
 
 S T A N O V Y

regionálneho Združenia miest a obcí Kysúc 

Regionálne Združenie miest a obcí Kysúc bolo založené 19. 4. 1993 s pôvodným názvom 
Združenie miest a obcí pre rozvoj Kysúc.

Čl. I
Všeobecné ustanovenia

1. Názov združenia je: ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ KYSÚC.
2. Oficiálna skratka je : ZMOK.
3. Sídlo združenia je: Námestie slobody 30, 022 01 Čadca.
4. ZMOK je dobrovoľným, záujmovým, na politických stranách a hnutiach nezávislým 

združením miest a obcí regiónu Kysúc.
5. ZMOK je právnickou osobou.
6. ZMOK sa zakladá na dobu neurčitú.

Čl. II
Ciele združenia

1. Obhajovať spoločné záujmy a práva členských miest a obcí pri rešpektovaní ich 
autonómneho postavenia, v súlade s Európskou chartou miestnej samosprávy, Ústavou 
SR a zákonmi Slovenskej republiky.

2. Zastupovať svojich členov pri presadzovaní ich hospodárskych, spoločenských 
a regionálnych problémov.

3. Vo vzťahu k členským mestám a obciam plniť najmä koordinačnú, iniciatívnu, 
poradenskú , vzdelávaciu a informačnú funkciu. 

4. Iniciatívne predkladať návrhy a podnety na riešenie potrieb a záujmov regiónu, najmä 
pri zabezpečovaní koordinácie regionálnej politiky, územného plánovania a rozvoja 
životného prostredia. 

5. Podporovať rozvoj kultúrnych, športových a charitatívnych aktivít v regióne.
6. Spolupracovať s fyzickými a právnickými osobami, orgánmi štátnej správy, 

samosprávnymi krajmi, mimovládnymi organizáciami, regionálnymi a záujmovými 
združeniami a ďalšími subjektami, ktoré majú záujem na rozvoji miest a obcí.  

Čl. III
Zásady hospodárenia združenia

1. Cieľom hospodárenia združenia nie je kapitalizácia zisku, ale pokrytie nákladov na 
svoju činnosť, na správu a chod združenia.

2. Členstvo v združení je viazané na členský príspevok, ktorý stanoví Snem ZMOK vždy  
do 31. 12.  príslušného kalendárneho roka na nasledujúci kalendárny rok. 

3. Príjmy združenia tvoria:
a) členské príspevky



b) úroky z vkladov
c) dary
d) dotácie.

4. Hospodárenie sa uskutočňuje na základe rozpočtu schváleného Snemom ZMOK.
Čl. IV

Členstvo v združení

1. Členom združenia sa môžu stať mestá a obce regiónu Kysuce.
2. Mesto alebo obec ako člena združenia zastupuje v združení jeho štatutárny zástupca 

(primátor, starosta) alebo ním poverená osoba na základe písomného splnomocnenia. 
3. Členstvo vzniká na základe prihlášky schválenej mestským, resp. obecným 

zastupiteľstvom, po podpise uznesenia Snemu ZMOK, na ktorom sa o vzniku členstva 
rozhodlo.

4. Členstvo v združení zaniká podpisom uznesenia Snemu ZMOK, na ktorom sa 
o zániku členstva rozhodlo.

5. Spôsoby zániku členstva:
a. vystúpením člena na základe písomného oznámenia o vystúpení člena zo 

ZMOK, schváleného príslušným mestským alebo obecným zastupiteľstvom
b. rozhodnutím Snemu ZMOK o vylúčení pre neplnenie povinností člena alebo 

pre porušenie stanov ZMOK.
6. Pozastavenie členstva:

a) pozastavené členstvo v ZMOK má automaticky členská obec ZMOK, ktorá do 
31.3. príslušného kalendárneho roka neuhradí členský príspevok ZMOK na 
príslušný kalendárny rok

b) pozastavené členstvo v ZMOK má tiež automaticky členská obec ZMOK, ktorá 
nemá uhradené členské príspevky za ktorýkoľvek predchádzajúci rok členstva 
v ZMOK s účinnosťou od 1.4.2011   

c)  pozastavené členstvo je automaticky obnovené dňom uhradenia nedoplatkov.  
Za deň uhradenia sa považuje deň pripísania finančných prostriedkov na účet 
združenia. 

Čl. V
Práva člena združenia

      1. Zúčastňovať sa na rokovaniach snemu a hlasovať o jeho uzneseniach.
      2. Voliť a byť volený do Rady ZMOK.
      3. Predkladať námety a žiadosti na riešenie problémov týkajúcich sa miest a obcí   
          v regióne Kysúc. 
      4. Využívať koordinačné, iniciatívne, poradenské, vzdelávacie a informačné funkcie    

združenia a predkladať návrh na ich zlepšenie.
5.  Zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných združením.

Čl. VI
Povinnosti člena združenia



1. Dodržiavať stanovy a podieľať sa na plnení cieľov činnosti združenia. 
2. Rešpektovať a realizovať uznesenia orgánov združenia.
3. Aktívne vykonávať prácu v orgánoch združenia, do ktorých bol člen združenia 

zvolený.
4. Platiť členské príspevky najneskôr do 31. 3. príslušného roka vo výške schválenej 

Snemom ZMOK. 
5. Informovať združenie o zmene štatutárnych zástupcov, o administratívnych zmenách 

(adresa, číslo telefónu a faxu, mailové kontakty a pod.), prípadne ďalších informáciách 
potrebných pre činnosť združenia, a to písomne najneskôr do 30 dní od vzniknutej 
zmeny.

Čl. VII
Orgány združenia

1. Orgánmi združenia sú:
a) Snem ZMOK
b) Rada ZMOK 
c) Predseda ZMOK
d) Podpredseda ZMOK 
e) Výkonný tajomník ZMOK.

2. Na zasadaniach orgánov ZMOK sa môžu zúčastniť okrem členov ZMOK aj iné osoby 
prizvané orgánmi ZMOK.

Čl. VIII
Snem zduženia

1. Snem ZMOK je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho zástupcovia členov 
združenia.

2. Snem ZMOK zasadá najmenej raz za polrok.
3. Mimoriadny snem zasadá, ak o to požiada s uvedením dôvodu aspoň jedna tretina 
členov združenia alebo Rada ZMOK.

4. Snem je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia. 
5. Uznesenie snemu je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných 

zástupcov členov združenia. O zmene stanov rozhoduje snem dvojtretinovou väčšinou 
prítomných členov.

6. Voľby predsedu združenia sa uskutočňujú tajným hlasovaním, ak Snem ZMOK 
nerozhodne inak. Pre zvolenie predsedu je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých 
členov ZMOK. 

7. Členovia Rady ZMOK sa volia verejným hlasovaním, s prihliadnutím na územné 
rozloženie časti okresu Čadca. 

8. Časti okresu Čadca, podľa predchádzajúceho odseku sú:
a)  Mesto Čadca
b) makovská dolina, do ktorej patrí mesto Turzovka a obce Makov, Vysoká nad 

Kysucou, Dlhá nad Kysucou, Klokočov, Korňa, Olešná, Podvysoká, Staškov, 
Raková a Zákopčie

c) skalitská dolina, do ktorej patria obce Skalité, Čierne a Svrčinovec



d) bystrická dolina, do ktorej patrí mesto Krásno nad Kysucou a obce Dunajov, 
Oščadnica, Zborov nad Bystricou, Klubina, Radôstka, Stará Bystrica a Nová 
Bystrica.  

   
9. Snem ZMOK najmä:

a) schvaľuje a mení stanovy združenia
b) volí a odvoláva členov Rady ZMOK a rozhoduje o počte jej členov
c) volí a odvoláva predsedu ZMOK
d) navrhuje zástupcov do orgánov ZMOS
e) prerokúva a schvaľuje správy o činnosti združenia a plán činnosti na príslušný 

kalendárny rok
f) prerokúva a schvaľuje rozpočet združenia
g) určuje výšku členských príspevkov
h) rozhoduje o vzniku členstva
i) rozhoduje o zániku členstva
j) rozhoduje o zrušení združenia     
k) rozhoduje o spôsobe naloženia s likvidačným zostatkom  a menuje likvidátora 

v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
10.  Prvé rokovanie Snemu ZMOK po voľbách do orgánov územnej samosprávy zvoláva 

najneskôr do 60 dní od termínu konania komunálnych volieb:
a) doterajší predseda združenia, ak nie tak 
b) doterajší členovia Rady ZMOK, ktorí boli opätovne zvolení do funkcií primátorov 

a starostov, ak nie tak
c) výkonný tajomník združenia, ak nie tak
d) automaticky – Snem ZMOK sa uskutoční na 60 deň od konania komunálnych 

volieb v sídle okresného mesta.

Čl. IX
Rada združenia

1. Rada ZMOK je najvyšším výkonným orgánom združenia, má 5 členov a jej volebné 
obdobie je totožné s volebným obdobím primátorov a starostov.

2. Členov Rady ZMOK volí a odvoláva Snem ZMOK. 
3. V Rade ZMOK majú zastúpenie všetky časti okresu Čadca, a to  

a)  Mesto Čadca  - jeden člen 
b) makovská dolina – jeden člen
c) skalitská dolina – jeden člen 
d) bystrická dolina – jeden člen.  

4. Rada spolu s predsedom ZMOK riadi činnosť združeniami medzi zasadaniami Snemu 
ZMOK.

5. Členstvo v Rade ZMOK je nezastupiteľné.
6. Rada ZMOK si zo svojich členov volí podpredsedu ZMOK, na návrh predsedu 

ZMOK. 
7. Radu zvoláva a vedie predseda ZMOK alebo podpredseda ZMOK.
8. Rada ZMOK je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. 



9. Na prijatie uznesenia Rady ZMOK je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
členov Rady ZMOK.

10. Do pôsobnosti Rady ZMOK patrí najmä:
a) pripravovať snem združenia
b) posudzovať žiadosti o prijatie za člena a zániku členstva v združení a návrhy 

predkladať Snemu ZMOK 
c) prerokúvať námety a žiadosti členov zduženia, podnecovať ich iniciatívu 

a vykonávať opatrenia v záujme združenia a jeho členov
d) schvaľovať v priebehu roka nevyhnutné rozpočtové presuny ZMOK
e) vymenúvať a odvolávať výkonného tajomníka ZMOK
f) zvolávať mimoriadny Snem ZMOK.

Čl. X
Predseda združenia

1. Predseda ZMOK je štatutárnym zástupcom združenia. 
2. Volebné obdobie predsedu je zhodné s volebným obdobím primátorov a starostov. Ak 

sa predseda počas svojho funkčného obdobia vzdá svojej funkcie, práva a povinnosti 
predsedu do ďalšieho snemu preberá podpredseda  ZMOK. Vzdanie sa funkcie musí 
byť predložené Rade ZMOK písomne.

3. Do pôsobností predsedu ZMOK patrí najmä:
a) zvolávať zasadnutie Snemu ZMOK
b) zvolávať zasadnutie Rady ZMOK
c) zastupovať združenie vo vzťahu k orgánom štátnej správy, samosprávy, 

ostatným regionálnym a záujmovým združeniam, právnickým a fyzickým 
osobám, tuzemským a zahraničným subjektom

d) predkladať Rade ZMOK návrh na vymenovanie a odvolanie podpredsedu a  
výkonného tajomníka združenia.

4. Predseda ZMOK je zároveň členom Rady ZMOK a je jej predsedom.  
5. Predseda ZMOK zastupuje spravidla ZMOK v Rade ZMOS, ak Snem ZMOK 

nerozhodne inak.
6. Počas neprítomnosti predsedu ho zastupuje podpredseda ZMOK.

Čl. XI
Voľby predsedu združenia

1. Predsedu ZMOK volí snem na obdobie štyroch rokov s prihliadnutím na územné 
rozloženie časti okresu Čadca podľa čl. VIII, bod 8. týchto stanov. 

2. Návrh na predsedu podáva príslušná časť okresu Čadca z členov Rady ZMOK, podľa 
rotačného princípu.

3. Postupnosť rotačného princípu voľby predsedu združenia s prihliadnutím na územné 
rozloženie časti okresu Čadca je určený vymenovaním časti okresu Čadca podľa čl. 



VIII, bod 8. týchto stanov. Rotačný princíp voľby predsedu začína voľbou predsedu zo 
skalitskej doliny v roku 2011. 

4. Ak novozvolený predseda neprejaví o funkciu záujem, nastupuje v poradí  ďalšia časť 
okresu Čadca, určená vymenovaním časti okresu Čadca podľa čl. VIII, bod 8. týchto 
stanov.

Čl. XII
Podpredseda združenia

1. Podpredseda ZMOK v prípade dlhodobej neprítomnosti predsedu združenia, alebo ak 
predseda združenia nekoná, zvoláva a riadi Snem ZMOK a Radu ZMOK.    

Čl. XIII
Výkonný tajomník združenia

1. Výkonný tajomník ZMOK je výkonným orgánom združenia. Je operatívnym 
koordinátorom a organizátorom vlastnej činnosti združenia.

2. Prácu v združení vykonáva na základe pracovnej zmluvy. 
3. Do pôsobnosti výkonného tajomníka patrí najmä:

a) pripravovať a organizačne zabezpečovať zasadania Snemu ZMOK
b) pripravovať a organizačne zabezpečovať zasadania Rady ZMOK
c) zabezpečovať realizáciu a plnenie uznesení Snemu a Rady ZMOK
d) predkladať správu o činnosti, návrh rozpočtu a plán činnosti ZMOK
e) viesť účtovníctvo združenia
f) zabezpečovať administratívnu činnosť združenia
g) poskytovať poradenské služby členom združenia. 

Čl. XIV
Zrušenie a zánik združenia

1. ZMOK je zrušené prijatím uznesenia Snemu ZMOK o zrušení združenia alebo 
vystúpením všetkých jeho členov.

2. ZMOK zaniká výmazom v registri združení obcí na registrovom úrade.
3. Na zánik ZMOK a jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie sa použijú primerane 

ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností.

Čl. XV
Prechodné a záverečné ustanovenia



1. Tieto stanovy môžu byť zmenené alebo doplnené len na základe rozhodnutia Snemu 
ZMOK, a to vo forme písomných a číslovaných dodatkov k stanovám, pričom tieto 
podliehajú schváleniu registrovým úradom.

2. Všetky právne záležitosti, ktoré nie sú upravené týmito stanovami sa spravujú podľa 
príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a iných 
všeobecne záväzných právnych predpisov.

3. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom zápisu zmeny údajov ZMOK do Registra 
združení miest a obcí, vedenom na registrovom úrade.

V Čadci, 2.5.2011  

    PaedDr. Andrea Šimurdová, predseda ZMOK 


