2014 – 2020, a to najskôr po dvoch
rokoch odo dňa nadobudnutia účinnosti oboch zmlúv o poskytnutí NFP pre podopatrenie
19.4. a zmluvy o poskytnutí NFP na chod MAS v rámci IROP. Lehota začína plynúť
v závislosti od toho, ktorá zmluva o NFP nadobudla účinnosť neskôr. Pri zmene pôsobnosti
územia MAS po uplynutí stanovenej lehoty musia byť dodržané Všeobecné podmienky
výberu MAS v zmysle Systému riadenia CLLD v platnom znení.
(pôvodný text)
§4
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV
2) Povinnosťou členov je najmä:
a) dodržiavať stanovy združenia,
b) plniť a podriadiť sa rozhodnutiam orgánov združenia,
c)

platiť členské príspevky v minimálne určenej
a v stanovenom čase,

výške, stanoveným spôsobom

d) aktívne sa podieľať na činnosti združenia a propagovať jeho ciele,
e) podieľať sa na zveľaďovaní majetku združenia a chrániť jeho hodnoty.
na (nový text)
§4
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV
2) Povinnosťou členov je najmä:
a) dodržiavať stanovy združenia,
b) plniť a podriadiť sa rozhodnutiam orgánov združenia,
c)

platiť členské príspevky
a v stanovenom čase,

v minimálne určenej

výške,

stanoveným

spôsobom

d) aktívne sa podieľať na činnosti združenia a propagovať jeho ciele,
e) dodržiavať ustanovenia Systému riadenia CLLD v platnom znení,
f)

podieľať sa na zveľaďovaní majetku združenia a chrániť jeho hodnoty,

g) v prípade, ak člen združenia spôsobí združeniu finančné straty porušením zmluvných
záväzkov MAS HORNOHRAD v nadväznosti na implementáciu Stratégie miestneho
rozvoja vedeného komunitou MAS HORNOHRAD v platnom znení, je povinný túto
škodu združeniu uhradiť.

(pôvodný text)
§6
VALNÉ ZHROMAŽDENIE
10)

Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, bez
ohľadu na príslušnosť k záujmovým skupinám, pričom každý z členov má jeden hlas.
Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho, musí byť však zabezpečené
splnenie podmienky v zmysle § 1 bod 4).

12)

O priebehu rokovania valného zhromaždenia a o hlasovaniach sa vyhotovujú zápisnice
podpísané zapisovateľom, predsedajúcim a predsedom dozornej rady, pokiaľ sa
rokovania, resp. hlasovania valného zhromaždenia zúčastnil, zapisovateľa a
predsedajúceho zvolia spomedzi seba prítomní členovia pre potreby každého
jednotlivého zasadnutia valného zhromaždenia.

na (nový text)
§6
VALNÉ ZHROMAŽDENIE
10)

Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, bez
ohľadu na príslušnosť k záujmovým skupinám, pričom každý z členov má jeden hlas.
Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu, a v prípade jeho neprítomnosti hlas
podpredsedu, musí byť však zabezpečené splnenie podmienky v zmysle § 1 bod 4).

12)

O priebehu rokovania valného zhromaždenia a o hlasovaniach sa vyhotovujú zápisnice
podpísané zapisovateľom a tromi overovateľmi.

(pôvodný text)
§7
SPRÁVNA RADA
8)

O priebehu zasadnutia správnej rady a o jej hlasovaniach sa vyhotovujú zápisnice
podpísané všetkými prítomnými členmi správnej rady. Každý člen správnej rady má
právo, aby v zápisnici bol uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť.

9)

Správna rada má najmenej troch členov volených na obdobie troch rokov; počet členov
správnej rady je spravidla nepárny. V správnej rade musia byť paritne zastúpení
predstavitelia verejného, podnikateľského a občianskeho sektoru. Počet členov
správnej rady zastupujúcich verejný sektor musí byť menší než polovica.

na (nový text)
§7
SPRÁVNA RADA
8)

O priebehu zasadnutia správnej rady a o jej hlasovaniach sa vyhotovujú zápisnice
podpísané tromi overovateľmi zápisnice. Každý člen správnej rady má právo, aby
v zápisnici bol uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť.

9)

Správna rada má deväť členov volených na obdobie troch rokov; počet členov správnej
rady je spravidla nepárny. V správnej rade musia byť paritne zastúpení predstavitelia
verejného, podnikateľského a občianskeho sektoru. Počet členov správnej rady
zastupujúcich verejný sektor musí byť menší než polovica.

