
STANOVY
                                                        

  Regionálneho združenia miest a obcí RUDOHORIE

Dodatok č. 4

v úplnom znení k stanovám RZMOR prijatým 
dňa 10.06.2005
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Schválené na sneme RZMOR uznesením č.90/2023 zo dňa 24.01.2023
Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

Názov združenia : Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE

Regionálne združenie  miest  a obcí  Rudohorie (ďalej  len RZMOR) je združením na

presadzovanie  postavenia  a  práv  miest  a  obcí  Rudohoria  s  ohľadom  na  záujmy  a

potreby občanov týchto obcí v súlade s ustanoveniami § 20 zákona SNR č. 369/1990

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 Článok 2 
Postavenie RZMOR

Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie je dobrovoľným združením založeným v

súlade s ustanoveniami § 20b zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a

vzniká registráciou.

Článok 3
Sídlo RZMOR

          Sídlom RZMOR je Obecný úrad Malá Ida, Hlavná 11, 040 20 Malá Ida.

Článok 4 
Predmet činnosti RZMOR

RZMOR  je  koordinačným,  iniciatívnym  a  metodicko  –  informačným  orgánom

združených miest a obcí. Zastupuje ich vo vzťahu k orgánom štátnej správy všetkých

stupňov,  vláde,  zákonodarným orgánom a  medzinárodným organizáciám v otázkach

ochrany práv a záujmov. Týmto nie je obmedzená samostatná iniciatíva združených

miest a obcí.

1)

a) zjednocuje postup obcí pri plnení im zverených kompetencií a práv, 

b) organizuje a uskutočňuje stretnutia zástupcov samosprávnych orgánov obcí, 
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c) na požiadanie obcí vykonáva koordináciu pri zabezpečovaní a riešení regionálnych

problémov,

d) aktívne spolupracuje s orgánmi štátnej správy na príprave zákonov a legislatívnych

noriem, týkajúcich sa samosprávnych orgánov obcí a predkladá iniciatívne návrhy na

riešenie prípadných sporných otázok,

e) vykonáva poradenskú činnosť v otázkach praktického uplatňovania zákonov, rozp.

hospodárenie, spracovanie kompetencii rozvoja sídel a regiónov, atď.,

f) napomáha pri vytvorení podmienok na spoločné podnikanie, výstavbou a prevádzkou

spoločných zariadení,

g)  RZMOR  obhajuje  záujmy  a  práva  svojich  členov  –  v  prípade  potreby  aj  na

justičných  orgánoch  –  predkladá  svoje  stanoviská  a  návrhy  riešenia  problémov

zastupiteľským zborom a štátnym inštitúciám,

h)  v  oblasti  kultúry  zabezpečuje  koncepčnú,  metodickú,  koordinačnú,  analytickú,

poradenskú a inú odbornú činnosť miestnej a regionálnej kultúry v regióne,

ochranu, zachovávanie a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva

i)  posilňuje vzťahy občanov miest a obcí regiónu k miestnym zvyklostiam a tradíciám,

j)  zabezpečuje  trvalo  udržateľný  rozvoj  územia,  cestovného  ruchu,  zabezpečuje

spoluprácu všetkých členov pri realizácii spoločného zámeru vybudovať  cyklotrasu v

regióne , 

k) podporuje rozvoj infraštruktúry a zvyšovanie kvality, vrátane vytvárania podmienok

podnikania v oblasti cestovného ruchu,

l)  iniciuje  a  podporuje  aktivity  pri  starostlivosti  o  životné  prostredie,  zabezpečuje

koordináciu postupov pre  odvoz a spracovanie komunálneho odpadu, odvádzanie a

čistenie odpadových vôd,

m) poskytuje svojim členom poradenskú a informačnú službu  v oblasti sociálnych vecí,

n)  iniciuje a podporuje aktivity podporujúce  rozvoj sociálnych služieb pre obyvateľov.

2)

a)  príprava a tam, kde je to vhodné aj realizácia takých projektov, ktoré môžu byť

financované zo štrukturálnych a iných fondov a iniciatív EÚ,
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b) realizácia marketingových a propagačných aktivít podporujúcich činnosť združenia v

oblasti rozvoja cestovného ruchu a turistiky externými firmami,

c)  zabezpečenie  a  organizovanie  kurzov,  seminárov  a  školení  zameraných  na  nové

poznatky pre rozvoj cestovného ruchu externými firmami,

d)  zabezpečenie  a  organizovanie  kultúrnych,  športových,  spoločenských  a  iných

podujatí pre obyvateľov a návštevníkov,

e) príprava a realizácia projektov pre zvýšenie kvality a dostupnosti sociálnych služieb

s dôrazom na :   1. rozvoj ambulantných sociálnych služieb a pobytových sociálnych 

   služieb v zariadení s denným alebo týždenným pobytom,

         2. rozvoj nedostatkových alebo chýbajúcich služieb hlavne v oblasti 

  odkázanosti na prepravnú službu.

Článok 5 
Členstvo RZMOR

a)  Riadnymi členmi RZMOR sú obce – Baška,  Bukovec,  Hodkovce,  Hýľov, Jasov,

Malá Ida, Nižný Klátov, Vyšný Klátov, Zlatá Idka, Nováčany, Poproč, Rudník, Šemša,

Štós, Vyšný Medzev a mesto Medzev, Rudohoria a okolia reprezentované primátorom

mesta a starostami obcí, pokiaľ nie sú riadnymi členmi iných regionálnych združení.

Členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky zaslanej uchádzačom o riadne členstvo.

Prihlášky  podpíše  primátor,  resp.  starosta  na  základe  uznesenia  mestského  resp.

obecného  zastupiteľstva.  Riadne  členstvo  je  dobrovoľné,  jeho vznik  je  podmienený

schválením prihlášky snemom RZMOR.

b)  Mimoriadne  členstvo  je  dobrovoľné  a  vzniká  na  základe  prihlášky  schválenej

snemom RZMOR. Mimoriadnym členom sa môžu stať právnické alebo fyzické osoby,

keď majú záujem spolupracovať a plniť úlohy RZMOR.

c) Čestní členovia sú menovaní snemom. Môžu sa nimi stať právnické alebo fyzické

osoby (i zahraničné), ktoré sa osobitne zaslúžili na plnení úloh a rozvoji RZMOR.

d) Členstvo v RZMOR nie je podmienené  členstvom v ZMOS.

4/9



  Článok 6 
Práva členov

1.  Riadni členovia sú oprávnení : 
       
a) zúčastňovať sa svojimi zástupcami na rokovaniach snemov a ďalších orgánov 

RZMOR,

b) voliť a byť volení do orgánov RZMOR,

c) navrhovať opatrenia na zlepšovanie činnosti – predkladať návrhy a postrehy,

d) zúčastňovať sa na plnení úloh RZMOR, predkladať námety na riešenie prípadných 

problémov,

e) zúčastňovať sa na všetkých podujatiach organizovaných RZMOR,

f) prednostne získavať publikácie a informácie vydávané RZMOR.

 
2. Mimoriadni a čestní členovia sú oprávnení :

a) zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných RZMOR,

b) zúčastňovať sa na plnení úloh RZMOR a byť informovaní o jeho činností ,

c) mimoriadni členovia nemajú právo voliť a byť volení.

Článok 7
Povinnosti členov

Členovia sú povinní : 

a) dodržiavať stanovy RZMOR a aktívne sa podieľať na plnení jeho úloh, 

b) platiť členské príspevky v určenej výške a v stanovenom termíne.

 

Článok 8 
hospodárenie RZMOR

a) RZMOR vytvára vlastné finančné zdroje z členských príspevkov, dotácii, darov a z 

príjmov podnikateľskej  činnosti v súlade s platnými právnymi normami.

b) orgány RZMOR sú povinné  majetok RZMOR účelne využívať a chrániť. 

5/9



Článok 9
Majetkové príspevky členov RZMOR

a) členovia RZMOR sú povinní zaplatiť členský príspevok, ktorého výška sa stanoví  

uznesením schváleným na sneme RZMOR. 

b) ročný členský príspevok členovia RZMOR zaplatia do konca I. štvrťroka príslušného

roku.

Článok 10 
Orgány RZMOR 

Orgánmi RZMOR sú : 

1. Snem RZMOR 

2. Predseda 

3. Predsedníctvo RZMOR

4. Kontrolná komisia 

Článok 11
Snem RZMOR

Snem  RZMOR  je  najvyšším  orgánom,  ktorý  zasadá  4  krát  do  roka.  Na  návrh

Predsedníctva RZMOR alebo žiadosti najmenej 5–tich členov RZMOR po vymedzení

predmetu rokovania, môže byť zvolený mimoriadny snem.

Snem zvoláva Predsedníctvo RZMOR. Každý člen má právo zúčastniť sa zhromaždenia

alebo vyslať povereného delegáta. Snem sa môže uznášať ak je prítomná nadpolovičná

väčšina  všetkých  riadnych  a  mimoriadnych  členov  zhromaždenia.  Každý  riadny  a

mimoriadny člen má jeden hlas okrem volieb. Spôsob hlasovania určí snem.

Do výlučnej právomoci snemu (zhromaždenia) patrí : 
           
a) schvaľovať a meniť stanovy RZMOR,

b) stanoviť základné smery činnosti,

c) voliť a odvolávať Predsedníctvo a predsedu,
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d) voliť a odvolávať členov kontrolnej komisie,

e) schvaľovať rokovací poriadok RZMOR,              

f) uznášať sa o zrušení RZMOR,

g) potvrdzovať dispozíciu s majetkom resp. fondom RZMOR,

h) schvaľovať uzatváranie zmlúv v súčinnosti s inými združeniami fyzických a 

právnických osôb,

i) znížiť resp. zvýšiť ročný členský príspevok členov RZMOR, 

j) schvaľovať ročný rozpočet a zásady používania. 

Článok 12
Predsedníctvo RZMOR

Predsedníctvo Združenia je volené zo zástupcov riadnych členov RZMOR. 

Riadi činnosti medzi zasadaniami zhromaždenia RZMOR. Počet členov je 3. Na čele

predsedníctva stojí predseda, ktorý je volený snemom RZMOR.

Do právomoci Predsedníctva patrí :

a) zvolávať a pripravovať snem,  

b) registrovať členstvo, 

c) zabezpečovať plnenie záverov snemu a vyhlásiť program činnosti na základe 

uznesení,

d) posudzovať návrhy, stanoviská a závery členov RZMOR, podnecovať ich k iniciatíve

a vykonávať potrebné opatrenia v záujme  RZMOR a ich členov,

e) vymenovať výkonných funkcionárov a zamestnancov RZMOR a schvaľovať ich 

odmeny a platy.

f) Predsedníctvo zodpovedá za svoju činnosť snemu, jeho funkčné obdobie je súhlasné 

s volebným obdobím samosprávy. 

g) Členovia Predsedníctva po skončení volebného obdobia zostávajú vo funkcii až do 

doby, keď snem zvolí nové Predsedníctvo. 

h)  Predsedníctvo  môže  prijať  podľa  potreby  na  vykonávanie  odborných,  alebo
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administratívnych  prác  pracovníkov,  ktorí  na  základe  plnej  moci  môžu  zastupovať

RZMOR.

Článok 13
Predseda

a) predseda RZMOR zastupuje Združenie navonok a koná jeho menom, je štatutárnym

zástupcom. 

b) v prípade neprítomnosti ho zastupuje podpredseda, na základe plnej moci poverený

člen  Predsedníctva. 

c) funkčné obdobie predsedu je totožné s volebným obdobím samospráv.

Článok 14
Kontrolná komisia

Snem volí 3 – člennú komisiu, zloženú z riadnych členov RZMOR. 

Členstvo v komisii  je  nezlučiteľné s  členstvom v Predsedníctve alebo s  pracovným

pomerom  v  Združení.  Predseda  komisie  je  pravidelne  prizývaný  na  rokovania

Predsedníctva s hlasom poradným.

Do právomoci Kontrolnej komisie patrí :

a)  v  súlade  s  právnymi  predpismi  vykonáva  kontrolu  hospodárenia  a  účelového

využívania finančných prostriedkov a majetku RZMOR, 

b) kontroluje dodržiavanie stanov RZMOR a uznesení snemu (zhromaždenia),

c) navrhuje opatrenia na nápravu zistených nedostatkov, 

d) o výsledkoch kontrol podáva správy snemu ročne.

Článok 15 
Zánik RZMOR

a)  RZMOR zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením ak o

tom rozhodne snem  najmenej 3/5 väčšinou riadnych členov RZMOR. 

b) v prípade zániku rozpustením snem musí určiť likvidátora.
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c)  v prípade  likvidácie  sa  uhradia  najprv  všetky  záväzky  RZMOR  a výťažok  sa

následne rozdelí medzi členov RZMOR podľa výšky platených členských príspevkov.

Článok 16
Výstup a vylúčenie člena

a) člen RZMOR môže vystúpiť z RZMOR jednostranným písomným prehlásením o

vystúpení  zo  Združenia  vždy  k  31.12.  bežného  roka  a  členstvo  zaniká  k  1.1.

nasledovného roka. 

b)  členstvo  zaniká  aj  vylúčením  z  RZMOR  z  dôvodu  neplnenia  alebo  hrubého

porušenia povinností ustanovených v Stanovách RZMOR. 

c) o vylúčení člena rozhoduje Predsedníctvo RZMOR na návrh predsedu RZMOR.

d) proti rozhodnutiu o vylúčení má právo vylúčený člen podať odvolanie, o odvolaní

rozhoduje snem.

e)  vystupujúci  alebo  vylúčený člen  nemá právo požadovať  vrátenie  žiadnych  aktív,

ktoré previedol do majetku RZMOR. 

Článok 17
Záverečné ustanovenia

a) zmenu stanov RZMOR schválil snem RZMOR na svojom zasadnutí dňa  24.01.2023

vo Nižnom Klatove  uznesením č.  90/2023.

b) tento Dodatok č. 4 Stanov RZMOR v úplnom znení ruší Dodatok č. 3 v úplnom

znení k Stanovám zo dňa 10.06.2005.

c) zmenu týchto stanov môže vykonávať jedine snem RZMOR. 

V Malej Ide dňa 25.01.2023

         PaedDr. Jana Kallová
 predseda RZMOR
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