
Stanovy
Občianskeho združenia

MAS Pod Vihorlatom, o.z.
(podl'a zákona Č. 83/1990 Zb.)

Preambula

Článok 1
Základné ustanovenia

1. Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o. z. (ďalej len "združenie") bolo založené v zmysle zákona č.83/1990
Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

2. Sídlom združenia je Budova PSO, Strojárska 4031,06901 Snina.

3. Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o.z. je zoskupenie predstavitel'ov s celoslovenskou pôsobnosťou na
báze verejno-súkromnehospoločenstva, ktoré zabezpečuje svoju činnosť realizáciou ciel'ov v celistvom danom území
tvorenom katastrálnymi územiami miest a obcí.

4. MAS je zoskupenie predstavitel'ov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v
ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49. %
hlasovacích práv. Orgány MAS, ktoré majú rozhodovaciu právomoc musia podmienku v zmysle prechádzajúcej vety
dodržiavaťpri zložení daného orgánu a pri plnení úloh, ktoré súvisia s CLLD/LEADER a počas celej implementácie
stratégie CLLD.

Článok 2
Záujmové skupiny

1. Záujmovými skupinami v zmysle odseku 4., článku l. týchto stanov sú:

a) Záujmová skupina verejného sektora (ďalej aj "ZSVS"),
b) Záujmová skupina podnikatel'ského sektora (ďalej aj " ZSPS"),
c) Záujmová skupina občianskeho sektora (ďalej aj "ZSOS").

2. Ak má zduženie logo môže ho používať v súlade s internými a vykonávacími predpismi združenia.

3. MAS je právnickou osobou podla zákona Č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov,
ktorej je schválená stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou (ďalej len "stratégia CLLD") a udelený štatút
MAS.
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Článok 3
Územná pôsobnosť

Článok 4
Úlohy združenia

1. Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o. z. je občianske združenie založené za účelom vytvorenia a
implementácie stratégie CLLD. Ciel'om a úlohou MAS je podpora trvalo udržatel'ného rozvoja celého územia,
predovšetkým záujmovými skupinami verejného, podnikatel'ského a občianskeho sektora, na zlepšovanie kvality
života v území MAS, posilnenie ekonomického prostredia a zhodnotenie kultúrneho a prírodného dedičstva.

2. MAS je zároveň iniciátorom, ako aj riadiacim a kontrolným orgánom, ktorý realizuje nasledovné úlohy v zmysle
nariadenia EÚ Č. 1303/2013:

a) vypracovanie a vykonávanie stratégie CLLD, kde sú uvedené ciele, opatrenia a činnosti, ktoré má v
pláne realizovať na danom území v zmysle SWOT analýzy (silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby)
celého územia MAS;

b) budovanie kapacít miestnych aktérov na vytváranie a uskutočňovanie operácií vrátane podporovania
ich schopností na riadenie projektu - realizácia seminárov, školení, konferencií, workshopov pre
členov MAS a ďalších miestnych aktérov, zameraných na rozširovanie ich vedomostí a zručností pri
vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác a pod.

c) vypracovanie nediskriminačnéhoa transparentnéhovýberového konania a objektívnych kritérií výberu
operácií, ktorými sa zabráni vzniku konfliktu záujmov, čím sa zabezpečí, aby minimálne 51 % hlasov
rozhodnutí o výbere patrilo partnerom, ktorí nie sú orgánmi verejnej správy, a umožní výber písomným
konaním

d) zabezpečenie súladu so stratégiou CLLD pri výbere operácií tak, že sa tieto operácie zoradia podla
ich prispievania k plneniu ciel'ov a zámerov tejto stratégie;

e) príprava a uverejnenie výziev na predkladanie návrhov alebo konanie pre predkladanie pokračujúcich
projektov vrátane vymedzenia výberových kritérií;

f) prijímanie a posudzovanie žiadostí o podporu;
g) výber operácií a stanovenie výšky podpory a predloženie návrhov orgánu zodpovednému za konečné

overenie oprávnenosti pred schválením;
h) monitorovanie vykonávania stratégie CLLD a podporovaných operácií a vykonávanie špeciŕlckých

hodnotiacich aktivít súvisiacich s touto stratégiou.
i) presadzovanie a rozvíjanie miestnej medzisektorovej spolupráce v rámci obnovy a rozvoja územia

MAS;
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spolupracovanie s miestnou samosprávou a verejnou správou pri príprave I '(e,alfz1äelttflJ9i tov
obnovy a trvalo udržatel'ného rozvoja vidieka; ,$"'>- ~ r .--- " '.f~.
vytváranie partnerstieva aktívna spolupráca v rámci partnerstiev; i" \ ~
podporovanie spoločenských organizácií, občianskych a podnikatel'skýc ~niciatív smerujúcichg
rozvoju a obnove vidieka; ~_ '. I ef:
ochrana prírodných a kultúrnych hodnôt územia MAS; /~'i.'
podporovanie efektívneho a trvalo ucržaterného využitia potenciálu územ' V
skvalitňovaniu života na vidieku;
propagovanie rozvoja vidieka a vidieckych činností medzi obyvatel'mi územia MAS;
rozvíjanie spolupráce pri obnove vidieka na národnej i medzinárodnej úrovni;
získavanie a využívanie prostriedkov na realizáciu miestnych projektov z domácich a zahraničných
zdrojov;
podporovanie marginalizovaných skupín za účelom ich umiestnenia na trhu práce a zapájania do
činností MAS;

s) organizovanie vzdelávacích programov, školení, kurzov, tematických zájazdov, seminárov,
workshopov (tvorivé dielne) a pod.;

t) realizovanie vydavatel'sko-publikačnej činnosti.

j)

k)
l)

m)
n)

o)
p)
q)

r)

3. Medzi ďalšie úlohy MAS patrí:
a) administratívna činnosť - vedenie zložiek projektov a uchovávanie dokladov (archivácia),
b) aktualizácia stratégie CLLD, vrátane štúdií a analýz dotknutej oblasti/časti stratégie a územia a pod.
c) publicita a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD;
d) sieťovanie a spolupráca s inými MAS, resp. subjektmi na vidieku;
e) spolupráca s RO pre PRV SR 2014 - 2020, RO pre IROP, Národnou sieťou pre rozvoj vidieka, PPA,

ako aj s ďalšími inštitúciami v súvislosti s riadením, kontrolou a monitorovaním realizácie nástroja
CLLD.

Článok 5
Členstvo v MAS

1. Členom MAS môžu byť fyzické osoby, ktoré dosiahli vek 18 rokov, a ktoré majú záujem podporovať ciele a úlohy
MAS a rozvoj územia a právnické osoby, ktoré pôsobia (t. j. majú trvalé, prípadne prechodné bydlisko, resp. sídlo
alebo prevádzku) na území MAS, ktoré súhlasia so stanovami MAS. Obec nesmie byť členom dvoch a viac MAS.

'2. Nový člen je prijímaný na základe písomnej prihlášky. Členstvo v MAS vzniká rozhodnutím Najvyššieho orgánu
(Valného zhromaždenia MAS) a zaplatením členského príspevku. Dokladom o členstve je potvrdenie o členstve, ktoré
vydá Výkonný orgán (Predstavenstvo MAS), v ktorom je každý člen združenia priradený ku konkrétnej záujmovej
skupine v zmysle odseku 1., článku 2. týchto stanov. Členstvo v jednej záujmovej skupine je nezlučitel'né s členstvom
v inej záujmovej skupine.

3. Odmietnutie členstva musí byť záujemcovi písomne zdôvodnené najneskôr do 90 dní od podania jeho prihlášky.
Proti rozhodnutiu Výkonného orgánu o neprijatí za člena MAS je možné podať písomné odvolanie Najvyššiemu orgánu
do 30 dní od doručenia písomného rozhodnutia o neprijatí. Odvolanie je adresované štatutárnemu orgánu -
predsedovi.

4. Člen MAS má právo:
a) aktívne sa podiel'ať na činnosti MAS,
b) zúčastňovať sa zasadnutí Najvyššieho orgánu,
c) byť informovaný o činnosti, hospodárení a rozhodnutiach orgánov MAS,
d) obracať sa na orgány MAS s námetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,
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e)
n
g)
h)
i)

a) dodržiavať a naplňať stanovy MAS a spoločne dohodnuté postupy,
b) dodržiavať interné vykonávacie predpisy,
c) prispievať svojou činnosťou k tvorbe a realizácii stratégie CLLD a úloh a ciel'ov MAS,
d) dodržiavať prijaté uznesenia Najvyššieho orgánuNainého zhromaždenia,
e) podla svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom MAS,
f) ochraňovať a zvel'aďovať majetok MAS,
g) v prípade zvolenia za člena orgánu, plniť úlohy vyplývajúce z danej funkcie,
h) informovať MAS o svojich poznatkoch a skúsenostiach týkajúcich sa účelu, úloh a cieľov ,
i) zaplatiť členský príspevok, prípadne svoj príspevok na spolufinancovanie projektov v prípade

rozhodnutia orgánov MAS.

6. Členstvo v MAS zaniká:
a) vystúpením, t. j dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z MAS do sídla MAS;
b) vylúčením na základe rozhodnutia Najvyššieho orgánuNainého zhromaždenia;

c) dňom, ktorým člen MAS prestal splňat podmienku pre členstvo - strata príslušnosti k územiu (trvalé,
prípadne prechodné bydlisko, resp. sídlo alebo prevádzka);

d) smrťou člena - fyzickej osoby;
e) zánikom člena - právnickej osoby;
n zánikom MAS.

7. Fyzická osoba - podnikatel', alebo občan, ako člen MAS, vykonáva svoje práva a povinnosti bezprostredne sám,
prípadne prostredníctvom povereného zástupcu, ktorý preukáže oprávnenie na zastupovanie plnomocenstvom, resp.
delegačným lístkom. Právnická osoba ako člen MAS vykonáva svoje práva a povinnosti v MAS prostredníctvom svojho
štatutára alebo splnomocneného, resp. delegovaného zástupcu.

Článok 6
Štruktúra orgánov MAS

1. Pre správnu implementáciu nástroja CLLD/LEADER je vytvorená nasledovná štruktúra orgánov a ich
právomocí:

1 )
2)
3)
4)
5)
6)

Najvyšší orgán (Valné zhromaždenie)
Výkonný orgán (Predstavenstvo)
Výberová komisia
Monitorovací výbor
Štatutárny orgán (Predseda)
Kontrolný orgán (Dozorná rada)

2. Funkčné obdobie volených orgánov je 3 roky.

3. Úlohy a právomoci orgánov sa vykonávajú v zmysle Systému riadenia CLLD v platnom znení.
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Najvyšší orgán - Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenieje najvyšším orgánon združenia je tvorený zo všetkých členov združenia. V zlo~ tflajťb}fs o
orgánu nesmie mať žiadna záujmová skupina v zmysle odseku 4., článku l. týchto stanov viac a o~ľe..blaSn 8Gti
práv, pričom táto podmienka musí byt' dodržaná počas celého obdobia implementácie stratégi G:tLD. t-11_1 ~.

~ ~-~ ~
Q ~ (1)

2. Valné zhromaždenie zvoláva Výkonný orgán podl'a potreby, najmenej jedenkrát za rok al·g~ .• ak '(!ó p~mnel
požiada najmenej jedna tretina členov, a to do 30 dní od doručenia žiadosti štatutárnemu orgá': 0,- pr~äs~dovi .-'\1:"':
prípade zvolania mimoriadneho Najvyššieho orgánuNainého zhromaždenia je predmetom rokovan cl ňtô: co b€l16
dôvodom jeho zvolania.

3. Valné zhromaždenie vedie štatutárny orgán - predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda alebo poverený člen
Výkonného orgánu.

4. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina členov (bez ohl'adu na
príslušnosť k záujmovým skupinám). Ak nie je prítomná 30 minút po stanovenom termíne začiatku nadpolovičná
väčšina všetkých členov, rozhodne Výkonný orgán o zvolaní náhradného Najvyššieho orgánu.

5. Náhradný Najvyšší orgánNalné zhromaždenie je uznášaniaschopný, ak sa na ňom zúčastní najmenej jedna tretina
členov a vždy musí dodržiavať pôvodne stanovený program. Ak je obsahom programu zlúčenie s iným občianskym
združením alebo dobrovol'né rozpustenie MAS a ak nie je riadny Najvyšší orgán uznášaniaschopný, zvolá Výkonný
orgán Najvyšší orgán na iný termín.

6. Najvyšší orgánNalné zhromaždenie vykonáva napr. nasledovné činnosti:
a) schval'uje stanovy, interné riadiace dokumenty (pokial' ich neschval'uje iný orgán združenia), ich zmeny

a doplnky,
b) schval'uje plán činnosti a výročnú správu,
c) schval'uje rozpočet a správu o hospodárení,
d) volí a odvoláva členov Výkonného orgánu (Predstavenstva)a kontrolného orgánu (Dozornej rady),
e) schval'uje rozvojové dokumenty a stratégiu CLLD a jej aktualizáciu,
o rozhoduje o zániku MAS zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovol'ným rozpustením. V

prípade, ak dôjde k zániku občianskeho združenia rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym
združením počas doby platnosti zmluvy o poskytnutí NFP na chod MAS, občianske združenie je povinné
vrátiť čerpané finančné prostriedky z EPFRV resp. EFRR,

g) rozhoduje o počte členov v orgánoch MAS, ktorý je vždy nepárny,
h) rozhoduje o vylúčení člena z MAS,
i) berie na vedomie prijatie nových členov MAS a ukončenie členstva členov MAS,
j) schval'uje Rokovací a volebný poriadok MAS,
k) oznamuje Ministerstvu vnútra SR zánik občianskehozdruženia do 15 dní od prijatia rozhodnutia o zániku

združenia príslušným orgánom,
l) stanovuje výšku, spôsob a termín úhrady členských príspevkov,
m) schval'uje výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov predkladanej stratégie CLLD,
n) rozhoduje o účasti MAS v iných profesijných alebo záujmových organizáciách a volí do nich svojich

zástupcov,
o) schval'uje správu o činnosti Revíznej komisie,
p) vykonáva ďalšie činnosti vyplývajúce zo zákona, stanov MAS, alebo ktoré zásadným spôsobom

ovplyvňujú činnosť MAS a nie sú v kompetencii iného orgánu MAS.

7. Na platnosť uznesenia Valného zhromaždenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny zúčastnených členov a to
bez ohl'adu na príslušnosť k záujmovým skupinám Ak sa rozhoduje o zmene stanov, o zániku MAS alebo o
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majetkovom vysporiadan í, je potrebný súhlas dvojtretinovej väčši ,~h členov. Každý člen združenia má 1
hl -4 :qú>~. o ~ ~1f 1'-1 :"1 8..(/) ,L.-, , ...--J

8. Zo zasadnutí Valného zhromaždenia členov MAS sa vypra®va zb~~~ ::'1 ~
~ \.-." V"",- C
•. ~ \. • tJ"

.2; "-_/ t;:"':
(' 0..;5 ~

Výkonný orqán- Preds avensl'Lo 

1. Predstavenstvoje výkonným orgánom MAS a je za svoju činnosť zodpovedné Valnému zhromaždeniu a vykonáva
činnosti v súlade so stanovami a internými riadiacimi smernicami MAS.

2. Predstavenstvo MAS má 11 členov, z toho:
4 členovia zastupujú záujmovú skupinu občianskeho sektora
3 členovia zastupujú záujmovú skupinu podnikatel'ského sektora
4 členovia zastupujú záujmovú skupinu verejného sektora

3. V zložení výkonného orgánu nesmie mať žiadna záujmová skupina v zmysle odseku 4.,článku l. týchto stanov viac
ako 49 % hlasovacích práv, pričom táto podmienka musí byť dodržaná počas celého obdobia implementácie stratégie
CLLD.

4. Predstavenstvovykonáva v rámci svojich kompetencií hlavne tieto činnosti:
a) riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia,
b) volí spomedzi seba a odvoláva štatutárny orgán - predsedu a podpredsedov,
c) zvoláva, obsahovo a organizačne pripravuje rokovania Valného zhromaždenia a pripravuje základné

materiály na tieto rokovania
d) zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie CLLD a jej aktualizáciu,
e) zriadi Výberovú komisiu MAS a Monitorovací výbor MAS,
o volí a odvoláva členov Výberovej komisie a schval'uje jej štatút,
g) vymenúva a odvoláva členov Monitorovaciehovýboru,
h) zriaďuje kanceláriu na zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov, ako aj manažovanie činnosti

MAS a realizáciu úloh združeniam, a schval'uje jej rozpočet,
i) menuje manažéra MAS,
j) predkladá zmeny stanov na schválenie Valnému zhromaždeniu,
k) riadi a koordinuje činnosť MAS, schval'uje uzavretie zmlúv strategického charakteru s inými právnickými

a fyzickými osobami, ako aj s medzinárodnými organizáciami a iné stanovené v stratégii CLLD,
l) poveruje iné osoby na konanie v mene MAS na presne stanovený účel,
m) podáva návrh Valnému zhromaždeniu na odvolanie člena Predstavenstva,
n) menuje likvidátora,
o) schval'uje prijatie nových členov MAS,
p) a iné činnosti stanovené v stratégii CLLD.

5. Každý člen Predstavenstva MAS má 1 hlas. Predstavenstvo MAS je uznášania schopné, ak sú na zasadnutí
prítomní členovia, ktorí majú minimálne 2/3 všetkých hlasov, a to bez chladu na príslušnosť k záujmovým skupinám.
Na prijatie rozhodnutia sú potrebné minimálne 2/3 hlasov prítomných členov bez ohradu na príslušnosť k záujmovým
skupinám.
6. Predstavenstvo MAS je volené Valným zhromaždením členov MAS na dobu 3 rokov. Mandát člena Predstavenstva
MAS zaniká uplynutím funkčného obdobia, odstúpením člena alebo jeho odvolaním Valným zhromaždením členov
MAS.
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Štatutárny orgán. Predseda
",{).tra Slov,

,"', c9
1. Predsedu volí a odvoláva Predstavenstvo spomedzi svojich členov, Predstavenstvo Si.s.p"'bmeLfZi,-seba.l~r~a)'2

(

__ r_ • .., «;i
podpredsedov, ._' . l! .;..o'

:: I - ;:' l ~
-:;' /.~

2, Predseda je štatutárnym orgánom združenia, ktorý má oprávnenie konať v mene MA'$.... navo~ok 9 pO~J~vať
zmluvy, (~

3, Predseda vykonáva hlavne tieto činnosti:
a) zvoláva zasadnutia Predstavenstva,
b) riadi a koordinuje činnosť Predstavenstva MAS vo vzťahu k Valnému zhromaždeniu a koordinuje

vypracúvanie materiálov pre rozhodovanie Valného zhromaždenia,
c) predkladá návrh rozpočtu Výkonnému orgánu na posúdenie,
d) koná v mene MAS a zastupuje MAS navonok,
d) podpisuje zápisnicu z Valného zhromaždenia a zasadnutia Predstavenstva,
e) podpisuje zmluvy a ďalšie dokumenty.

4. Vo vzťahu k implementácii stratégie CLLD Predseda vykonáva tieto činnosti:
a) schvaľeje harmonogram výziev na predkladanie projektových zámerov/ ŽoNFP/ŽoPr;
b) schval'uje výzvu na predkladanie projektových zámerov/ ŽoNFP/ŽoPr;
c) schval'uje zrušenie/zmenu výzvy na predkladanie projektových zámerov/ŽoNFP/ŽoPr,
d) vo vzťahu k PRV 2014 - 2020 predkladá na PPA Záverečnú správu o výbere Žiadosti onenávratný

finančný príspevok z PRV 2014 - 2020,
e) vo vzťahu k IROP predkladá na PPA Protokol o výbere Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na RO

pre IROP.

5. Počas dlhodobej neprítomnosti štatutárneho orgánu - predsedu, ktorá trvá najmenej 6 mesiacov, zastupuje
Predsedu jeden z jeho 2 podpredsedov, a to na základe poverenia Predsedu, Predseda môže taktiež na základe
písomného splnomocnenia poveriť jedného z podpredsedov na vykonávanie činností súvisiacich s implementáciou
stratégie CLLD, napr. za účelom predídenia konfliktu záujmov.

Výberová komisia

1. Výberová komisia MAS v zmysle čl. 34 ods. 3, písm. c) a n všeobecného nariadenia vykonáva výber ŽoNFP/ŽoPr
podla poradia ich prínosu k plneniu cielov a zámerov stratégie CLLD a stanovuje výšku podpory, Výberová komisia
pracuje vždy v súlade so Systémom riadenia v jeho platnom znení.

2. Výberová komisia má 3 členov. MAS môže okrem riadnych členov menovať aj náhradníkov členov.

3. S cieľom naplnenia podmienok ods, 1 tohto článku výberová komisia v rámci PRV SR 2014 - 2020 vykonáva
nasledovné činnosti:

a) zabezpečí proces posúdenia odborného hodnotenia ŽoNFP;
b) posudzuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve;
c) stanoví poradie ŽoNFP od najvyššie umiestnenej ŽoNFP splňejúce] všetky podmienky poskytnutia

príspevku po najnižšie umiestnenú ŽoNFP spíňajúcu všetky podmienky poskytnutia príspevku
prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné) a to na základe výsledkov odborného hodnotenia;

d) navrhne PPA pre jednotlivé ŽoNFP vydanie príslušného rozhodnutia (rozhodnutie o
schválení/neschválení ŽoNFP, rozhodnutie o zastavení konania) poora zákona príspevku z EŠIF;

e) vypracuje záverečnú správu výzvy ŽoNFP v rámci PRV SR 2014 - 2020;
n stanovuje výšku podpory NFP pre jednotlivé ŽoNFP,
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~-6.tra si;
4. Výberová komisia je v rámci IROP menovaná iba v prípade rovnakého počtu bodov predmet e (JfýzV'ý.-Výberota),
komisia aplikuje rozlišovacie hodnotiace kritéria a stanoví poradie ŽoPr od najvyššie umies~ene'Í ~oPr: (Iktdrá 'Jť,
najvyššou mierou naplňa ciele stratégie CLLD) spíňajúcej všetky podmienky poskytnutia pr's~evku~:_najni~~ie ~.
umiestnenú ŽoPr splňajúcu všetky podmienky poskytnutia príspevku. '9. (~y ;g
V prípade, kedy výberová komisia aplikuje rozlišovacie kritériá, vypracuje Protokol o výbere ŽoPr,:..ť: vede 'í_6í výš~ :.0.-
odporúčaného príspevku, poradia ŽoPr a zoznamu ŽoPr odporúčaných na neschválenie. '>v..) ~

5. Výberová komisia je orgánom MAS a volí a odvoláva ju Výkonný orgán (Predstavenstvo). Pre jednu výzvu bude
stanovená jedna výberová komisia. Výkonný orgán MAS menuje vždy novú výberovú komisiu pre každú výzvu, pričom
jednotliví členovia sa môžu opakovať. Člen výberovej komisie nemusí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné
bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území MAS.V rámci jednej výzvy môže byť menovaná len jedna výberová komisia
na celú výzvu, výnimkou môže byť len výmena členov z opodstatnených dôvodov. Opodstatnenými dôvodmi sú najmä
konflikt záujmov, úmrtie člena Výberovej komisie, jeho dlhodobá pracovná neschopnosť alebo nečinnosť a pod.

6. Členstvo vo výberovej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo výkonnom orgáne, kontrolnom orgáne, monitorovacom
výbore združenia a s funkciou štatutárneho orgánu MAS.

7. Zasadnutia Výberovej komisie zvoláva jej predseda Výberovej komisie, ktorého volia členovia komisie spomedzi
seba. Výberová komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní všetci jej členovia. Na platnosť uznesenia sa vyžaduje
súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

Monitorovací výbor MAS

1. Monitorovací výbor MAS je orgánom, ktorý vykonáva najmä hodnotenie a kontrolu realizácie projektov v rámci
stratégie, pripravuje a vypracováva správy o implementácii stratégie, správy o monitoringu za ročné obdobie a pod.

2. Monitorovací výbor je orgánom MAS a vymenúva a odvoláva ho Predstavenstvo. Monitorovací výbor MAS má
najmenej 3 a najviac 5 členov. Počet členov je vždy nepárny,

3. Členstvo v monitorovacom výbore MAS je nezlučitel'né s členstvom vo výkonnom orgáne združenia.

4. Zasadnutia Monitorovacieho výboru MAS zvoláva jeho predseda, ktorého volia členovia výboru spomedzi seba. V
prípade nečinnosti predsedu Monitorovacieho výboru, ktorá trvá viac ako jeden rok, zvoláva Monitorovací výbor
štatutárny orgán - predseda.

5. Monitorovací výbor MAS je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na prijatie
uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní predseda
Monitorovacieho výboru nariadi opakovanie hlasovania.

6. Monitorovací výbor MAS na svojom prvom zasadnutí stanoví rozsah činnosti. Rozsah činnosti Monitorovacieho
výboru MAS podlieha schváleniu Predstavenstvom.

Kontrolný orgán - Dozorná rada

1. Dozorná rada je kontrolným orgánom MAS, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.

2. Dozornú radu tvoria 3 členovia, každý z členov reprezentuje inú záujmovú skupinu.
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6. Dozorná rada vykonáva nasledujúce činnosti:
a) kontroluje hospodárenie združenia,
b) upozorňuje príslušné orgány MAS na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie a stanovuje

lehoty na odstránenie zistených nedostatkov,
c) kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

7. Zasadnutia Dozornej rady sa konajú podľa potreby, minimálne jedenkrát za rok a zvoláva ich predseda Dozornej
rady.

8. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie uznesenia sa
vyžaduje nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov nariadi predseda Dozornej rady
opakovanie hlasovania.

Článok 7
Kancelária

1. Kanceláriu tvoria minimálne dvaja zamestnanci v pracovnoprávnom vzťahu, pričom jedným z nich je manažér MAS.
Predstavenstvo zriadi svoju Kanceláriu na zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov ako aj manažovanie
činnosti MAS a realizáciu úloh združenia.

2. Na čele Kancelárie je manažér MAS menovaný Predstavenstvom. Manažér MAS je povinný zúčastňovať sa
zasadnutí Predstavenstva s hlasom poradným.

3. Kancelária pracuje na základe pracovného a organizačného poriadku schváleného Predstavenstvom.
Administratívu a realizáciu úloh združenia zabezpečujú zamestnanci MAS, ktorí môžu byť členmi iba Valného
zhromaždenia.

Článok 8 
Hospodárenie MAS

1. Majetok MAS je tvorený hmotným majetkom, finančnými prostriedkami, pohl'adávkami a inými majetkovými právami.
MAS môže hospodáriť a nakladať i so zvereným majetkom iných organizácií či štátu, a to v súlade s príslušnými
právnymi predpismi.

2. Hospodárenie MAS sa uskutočňuje podl'a schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá štatutárny orgán -
predseda.

3. Zdrojom majetku MAS sú predovšetkým:
a) príjmy z členských príspevkov,
b) peňažné dary a príspevky od fyzických osôb a právnických osôb,
c) dedičstvo v peňažnej forme alebo príjem z predaja dedičstva získaného v inej forme,
d) príjmy z lotérií a iných podobných hier,
e) príjmy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií,
D úroky z peňažných vkladov v bankách,
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príjmy z pôžičiek a úverov,
príjmy z reklamnej činnosti,
príjmy z podnikatel'skej činnosti,
dotácie a granty,
príjmy z prenájmu a požičiavania majetku,
príjmy z vlastnej činnosti,
sponzorské príspevky a dary,

6. Majetok MAS nemožno darovať.

7. Členovia MAS sa môžu dohodnúť na združení finančných prostriedkov, resp. iných zdrojov pre výkon jeho činnosti.
Takéto združenie prostriedkov musí byť protokolárne zachytené, pričom v zápise musí byt' uvedená výška vložených
prostriedkov každého člena MAS, účel ich použitia a spôsob využitia hmotného majetku z prostriedkov, ktoré môžu
byť v rámci tohto výkonu vytvorené. Prehl'ad o hospodárení s takto združenými prostriedkami musí byť uvedený vo
výročnej správe.

Článok 9
Zánik MAS

1. MAS zaniká rozhodnutím Valného zhromaždenia o dobrovol'nom rozpustení MAS alebo o zlúčení s iným
občianskym združením. V prípade, že dôjde k zániku MAS dobrovol'ným rozpustením alebo zlúčením s iným
občianskym združením počas doby platnosti zmluvy o poskytnutí NFP na chod MAS, občianske združenie je povinné
vrátiť čerpané finančné prostriedky z EPFRV, resp. EFRR.

2. MAS zaniká dňom výmazu z registra na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Pri zániku MAS sa vykoná
majetkové vysporiadanie, ktoré vykoná likvidátor. Pri likvidácii MAS sa primerane postupuje podl'a § 70 až 75a
Obchodného zákonníka.

3. Všetok zostávajúci majetok a aktíva MAS musia byť použité výlučne na verejnoprospešné, charitatívne, kultúrne
alebo vzdelávacie účely.

4. O menovaní likvidátora rozhoduje Predstavenstvo, ktorý určuje aj jeho odmenu.

5. Náklady na likvidáciu sa hradia z majetku MAS.
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Článok 10
Záverečné ustanovenia

3. Ďalšie zmeny a doplnenia stanov MAS podliehajú schváleniu Valným zhromaždením a musia byť oznámené
Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

V Snine, dňa 13.12.2018

I Ministerstvo vnútra Š~~I,,;i iqJUJI;'

I Zmena stanov vzatá na vedomie

I dňa: .r/. 11;. to 11
ttí;i0 <~i,~: ľ!'1./1,9_~(JÍ9.ó- all0 - ~

ifA!
JUDr. Jana Vallová, PhO.

riaditel'ka odboru

všeobecnej vnútornej správy
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