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Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01  Levoča 
  

 

Predmet rokovania:    
 
Založenie Záujmového združenia právnických osôb Levočské vrchy – Krúžok 
  
Schválenie členstva Mesta Levoča v Záujmovom združení právnických osôb Levočské vrchy – 
Krúžok  
 
Schválenie stanov Záujmového združenia právnických osôb  Levočské vrchy – Krúžok 
 
Prezentácia areálu bežeckého lyžovania, biatlonu a horskej cyklistiky Levoča Nordic Centrum 
 
 
Pre:                Mestské zastupiteľstvo  – 25.04.2019 
 
Predkladá:  Právny útvar 
  
Spracovateľ:  Právny útvar 
                                     
                                                                                                                                         
Návrh predkladateľa na uznesenia:    
 
1.  Mestské zastupiteľstvo schvaľuje založenie Záujmového združenia právnických osôb  Levočské 

vrchy – Krúžok.  

2.  Mestské zastupiteľstvo schvaľuje členstvo mesta Levoča v Záujmovom združení právnických 
osôb Levočské vrchy – Krúžok.  

3.  Mestské zastupiteľstvo schvaľuje stanovy Záujmového združenia právnických osôb Levočské 
vrchy – Krúžok 

 
4.  Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie prezentáciu areálu bežeckého lyžovania, biatlonu a 

horskej cyklistiky Levoča Nordic Centrum. 
 
Stanovisko predkladateľa:  
 
1. Právny útvar odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť založenie Záujmového združenia 

právnických osôb  Levočské vrchy – Krúžok.  

2.  Právny útvar odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť členstvo mesta Levoča v Záujmovom 
združení právnických osôb Levočské vrchy – Krúžok. 

3. Právny útvar odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť stanovy Záujmového združenia 
právnických osôb  Levočské vrchy – Krúžok. 

 
4. Právny útvar odporúča Mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie prezentáciu areálu 

bežeckého lyžovania, biatlonu a horskej cyklistiky Levoča Nordic Centrum. 



 Termín:    ihneď 

  
Zodpovedný:   Právny útvar 
                                                     
 
 
Stanovisko MR: 
              
1.  Mestská  rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť založenie Záujmového združenia 

právnických osôb  Levočské vrchy – Krúžok.  

2.   Mestská  rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť členstvo mesta Levoča v 
Záujmovom združení právnických osôb Levočské vrchy – Krúžok.  

3. Mestská  rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť stanovy Záujmového združenia 
právnických osôb Levočské vrchy – Krúžok. 

 
4. Mestská  rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie prezentáciu areálu 

bežeckého lyžovania, biatlonu a horskej cyklistiky Levoča Nordic Centrum. 
 
 
Na vedomie:                          primátor mesta 
    zástupca primátora mesta 
                                                    prednosta mestského úradu 
                                                    hlavná kontrolórka      
             
 
V Levoči dňa:                18.04.2019   

 
 
 

Dôvodová správa 
 

 
Právna úprava: § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka (zák. č. 40/1964 Zb.) 
 
Na ochranu svojich záujmov alebo na dosiahnutie iného účelu môžu právnické osoby vytvárať 
záujmové združenia právnických osôb (ďalej len ZZPO), ktoré je samostatnou právnickou osobou a 
má právnu subjektivitu. ZZPO sa zakladá zakladateľskou zmluvou alebo rozhodnutím zakladateľov na 
ustanovujúcej členskej schôdzi, pričom na samotný vznik ZZPO je nutná registrácia ZZPO Okresným 
úradom v sídle kraja, príslušnom podľa sídla ZZPO. Právnu spôsobilosť tak nadobudne ZZPO až 
zápisom do registra združení vedeného okresným úradom v sídle kraja. 
 
ZZPO Levočské vrchy – Krúžok 
 
V záujme podpory a rozvoja športu v územnej oblasti Levoče, Levočských planín, lokalite Uloža, 
Vyšné Repaše, Závada a Krúžok sa právne subjekty pôsobiace v týchto územných oblastiach, a to: 
Mesto Levoča, Obec Uloža, Obec Vyšné Repaše, Pozemkové spoločenstvo Uloža, Združenie 
urbárnikov a cirkevníkov Závada – OZ a LEVOČA NORDIC CENTRUM, občianske združenie, 
rozhodli založiť ZZPO Levočské vrchy – Krúžok (ďalej len ZZPO). Uvedená lokalita sa vyznačuje 



vhodnými prírodnými podmienkami, umožňujúcimi rozvoj rôznych druhov športov, čoho dôkazom je 
v súčasnosti využívaný areál bežeckého lyžovania v lokalite Krúžok. Táto oblasť má veľký potenciál 
na rozvoj podmienok pre ďalšie športové aktivity. Z tohto dôvodu sa vyššie uvedené subjekty rozhodli 
založiť ZZPO, v rámci ktorého by spoločne podporovali rozvoj športových aktivít v tomto regióne.  
 
ZZPO Levočské vrchy – Krúžok sa zakladá ako záujmová, dobrovoľná, nezávislá, nepolitická, 
nezisková právnická osoba s právnou subjektivitou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a 
povinnosti a vystupuje nezávisle voči štátnym  orgánom, orgánom územnej samosprávy odlišným od 
jeho zakladateľov, iným orgánom verejnej moci a ďalším subjektom verejného a súkromného 
charakteru.  
Cieľom ZZPO je: 
• podpora a rozvoj športu v odvetviach bežeckého lyžovania, horskej cyklistiky a horskej turistiky 

a obdobných športových odvetví v územnej oblasti Levoče, Levočských planín, lokalite Uloža, 
Vyšné Repaše, Závada, Krúžok, 

• podpora a rozvoj cestovného ruchu a regionálneho rozvoja v dotknutom území,  
• vybudovanie/modernizácia, správa a prevádzka areálu bežeckého lyžovania a horskej cyklistiky v 

lokalite Krúžok s názvom LEVOČA NORDIC CENTRUM  
 
Zakladajúci členovia ZZPO: 
• Mesto Levoča 
• Obec Uloža 
• Obec Vyšné Repaše 
• Pozemkové spoločenstvo Uloža  
• Združenie urbárnikov a cirkevníkov Závada – OZ  
• LEVOČA NORDIC CENTRUM, občianske združenie 
 
Možnosť členského / partnerského pripojenia sa k ZZPO   
 
- Členom združenia sa môže stať aj iná právnická osoba, ktorá sa pripojí k účelu a cieľom združenia, 

pričom rešpektuje predmet činnosti združenia a nebola založená prioritne za účelom tvorby zisku, 
- Partnerom  združenia  sa  môže  stať   aj iná  fyzická a právnická  osoba,  ktorá sa stotožňuje s 

účelom a cieľom združenia. 
 
Orgány ZZPO: 
 Správna rada ako najvyšším orgán, ktorý tvoria všetci zakladajúci členovia združenia,  
 Predseda správnej rady ako štatutárny orgán ZZPO 
 Výkonný manažér ako výkonný orgán ZZPO zabezpečujúci bežné záležitosti smerom dovnútra 

združenia 
 Revízor ako kontrolný orgán ZZPO 
 
 
 
Vypracoval: Právny útvar 
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záujmového združenia právnických osôb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ČLÁNOK I. 
Názov a sídlo združenia 

 
1.1 Názov združenia v slovenskom jazyku: Levočské vrchy – Krúžok. 
1.2 Sídlo združenia: Námestie Majstra Pavla 4, Levoča 054 01.  
1.3 Združenie je založené uznesením zakladajúcej členskej schôdze zo dňa ....................... Právnu 

spôsobilosť združenie nadobúda zápisom do registra združení, vedenom Okresným úradom 
v Prešove. Združenie je právnickou osobou podľa § 20f a nasledujúcich ustanovení 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.  

 
ČLÁNOK II. 

Trvanie združenia 
 
Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.  
 

ČLÁNOK III. 
Účel združenia 

 
3.1 Združenie je záujmová, dobrovoľná, nezávislá,nepolitická, nezisková právnická osoba s 

právnou subjektivitou,  ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti a 
vystupuje  nezávisle  voči  štátnym  orgánom, orgánomúzemnej samosprávy odlišným od 
jeho zakladateľov, iným orgánom verejnej mociaďalším subjektom verejného a súkromného 
charakteru.  

3.2 Združenie je oprávnené napĺňať svoje ciele a uskutočňovať všetky činnosti súvisiace s 
predmetom jeho činnosti samostatne alebo v spolupráci s tretími osobami. 

3.3 Združenie je oprávnené pre naplnenie svojich cieľov zakladať obchodné spoločnosti alebo 
iné právnické osoby a môže nadobúdať účasť v existujúcich obchodných spoločnostiach 
alebo iných právnických osobách.  

3.4 Združenie je oprávnené spolupracovať s inými tuzemskými alebo zahraničnými právnickými 
alebo fyzickými osobami pri zabezpečovaní cieľov svojej činnosti; združenie tieto aktivity 
vykonáva prostredníctvom vytvárania partnerstva a aktívnej spolupráce s fyzickými 
osobami alebo právnickými osobami ziskového a neziskového charakteru.   

ČLÁNOK IV. 
Ciele a predmet činnosti združenia  

 
4.1 Cieľmi združenia sú: 

 podpora a rozvoj športu v odvetviach bežeckého lyžovania, horskej cyklistiky a horskej 
turistikya obdobných športových odvetví v územnej oblasti Levoče, Levočských planín, 
lokalite Uloža, Vyšné Repaše, Závada, Krúžok, 

 podpora a rozvoj cestovného ruchu a regionálneho rozvoja v dotknutom území,  
 vybudovanie/modernizácia, správa a prevádzka areálu bežeckého lyžovania a horskej 

cyklistiky v lokalite Krúžok s názvom LEVOČA NORDIC CENTRUM (skrátený názov 
„LNC“). 

4.2 Predmet činnosti združenia smeruje k zabezpečeniu jeho cieľov. Za týmto účelom združenie:    
 identifikuje a analyzuje možné spôsoby realizácie svojich cieľov, 
 pripravuje konkrétne návrhy na realizáciu svojich cieľov,  
 samostatne alebo v spolupráci s finančnými inštitúciami sa zúčastňuje na príprave 

finančných schém a programov určených pre realizáciu svojich cieľov,  



 spolupracuje s regionálnymi a celoštátnymi organizáciami zameranými na podporu 
a rozvoj športu v dotknutých športových odvetviach a cestovného ruchu a regionálneho 
rozvoja,  

 zabezpečuje rozvoj športu v dotknutých športových odvetviach najmä formou 
informovania, publicity a budovania vzťahov s verejnosťou,   

 presadzuje a obhajuje oprávnené záujmy svojich členov  
 zabezpečuje inštitucionálne medzinárodné kontakty a spoluprácu s organizáciami s 

obdobným účelom,  
 podieľa sa na tvorbe strategických materiálov, odborných analýz, koncepcií a stanovísk 

regionálneho, národného a medzinárodného charakteru týkajúcich sa realizácie jeho 
cieľov,  

 plní úlohy spojené s odbornou realizáciou projektov a programov zameraných na 
podporu a rozvoj športu v dotknutých športových odvetviach,  

 presadzuje trvalo udržateľný rozvoj športu v dotknutých športových odvetviach  
s osobitným zameraním na ochranu životného prostredia v dotknutej lokalite 
a zachovanie rázu a osobitostí prírody a krajiny,  

 spravuje a prevádzkuje areál bežeckého lyžovania a horskej cyklistiky v lokalite Krúžok  
a poskytuje služby jeho návštevníkom, 

 vykonáva reklamnú činnosť a marketing, 
 vykonáva činnosť informačných a spravodajských kancelárií,  
 vykonáva správu a údržbu nehnuteľností,  
 vykonáva prenájom a požičiavanie vecí hnuteľných.  

 
ČLÁNOK V. 

Majetok združenia 
 
5.1 Majetkom združenia sú peňažné prostriedky, veci, ako aj majetkové práva a iné majetkové 

hodnoty oceniteľné peniazmi potrebné na výkon činnosti združenia a zabezpečovanie jeho 
cieľov.  

5.2 Majetok združenia je tvorený predovšetkým z nasledovných zdrojov:  
a) finančné a iné vklady členov združenia,  
b) finančné a iné vklady partnerov združenia,  
c) finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, 
d) finančne prostriedky poskytované z rozpočtov Európskej únie alebo iných 

verejných rozpočtov, 
e) dary a iné peňažné príspevky od členov alebo partnerov združenia, príp. od iných 

fyzických alebo právnických osôb,  
f) úroky z peňažných vkladov v bankách s výnimkou úrokov z finančných 

prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, rozpočtov 
Európskej únie alebo iných verejných rozpočtov, 

g) dotácie, príspevky, granty,  
h) príjmy z pôžičiek alebo úverov, čerpaných za účelom financovania činnosti 

združenia,  
i) výnosy z podielov v obchodných spoločnostiach, 
j) príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti združenia.  

5.3 Hospodárskou činnosťou združenia je činnosť združenia uskutočňovaná v rámci predmetu 
činnosti združenia na dosiahnutie jeho cieľov, pokiaľ z takejto činnosti združenia plynie 
príjem. Hospodárska činnosť združenia nie je zameraná na dosahovanie zisku; akýkoľvek 
príjem z hospodárskej činnosti združenie použije na zabezpečenie svojej činnosti.  

5.4 Združenie je oprávnené majetok používať výlučne v súlade so svojim účelom, na 
zabezpečenie a realizáciu svojich cieľov, v súlade s predmetom činnosti združenia a na krytie 
výdavkov súvisiacich so zabezpečovaním činnosti združenia.  



5.5 Združenie majetok používa v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej 
republiky a predpismi združenia.  

 
 

ČLÁNOK VI. 
Členstvo v združení 

 
6.1 Z hľadiska výkonu práv a povinností v združení sa rozlišujú:  

a) zakladajúci členovia združenia,  
b) členovia združenia, 
c) partneri združenia.  

6.2 Zakladajúcimi členmi združenia, ktorí združenie založili zmluvou o založení združenia zo 
dňa/uznesením zo zakladajúcej členskej schôdze združenia zo dňa ....................... sú:  

 Mesto Levoča 
 Obec Uloža 
 Obec Vyšné Repaše 
 Pozemkové spoločenstvo Uloža  
 Združenie urbárnikov a cirkevníkov Závada – OZ  
 LEVOČA NORDIC CENTRUM, občianske združenie 

6.3 Členom združenia sa môže stať každá právnická osoba, ktorá sa pripojí k účelu a cieľom 
združenia, rešpektuje predmet činnosti združenia a nebola založená prioritne za účelom 
tvorby zisku. Ustanovenia týchto stanov, ktoré sa vzťahujú na členov združenia sa primerane 
vzťahujú aj na zakladajúcich členov združenia, ak nie je v stanovách výslovne uvedené inak.  

6.4 Partnerom  združenia  sa  môže  stať  každá  fyzická a právnická  osoba,  ktorá sa stotožňuje 
s účelom a cieľom združenia. Partneri združenia podpisujú so združením samostatné zmluvy 
o spolupráci, poskytnutí finančnýchpríspevkov a spoločnom postupe pri napĺňaní účelu 
a cieľov združenia. Partneri združenia sú dôležitou súčasťou činnosti združenia.  

 
ČLÁNOK VII. 

Vznik a zánik členstva 
 
7.1 Podmienkou vzniku  členstva  v združení  je  doručenie  písomnej  žiadosti  právnickej osoby, 

ktorá sa tak stane záujemcom o členstvo v združení. Žiadosť o členstvo musí obsahovať 
záväzok záujemcu dodržiavať stanovy združenia a plniť povinnosti vyplývajúce z členstva v 
združení. Záväzok dodržiavania stanov uvedený v žiadosti podľa predchádzajúcej vety sa 
považuje za pristúpenie záujemcu o členstvo k stanovám združenia a vyjadrenie súhlasu s 
obsahom stanov.  

7.2 O žiadosti záujemcu o členstvo v združení rozhoduje po predchádzajúcom posúdení žiadosti 
Správna rada združenia. Na vznik členstva v združení nemá záujemca právny nárok.  

7.3 Záujemca o členstvo sa stáva členom združenia dňom doručenia rozhodnutia Správnej rady 
o prijatí za člena združenia záujemcovi. Správna rada nie je viazaná žiadnou lehotou, v ktorej 
má o žiadosti záujemcu o členstvo rozhodnúť a je oprávnená žiadosť záujemcu o členstvo 
odmietnuť aj bez uvedenia dôvodu. 

7.4 Správna rada môže rozhodnúť o prijatí partnerov – právnických osôb alebo fyzických osôb. 
Partneri sú oprávnení predkladať návrhy jednotlivých projektov, programov a koncepcií s 
ohľadom na predmet činnosti a ciele združenia, ktorých nositeľom bude združenie. V 
prípade, že predložený návrh bude odsúhlasený Správnou radou, medzi združením a 
konkrétnym partnerom bude uzatvorená osobitná zmluva o spolupráci. 

7.5 Členstvo v združení zaniká:  
 vystúpením člena zo združenia, ktoré je možné len v čase, keď  to nie je na ujmu 

ostatným členom združenia,  
 vylúčením člena zo združenia za hrubé alebo opakované porušenie povinností 

vyplývajúcich z členstva v združení,  



 Vyhlásením konkurzu na majetok člena združenia alebo povolením reštrukturalizácie,  
 Vstupom člena združenia do likvidácie alebo nútenej správy, 
 zánikom právnickej osoby – člena združenia, 

7.6 Člen združenia môže vzdaním sa členstva jednostranným prejavom vôle ukončiť členstvo v  
združení. Tento prejav vôle musí mať písomnú formu a musí byť doručený združeniu. 
Členstvo člena v združenízaniká vzatím vzdania sa členstva na vedomie Správnou radou. 
Pokiaľ Správna rada nevezme vzdanie sa členstva na vedomie v lehote 60 dní odo dňa 
doručenia oznámenia o vzdaní sa členstva, členstvo v združení zanikne uplynutím 
posledného dňa tejto lehoty. 

7.7 O vylúčení člena zo združenia rozhoduje Správna rada. Člen združenia, o vylúčení ktorého 
Správna rada rozhoduje, nemá v tejto veci hlasovacie právo. Člen združenia môže byť 
vylúčený zo združenia, ak opakovane alebo hrubým spôsobom porušuje povinnosti 
vyplývajúce zo stanov združenia, z vnútorných predpisov schválených orgánmi združenia a z 
rozhodnutí orgánov združenia.  

7.8 Za zánik právnickej osoby – člena združenia sa pokladá zrušenie právnickej osoby podľa 
osobitných predpisov bez právneho nástupcu.V prípade zániku členstva v združení nemá 
člen združenia právo na vrátenie príspevkov poskytnutých na činnosť združenia do dňa 
zániku členstva. 

 
ČLÁNOK VIII. 

Práva a povinnosti členov združenia 
 
8.1 Člen združenia vykonáva práva a plní povinnosti prostredníctvom štatutárneho zástupcu 

alebo inej osoby poverenej alebo splnomocnenej štatutárnym zástupcom člena združenia. 
8.2 Člen združenia má právo:  

 zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov združenia,  
 byť prizývaný na rokovanie orgánov združenia, ak sa bezprostredne týkajú jeho práv, 

záujmov a povinností,  
 slobodne sa vyjadrovať k prerokúvaným otázkam, požadovať k nim vysvetlenia  a 

podávať návrhy, námety, pripomienky a sťažnosti k činnosti orgánov združenia a žiadať 
ich posúdenie a riešenie,  

 zúčastňovať sa na podujatiach a aktivitách organizovaných združením,  
 byť informovaný o všetkých otázkach činnosti združenia a jeho orgánov. 

8.3 Zakladajúci člen združenia má okrem práv uvedených v bode 8.2. týchto stanov aj právo  
 byť členom orgánov združenia v zmysle týchto stanov, 
 hlasovať na zasadnutiach orgánov združenia v zmysle týchto stanov,  
 nahliadať do písomnosti, dát a archívov združenia.  

8.4 Člen združenia je povinný:  
 dodržiavať  stanovy  združenia,   vnútorné   predpisy  schválené   orgánmi   združenia a 

rozhodnutia orgánov združenia,  
 chrániť dobré meno a záujmy združenia,  
 zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť záujmy združenia a jeho členov,  
 všestranne sa usilovať o realizáciu cieľov združenia,  
 podieľať sa na financovaní činnosti združenia spôsobom určeným rozhodnutím Správnej 

rady,   
 podporovať činnosť združenia a jeho aktivity aj nad rámec vlastnej územnej pôsobnosti 

a aktívne sa zúčastňovať pri ich zabezpečovaní. 
 

ČLÁNOK IX. 
Orgány združenia 

 
9.1 Orgánmi združenia sú:  

 Správna rada  



 Predseda správnej rady  
 Výkonný manažér 
 Revízor 

ČLÁNOK X. 
Správna rada 

 
10.1 Správna rada je najvyšším orgánom združenia, ktorý tvoria všetci zakladajúci členovia 

združenia.  Zasadnutia Správnej rady sú povinní sa zúčastňovať všetci zakladajúci 
členoviazdruženia. 

10.2 Zakladajúci člen združenia na zasadnutí Správnej rady vykonáva hlasovacie právo 
prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu alebo ním poverenej a splnomocnenej 
osoby. 

10.3 Zástupcom zakladajúceho člena združenia v Správnej rade môže byť len fyzická osoba, 
ktorá je spôsobilá na právne úkony. Zástupcom zakladajúceho člena v Správnej rade 
nemôže byť Revízor združenia.  

10.4 Zasadnutie Správnej rady zvoláva predseda Správnej rady najmenej dvakrát ročne, 
písomnou pozvánkou doručenou každému zakladajúcemu členovi združenia, najmenej 
10dní pred dňom jeho konania, ktorá musí obsahovať čas, miesto a program rokovania 
Správnej rady. Na prijatie zmeny programu zasadnutia Správnej rady je potrebná 
nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov Správnej rady. Správna rada rokuje podľa 
programu schváleného na začiatku rokovania. 

10.5 Mimoriadne zasadnutie Správnej rady zvoláva predseda Správnej rady, keď o to požiada 
aspoň jedna tretina všetkých členov Správnej rady alebo revízor združenia. V tomto 
prípade sa zasadnutie Správnej rady uskutoční do 10 pracovných dní od doručenia 
požiadavky na zvolanie Správnej rady predsedovi Správnej rady. Žiadosť o zvolanie 
mimoriadneho zasadnutia Správnej rady musí obsahovať návrh programu zasadnutia 
Správnej rady. 

10.6 Termín a program zasadnutia Správnej rady oznámi predseda správnej rady členom 
združenia a partnerom združenia v lehote 10 dní pred dňom konania zasadnutia 
Správnejrady.  

10.7 Ak Predseda správnej rady nezvolá riadne alebo mimoriadne zasadnutie Správnej rady, 
jetoto zasadnutie oprávnený zvolať ktorýkoľvek iný člen Správnej rady združenia.  

10.8 Zakladajúci členovia združenia majúpri hlasovaní v Správnej rade spoločne 100 hlasov, 
z ktorých 25 hlasov má mesto Levoča a 25 hlasov má LEVOČA NORDIC CENTRUM – 
občianske združenie. Zostávajúci počet 50 hlasov sa rozdelí medzi ostatných 
zakladajúcich členov združenia pomerne podľa veľkosti výmery pozemkov vo vlastníctve 
jednotlivých zakladajúcich členov združenia, určených na vybudovanie areálu bežeckého 
lyžovania a horskej cyklistiky v lokalite Krúžok podľa geometrického plánu tvoriaceho 
Prílohu č. 1 týchto stanov, k celkovej výmere areálu bežeckého lyžovania a horskej 
cyklistiky v lokalite Krúžok určenej podľa geometrického plánu tvoriaceho Prílohu č. 1 
týchto stanov. Geometrický plán číslo ............, vypracovaný geodetom 
............................................................................., úradne overený Okresným úradom Levoča, 
katastrálnym odborom dňa ........................, tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto stanov ako 
Príloha č. 1. Tabuľka pomeru hlasov jednotlivých zakladajúcich členov združenia 
v Správnej rade tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto stanov ako Príloha č. 2. 

10.9 Správna rada je schopná uznášania, ak sú prítomní zakladajúci členovia združenia, ktorí 
majú aspoň nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov.  

10.10 Na prijatie rozhodnutia Správnej rady jepotrebná aspoň nadpolovičná väčšina hlasov 
prítomných členov Správnej rady, ak nie je týmito stanovami požadovaný iný počet 
hlasov.Na prijatie rozhodnutia podľa bodu 10.11 písm. a),e),g),j) je potrebnýsúhlas aspoň 
dvochtretín hlasov všetkých  členov Správnej rady.  

10.11 Správna rada:  
a) prerokúva a schvaľuje zmeny a doplnky stanov združenia  
b) stanovuje hlavné smery činnosti združenia (ročný program činnosti),   



c) prerokúva a schvaľuje správy o činnosti združenia a správy o 
hospodárení združenia,  

d) volí a odvoláva Predsedu správnej rady, Výkonný manažéra Revízora 
združenia,  

e) schvaľuje  rozpočet združenia a ročnú účtovnú závierku združenia, 
f) schvaľuje rokovací poriadok Správnej rady,  
g) schvaľuje zlúčenie, zmenu, zrušenie, zánik alebo likvidáciu združenia,   
h) rozhoduje o prijatí nových členov združenia a partnerov združenia,  
i) rozhoduje o vylúčení člena združenia,  
j) rozhoduje o účasti združenia v obchodných spoločnostiach (vstup, 

založenie, výstup),  
k) koordinuje činnosť združenia,   
l) rokuje so štátnymi orgánmi, s orgánmi územnej samosprávy a s ostatným 

organizáciami, inštitúciami a fyzickými osobami. 
m) rozhoduje o hospodárení združenia a nakladaní s majetkom združenia.  

10.12 Správna rada volí a odvoláva z radov svojich členov Predsedu správnej rady.  
10.13 Partneri a členovia združenia majú právo sa zúčastňovať zasadnutí Správnej rady bez 

práva hlasovania.Výkonný manažér má právo sa zúčastňovať zasadnutí Správnej rady 
bez práva hlasovania; to neplatí v prípade, ak sa Výkonný manažér zasadnutia Správnej 
rady zúčastňuje ako zástupca zakladajúceho člena združenia.  

10.14 O konaní zasadnutia Správnej rady sa vyhotovuje zápisnica. Zápisnicu vyhotovuje a 
podpisuje predseda Správnej rady, ktorý zodpovedá za správnosť a úplnosť  zápisnice. 
Predseda Správnej rady je povinný najneskôr do desiatich dní od skončenia zasadania 
Správnej rady doručiť každému zakladajúcemu členovi združenia jedno vyhotovenie 
zápisnice a v tej iste lehote doručiť združeniu jedno vyhotovenie zápisnice spolu 
s listinouprítomných členov Správnej rady. V prípade neprítomnosti predsedu Správnej 
rady,zastupuje predsedu Správnej rady pri povinnostiach podľa tohto bodu stanov iný 
členSprávnej rady určený Správnou radou. Združeniearchivuje zápisnice zo zasadania 
Správnej rady spolu s prílohami po celú dobu trvania združenia.  

10.15 Zástupca zakladajúceho člena združenia v Správnej rade sa môže svojej funkcie vzdať. 
Vzdanie sa funkcie zástupcu je účinné odo dňa doručenia vzdania sa funkcie 
zakladajúcemu členovi združenia.  

 
ČLÁNOK XI. 

Predseda správnej rady  
 
11.1 Štatutárnym orgánom združenia je Predseda správnej rady, ktorý riadi činnosť 

združeniaa koná v mene združenia navonok.  
11.2 Predsedu správnej rady združenia volí a odvoláva Správna rada z radov svojich členov.  
11.3 Funkcia Predsedu správnej rady zaniká:  

 Vzdaním sa funkcie,  
 Odvolaním z funkcie, 
 Smrťou.  

11.4 Vzdanie sa funkcie Predsedu správnej rady združenia je účinné odo dňa doručenia 
vzdaniasa funkcie Správnej rade.  

11.5 Predseda správnej rady najmä:  
 vypracúva a predkladá Správnej rade návrhy činnosti združenia a koordinuje 

vypracúvanie materiálov pre rozhodovanie Správnej rady,  
 vypracúva návrhy rozpočtu združenia a predkladá ho na schválenie Správnej 

rade,  
 predkladá Správnej rade správy o činnosti združenia a správy o hospodárení 

združenia,  
 zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva združenia,  



 pripravuje účtovnú závierku a výročnú správu o hospodárení združenia a 
predkladá ich Správnej rade,  

 riadi prácu združenia a rieši pracovno- právne vzťahy,  
 pozýva na rokovania alebo porady odborných poradcov z radov partnerov, 

pozvaní majú hlas poradný,  
 informuje členov združenia a iné právnické osoby o činnosti a hospodárení 

združenia,  
 rozhoduje o veciach, ktoré v zmysle stanov nepatria do pôsobnosti žiadneho 

orgánu združenia.  
 

ČLÁNOK XII. 
Výkonný manažér 

 
12.1 Výkonný manažér je výkonným orgánom združenia. Výkonný manažér rozhoduje 

o všetkých otázkach, ktoré nie sú podľa týchto stanov alebo rozhodnutia Správnej rady 
vyhradené Správnej rade alebo Predsedovi správnej rady.   

12.2 Združenie má jedného Výkonného manažéra, ktorého menuje a odvoláva Správna rada 
združenia.   
12.3 Výkonný manažér zabezpečuje bežné záležitosti smerom dovnútra združenia, najmä  
a) rozhoduje o otázkach organizačného a technického charakteru, 
b) rozhoduje o veciach vnútornej prevádzky, 
c) vybavuje bežné záležitostí vedenia združenia, ako aj úlohy, ktorými ho poveril Predseda 
  správnej rady alebo Správna rada.  
12.4 Výkonným manažérom združenia môže byť len fyzická osoba. Výkonný manažér  

združenia nesmie byť zároveň Revízorom združenia. Správna rada môže rozhodnúť, že 
funkciu Predsedu správnej rady a Výkonného manažéra združeniabude zastávať tá istá 
osoba.    

 

ČLÁNOK XIII. 
Revízor 

 
13.1 Revízor je kontrolným orgánom združenia, ktorý dohliada na dodržiavanie účelu 
združenia, riadne uskutočňovanie predmetu činnosti združenia, riadne hospodárenie 

združenia a použitie prostriedkov združenia v súlade s ustanoveniami všeobecne 
      záväzných právnych predpisov a stanov združenia. 

13.2 Revízora volí a odvoláva Správna rada združenia.  
13.3 Revízorom združenia môže byť len fyzická osoba. Revízorom nemôže byť člen Správnej 

rady združenia a Výkonný manažér.  
13.4 Revízor združenia najmä:  

 v súlade so záväznými právnymi predpismi vykonáva kontrolu hospodárenia a 
účelného využívania a nakladania s majetkom združenia,   

 kontroluje vedenie účtovníctva,  
 kontroluje dodržiavanie stanov,  
 vyjadruje sa k návrhom rozpočtu združenia, správe o hospodárení a účtovnej 

závierke združenia,  
 oboznamuje Správnu radu s výsledkami svojej kontrolnej činnosti a navrhuje 

opatrenia na nápravu zistených nedostatkov,  
 predkladá správy a odporúčania Správnej rade.  

13.5 Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti 
združenia a kontrolovať vedenie účtovných záznamov. 
13.6 Revízor sa zúčastňuje zasadnutia Správnej rady združenia s hlasom poradným.   
13.7 Revízor sa môže svojej funkcie vzdať. Vzdanie sa funkcie Revízora je účinné odo dňa 



doručenia vzdania sa funkcie Správnej rade združenia.  
 

ČLÁNOK XIV. 
Hospodárenie združenia 

 
14.1 Združenie hospodári so svojim majetkom v súlade s právnymi predpismi a s účelom, 

cieľmi a predmetom činnosti združenia.  
14.2 Združenie je samostatným hospodárskym subjektom. Združenie hospodári s vlastným a 

so zvereným majetkom v súlade s právnymi a inými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi.   

14.3 O všetkom majetku združenia je vedená predpísaná evidencia.  
14.4 Združenie vedie účtovníctvo v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.   
14.5 Hospodárskou činnosťou združenia nesmie byť narúšaná alebo obmedzovaná 

hospodárska činnosť jednotlivých členov združenia na pozemkoch v ich vlastníctve.    
 

ČLÁNOK XV. 
Zrušenie a zánik združenia 

 
15.1 Združenie sa zrušuje:  

 dobrovoľným zrušením,  
 zlúčením s iným združením,  
 právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci.  

15.2 Združenie sa zrušuje s likvidáciou alebo bez likvidácie, ak imanie združenia prechádza na 
právneho nástupcu.  

15.3 V prípade zlúčenia združenia s iným združením sa združenie zrušuje bez likvidácie. 
Vykoná sa riadna inventarizácia a majetok združenia vrátane všetkých  pohľadávok a 
záväzkov združenia prechádza na právneho nástupcu (nástupnícke združenie). 

15.4 V prípade zániku združenia bez právneho nástupcu sa združenie zrušuje s likvidáciou. 
Pred začatím likvidácie združenia vymenuje Správna rada likvidátora. Likvidátor po 
skončení likvidácie združenia zostaví účtovnú závierku, ktorú predloží na schválenie 
Správnej rade.   

15.5 Pri zrušení združenia s likvidáciou má každý zakladajúci člen združenia, nárok na podiel 
na likvidačnom zostatku. Podiel jednotlivých zakladajúcich členov na 
likvidačnomzostatku, po úhrade všetkých záväzkov združenia, sa určuje podľa pomeru 
hlasov jednotlivých zakladajúcich členov v Správnej rade.  

15.6 Likvidátora vymenúva a odvoláva Správna rada združenia .  
15.7 Združenia zaniká výmazom z registra združení.  
 

ČLÁNOK XVI. 
Záverečné ustanovenia 

 
16.1 Združenie vzniká zápisom do registra združení vedenom na Okresnom úrade v Prešove. 
16.2 Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia a podpísania zakladateľmi 

združenia. Zmeny stanov nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia, ak nie je 
rozhodnutéinak. 

16.3 Vzťahy neupravené týmito stanovami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi

 predpismi. 
16.4 Stanovy sa vyhotovujú v 8 vyhotoveniach. Každý zakladajúci člen združenia dostane 

jedno vyhotovenie stanov, jedno vyhotovenie je určené pre archív združenia a jedno pre 
Okresný úrad v Prešove. 

 
 
 



 
 
V Levoči, dňa .............................. 
 
 
 
Mesto Levoča 
 
 
V Levoči, dňa .............................. 
 
 
 
Obec Uloža 
 
 
V Levoči, dňa .............................. 
 
 
 
Obec Vyšné Repaše 
 
 
V Levoči, dňa .............................. 
 
 
 
Pozemkové spoločenstvo Uloža  
 
 
V Levoči, dňa .............................. 
 
 
 
Združenie urbárnikov a cirkevníkov Závada – OZ  
 
 
V Levoči, dňa .............................. 
 
 
 
 
LEVOČA NORDIC CENTRUM, občianske združenie 
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