
MESTO LEVOČA 
 
 
 
 

Predmet rokovania: Založenie neziskovej organizácie 
 

 
 
Pre:   Mestské zastupiteľstvo  – 25.04.2019 

  
  
 

Predkladá:  Právny útvar            
 
 

Spracovateľ: Právny útvar 
  
 

Na vedomie:  primátor mesta 
   zástupca primátora mesta 

prednosta mestského úradu 
    hlavný kontrolór mesta  
     

 
V Levoči:  18.04.2019   
 
 
Návrh predkladateľa na uznesenia:    

 
1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Zakladaciu listinu o založení neziskovej organizácie Centrum 

manažmentu regionálneho rozvoja okresu Levoča, n.o. 

2. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje členov správnej rady neziskovej organizácie Centrum manažmentu 
regionálneho rozvoja okresu Levoča, n.o.:  

1. Ing. Jarmila Lisoňová 
2. Mgr. Anna Babicová 
3. Mgr. Ľuboš Kamenický 
 

3. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje riaditeľa neziskovej organizácie Centrum manažmentu regionálneho 
rozvoja okresu Levoča, n.o.: 
JUDr. Lucia Babejová 
 

4. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje revízora neziskovej organizácie Centrum manažmentu regionálneho 
rozvoja okresu Levoča, n.o.: 

Ing. Ján Štelbacký 

 

5. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Štatút neziskovej organizácie Centrum manažmentu regionálneho 
rozvoja okresu Levoča, n.o. 

 
 

Stanovisko predkladateľa:  
 
1. Právny útvar odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť Zakladaciu listinu o založení neziskovej 

organizácie Centrum manažmentu regionálneho rozvoja okresu Levoča, n.o.  



2. Právny útvar odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť členov správnej rady neziskovej organizácie 
Centrum manažmentu regionálneho rozvoja okresu Levoča, n.o.:  

1. Ing. Jarmila Lisoňová 
2. Mgr. Anna Babicová  
3. Mgr. Ľuboš Kamenický 
 

3. Právny útvar odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť riaditeľa neziskovej organizácie Centrum 
manažmentu regionálneho rozvoja okresu Levoča, n.o.: 
JUDr. Lucia Babejová 
 

4.  Právny útvar odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť revízora neziskovej organizácie Centrum 
manažmentu regionálneho rozvoja okresu Levoča, n.o.: 

Ing. Ján Štelbacký 

 

5.  Právny útvar odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť Štatút neziskovej organizácie Centrum 
manažmentu regionálneho rozvoja okresu Levoča, n.o. 

 
Termín:    ihneď 

 

Zodpovedný:   Právny útvar 

 
 

Stanovisko MR: 
              

1. Mestská  rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť Zakladaciu listinu o založení neziskovej 
organizácie Centrum manažmentu regionálneho rozvoja okresu Levoča, n.o. 

2. Mestská  rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť členov správnej rady neziskovej 
organizácie Centrum manažmentu regionálneho rozvoja okresu Levoča, n.o.:  

1. Ing. Jarmila Lisoňová 
2. Mgr. Anna Babicová 
3. Mgr. Ľuboš Kamenický 
 

3. Mestská  rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť riaditeľa neziskovej organizácie Centrum 
manažmentu regionálneho rozvoja okresu Levoča, n.o.: 
JUDr. Lucia Babejová 
 

4. Mestská  rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť revízora neziskovej organizácie Centrum 
manažmentu regionálneho rozvoja okresu Levoča, n.o.: 

Ing. Ján Štelbacký 

 

5. Mestská  rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť Štatút neziskovej organizácie Centrum 
manažmentu regionálneho rozvoja okresu Levoča, n.o. 

 
 
Na vedomie:                          primátor mesta 
    zástupca primátora mesta 
                                                    prednosta mestského úradu 
                                                    hlavná kontrolórka      
             
 
V Levoči dňa:                18.04.2019   

 



 
 

 
Dôvodová správa 

 
 

Právna úprava: Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách v platnom znení (ďalej len „zákon 
o neziskových organizáciách”) 

 

Na implementáciu Akčného plánu rozvoja okresu Levoča je potrebné založiť právny subjekt, ktorý bude plniť 
funkciu projektového strediska pre prípravu kľúčových aktivít Akčného plánu na zabezpečenie úloh technického 
sekretariátu, mediálnej a komunikačnej podpory, na podporu inkluzívneho verejného obstarávania, metodickú 
podporu tvorby spoločných projektov a iniciatív aktérov v území, spracovaním strategických dokumentov okresu 
Levoča. 

Na základe uvedeného sa Mesto Levoča rozhodlo založiť právnickú osobu – neziskovú organizáciu - Centrum 
manažmentu regionálneho rozvoja okresu Levoča, n.o. ako výkonný orgán pre implementáciu Akčného plánu, 
ktorého hlavným cieľom je podpora aktivít smerujúcich k vytvoreniu 515 pracovných miest do roku 2023 v súlade s 
Akčným plánom pre okres Levoča. Centrum manažmentu regionálneho rozvoja okresu Levoča, n.o. nebude 
vykonávať hospodársku činnosť počas realizácie opatrení Akčného plánu okresu Levoča, ani v období udržateľnosti 
projektu. Centrum manažmentu regionálneho rozvoja okresu Levoča, n.o. bude poskytovať poradenské a 
konzultačné služby pre implementáciu Akčného plánu okresu Levoča schváleného uznesením vlády Slovenskej 
republiky č. 24/2019 z 17.01.2019. 

Hlavným cieľom neziskovej organizácie je v súlade s opatreniami navrhnutými v Akčnom pláne prispievať k 
implementácii projektových zámerov financovaných z regionálneho príspevku a európskych štrukturálnych a 
investičných fondov v okrese Levoča subjektmi z oblasti samosprávy, podnikateľského i mimovládneho sektora a 
znižovať tak mieru nezamestnanosti v okrese. 

 

Nezisková organizácia Centrum manažmentu regionálneho rozvoja okresu Levoča, n.o. bude založená, v súlade 
s ustanoveniami zákona o neziskových organizáciách, zakladacou listinou. Podrobnosti o organizačnej štruktúre, 
činnosti a hospodárení neziskovej organizácie upraví štatút neziskovej organizácie ktorý vydá zakladateľ – Mesto 
Levoča.  

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení obecné/mestské zastupiteľstvo rozhoduje o 
založení a zrušení obchodných spoločností a iných právnických osôb a schvaľuje zástupcov obce/mesta do ich 
štatutárnych a kontrolných orgánov. V zmysle uvedeného tak založenie neziskovej organizácie podlieha schváleniu 
Mestským zastupiteľstvom v Levoči, a síce Mestské zastupiteľstvo schváli zakladaciu listinu, ktorou sa založí táto 
nezisková organizácia. 

Následne, do 60 dní od založenia neziskovej organizácie, podá zakladateľ, v zmysle zákona o neziskových 
organizáciách, návrh na zápis neziskovej organizácie do registra neziskových organizácií, na základe ktorého vydá 
príslušný registrový úrad – t.j. Okresný úrad Prešov, odbor všeobecnej vnútornej správy, Rozhodnutie o registrácií, 
ktorým nezisková organizácia vzniká.      
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ZAKLADACIA  LISTINA 
 

o založení neziskovej organizácie 
(v zmysle § 6 a nasl. zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách v platnom znení) 

 
 
Mesto Levoča, sídlo: Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča,  IČO: 329321, v zastúpení: Ing. 
Miroslav Vilkovský, MBA – primátor mesta, ako zakladateľ zakladá, podľa §5 a nasl. zákona č. 213/1997 
Z.z. o neziskových organizáciách v platnom znení, neziskovú organizáciu podľa podmienok 
stanovených touto zakladateľskou listinou: 
 
 
 

Článok 1 
Názov a sídlo neziskovej organizácie 

 
Názov neziskovej organizácie: Centrum manažmentu regionálneho rozvoja okresu Levoča n.o. 
Sídlo neziskovej organizácie: Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča 
 
 
 

Článok 2 
Doba trvania neziskovej organizácie 

 
Nezisková organizácia sa zakladá na dobu neurčitú. 
 
 
 

Článok 3 
Druh všeobecne prospešných služieb   

 
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby - Služby na podporu regionálneho 
rozvoja a zamestnanosti. 
 
 
 

Článok 4 
Zakladateľ neziskovej organizácie 

 
Zakladateľom neziskovej organizácie je Mesto Levoča, sídlo: Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 01 
Levoča,  IČO: 329321. 

 
 
 
 

Článok 5 
Orgány neziskovej organizácie 

 
Orgánmi neziskovej organizácie sú: 
a) Správna rada, 
b) Riaditeľ,  
c) Revízor.  
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Článok 6 

Členovia orgánov neziskovej organizácie 
 

a) Členmi Správnej rady neziskovej organizácie sú: 
 1. Ing. Jarmila Lisoňová,
 2. Mgr. Anna Babicová, a 

3. Mgr. Ľuboš Kamenický, 
b) Riaditeľom neziskovej organizácie je: JUDr. Lucia Babejová,  

  
c)  Revízorom neziskovej organizácie je: Ing. Ján Štelbacký,  

  
 
 
 

Článok 7 
Štatút neziskovej organizácie 

 
Zakladateľ neziskovej organizácie vydal Štatút neziskovej organizácie, ktorý upravuje podrobnosti o 
organizačnej štruktúre, činnosti a hospodárení neziskovej organizácie.   
 
 
 
V Levoči, dňa ...................... 

 
 
 
        
      __________________________________ 
      Ing. Miroslav Vilkovský, MBA 

primátor mesta 
za zakladateľa neziskovej organizácie 
(úradne osvedčený podpis) 
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Š T A T Ú T 
neziskovej organizácie 

Centrum manažmentu regionálneho rozvoja okresu Levoča n.o. 
 
 
Zakladateľ neziskovej organizácie - Mesto Levoča, sídlo: Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča,  
IČO: 329321, v zastúpení: Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – primátor mesta, vydáva podľa zákona č. 
213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách v platnom znení (ďalej len „zákon”), tento Štatút neziskovej 
organizácie: 
 
 
 

Článok 1 
Názov a sídlo neziskovej organizácie 

 
Názov neziskovej organizácie: Centrum manažmentu regionálneho rozvoja okresu Levoča n.o. 
Sídlo neziskovej organizácie: Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča 
 
 

Článok 2 
Druh všeobecne prospešných služieb, ktoré nezisková organizácia poskytuje   

 
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby - Služby na podporu regionálneho 
rozvoja a zamestnanosti. 
 

Článok 3 
Spôsob zverejnenia podmienok poskytovania jednotlivých druhov všeobecne prospešných služieb 

 
Nezisková organizácia zverejňuje podmienky poskytovania jednotlivých druhov všeobecne prospešných 
služieb: 
a) v sídle neziskovej organizácie,  
b) poštou na základe písomných žiadosti tretích osôb.  

 
Článok 4 

Orgány neziskovej organizácie, vymedzenie ich pôsobnosti, počet členov, spôsob voľby a dĺžku 
funkčného obdobia správnej rady, riaditeľa a revízora  

 
1.  Orgánmi neziskovej organizácie sú: 

a) správna rada, 
b) riaditeľ,  
c) revízor.  

       
 
2.  Správna rada 
2.1. Správna rada je najvyšší orgán neziskovej organizácie. Členov správnej rady vymenúva zakladateľ. 

Funkčné obdobie správnej rady je 5 rokov.  
2.2 Správna rada: 

a) schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie (do 31.03.), 
b) schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení, 
c) rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vyporiadania najneskôr do 
skončenia nasledujúceho účtovného obdobia, 
d) rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie, 
e) podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri, 
f) volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat, 
g) volí a odvoláva členov správnej rady a revízora, 
h) schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku, 
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i) rozhoduje o zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladateľ vyhradil v zakladacej 
listine, 
j) rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie. 

2.3  Správna rada má najmenej troch členov. Členom správnej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá 
je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom správnej rady nemôže byť revízor a riaditeľ 

2.4 Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady, prípadne podpredsedu správnej rady. 
Predseda správnej rady zvoláva, pripravuje a riadi schôdze správnej rady.  

2.5 Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Správna rada musí byť 
zvolaná do desiatich dní od doručenia návrhu revízora alebo jednej tretiny členov správnej rady. 

2.6 Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov. Na 
zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých 
členov správnej rady. 

2.7 Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady patrí 
náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie, podľa osobitného predpisu. 

2.8 Členovia správnej rady sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá 
zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami neziskovej 
organizácie a všetkých jej zakladateľov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní 
zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť 
o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo 
neziskovej organizácii spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej zakladateľov, a 
pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých 
zakladateľov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami neziskovej organizácie. 

2.9. Členstvo v správnej rade zaniká 
a)  uplynutím funkčného obdobia, 
b)  odstúpením, 
c)  odvolaním, ak člen správnej rady poruší ustanovenia tohto zákona alebo ak sa bez náležitého 

ospravedlnenia nezúčastní najmenej na troch po sebe idúcich riadne zvolaných zasadnutiach 
správnej rady, alebo prestane spĺňať podmienky podľa § 20, 

d)  smrťou. 
 
3.  Riaditeľ 
3.1  Riaditeľ je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene. 

Rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, ak nie sú týmto zákonom, zakladacou 
listinou alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.  Funkčné obdobie riaditeľa je 5 
rokov. 

3.2 Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s hlasom poradným. 
3.3 Riaditeľ zodpovedá za hospodárenie s majetkom neziskovej organizácie. 
3.4 Za riaditeľa môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. 
3.5 Riaditeľ je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami 

neziskovej organizácie a všetkých jej zakladateľov. Najmä je povinný zaobstarať si a pri 
rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať 
mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by 
mohlo neziskovej organizácii spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej 
zakladateľov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len 
niektorých zakladateľov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami neziskovej organizácie. 

3.6 Riaditeľ predkladá správnej rade návrh rozpočtu neziskovej organizácie najneskôr jeden mesiac 
pred začiatkom kalendárneho roka. 

3.7 Riaditeľa volí a odvoláva správna rada.  
3.8 Riaditeľa správna rada odvolá, ak 

a) bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie riaditeľa alebo 
za úmyselný trestný čin, 
b) vykonáva činnosť uvedenú v § 27 zákona (zákaz konkurencie), 
c) o to sám požiada. 

3.9 Riaditeľa môže správna rada odvolať, ak 
a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu 
dlhšie ako šesť mesiacov, 
b) koná v rozpore s ustanoveniami zákona, zakladacou listinou alebo štatútom, 
c) to navrhol revízor alebo člen správnej rady. 
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4. Revízor. 
4.1  Revízor je kontrolný orgán neziskovej organizácie, ktorý dohliada na činnosť neziskovej 

organizácie. Funkčné obdobie revízora je 5 rokov. 
4.2 Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti 

neziskovej organizácie a kontrolujú, či je účtovníctvo riadne vedené v súlade s osobitným 
predpisom a či nezisková organizácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, zakladacou listinou a štatútom. 

4.3 Revízorom môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. 
Revízor nemôže byť člen správnej rady a riaditeľ. 

4.4 Revízora volí a odvoláva správna rada. 
4.5 Funkcia revízora je dobrovoľná a neplatená funkcia. Revízorovi patrí náhrada preukázaných 

výdavkov, ktoré mu vznikli pri výkone funkcie, podľa osobitného predpisu. 
4.6 Revízor 

a) preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie správnej 
rade, 
b) kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov, 
c) upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie. 

4.7 Revízor je ďalej oprávnený 
a) navrhnúť zvolanie mimoriadneho rokovania správnej rady, ak si to vyžaduje záujem neziskovej 
organizácie, 
b) podávať správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa, 
c) navrhnúť obmedzenie práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie, 
d) zúčastniť sa prostredníctvom svojich členov na rokovaní správnej rady s hlasom poradným, 
e) upozorniť správnu radu na zistené porušenie právnych predpisov, zakladacej listiny alebo 
štatútu. 

 
 

Článok 5 
Čas uschovávania zápisníc zo zasadnutí orgánov neziskovej organizácie 

Spôsob zverejňovania výročnej správy 
 

1. Zo schôdzí orgánov neziskovej organizácie sa vyhotovujú  zápisnice, ktoré nezisková organizácia 
uschováva po dobu piatich rokov. 

2.  Nezisková organizácia vypracuje výročnú správu v termíne určenom správnou radou, najneskoršie do 
30. júna príslušného roka. 

3. Výročná správa obsahuje 
a) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia 
neziskovej organizácie, 
b) ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých, 
c) výrok štatutárneho audítora k ročnej účtovnej závierke, ak ju štatutárny audítor overoval, 
d) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch, 
e) prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov, 
f) stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie, 
g) zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka, 
h) ďalšie údaje určené správnou radou. 

4.  Výročná správa sa zverejní a bude verejne prístupná v sídle neziskovej organizácie. Jeden výtlačok 
výročnej správy uloží nezisková organizácia do verejnej časti registra účtovných závierok4 do 15. júla 
príslušného roku. 

 
 

Článok 6 
Spôsob majetkového vyporiadania pri zrušení neziskovej organizácie. 

 
1.  Nezisková organizácia sa zrušuje 

a) uplynutím času, na aký bola založená, 
b) dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď bolo 
toto rozhodnutie prijaté, 
c) rozhodnutím správnej rady o zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie,  
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d) dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď toto 
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, 
e) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. 
f) ak nesplní povinnosť podľa § 10 ods. 3 zákona, 
g) ak neuloží výročnú správu vo verejnej časti registra účtovných závierok podľa § 34 ods. 3 zákona. 

2.  Nezisková organizácia zaniká ku dňu výmazu z registra. Jej zániku predchádza zrušenie s likvidáciou 
alebo bez likvidácie. 

3. Likvidácia sa nevyžaduje, ak majetok neziskovej organizácie prechádza na inú neziskovú organizáciu 
alebo nadáciu po zlúčení alebo splynutí. V registri sa vykoná výmaz zaniknutej neziskovej organizácie 
a zápis neziskovej organizácie alebo nadácie vzniknutej splynutím k tomu istému dňu. Výmaz 
zlučovanej neziskovej organizácie a zápis zmeny pri neziskovej organizácii alebo nadácii, s ktorou sa 
zanikajúca nezisková organizácia zlúčila, sa takisto vykoná k tomu istému dňu. 

4. Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu. Odmenu 
likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval. Náklady likvidácie sa uhradia z majetku neziskovej 
organizácie  

5. Na zrušenie neziskovej organizácie s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik neziskovej 
organizácie sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných 
spoločností ak zákon neustanovuje inak. 

 
 
V Levoči, dňa ...................... 

 
 
 
        
      __________________________________ 
      Ing. Miroslav Vilkovský, MBA 

primátor mesta 
za zakladateľa neziskovej organizácie 
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