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S T A N O V Y 
ZDRUŽENIA 

REGIONÁLNE  VZDELÁVACIE  CENTRUM  MICHALOVCE 
_____________________________________________________ 

 
schválené na konferencii dňa 31. marca 2011 v  Michalovciach 

 
 

ČASŤ  PRVÁ 
 

čl.1 

Základné ustanovenia 
 
 Združenie bolo založené v  súlade so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/90 Zb. o obecnom 
zriadení a zmysle zmien a doplnkov, na ustanovujúcej schôdzi konanej dňa 4. 9. 1996 v 
Michalovciach. Je j zakladateľmi sú zástupcovia  obci – primátori a starostovia regionálnych 
združení ZMO, nachádzajúcich sa v okresoch Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Snina, 
Sobrance, Trebišov, Vranov nad Topľou v súlade s občianskym zákonníkom  §  20 f až j. 
  
 

čl. 2 

Predmet  činnosti 
 
1.  Predmetom činnosti je: 

– podporovať tvorivosť, efektívnosť a schopnosť samosprávy reagovať na potreby a požiadavky 
občanov, obcí a regiónov v súlade s platnou legislatívou 

– príprava a realizácia vzdelávacích aktivít  pre volených predstaviteľov samosprávy, poslancov, 
zamestnancov samosprávy,  verejnej správy a iné subjekty 

– zvýšenie kvality riadenia a výkonu samosprávy 

– konzultačná,  publikačná a informačná  činnosť, právne poradenstvo pre samosprávne orgány 
zamerané na rozvoj obcí 

– spolupráca s ďalšími občianskymi a profesijnými združeniami na Slovensku a v zahraničí 
 

2.  RVC sa riadi vlastným plánom a rozpočtom 
                                                 

čl.3 

Názov združenia 
 
Názov združenia znie: „REGIONÁLNE  VZDELÁVACIE  CENTRUM  MICHALOVCE“. 
Združenie používa skratku: „RVC“.  
          

čl. 4 

Sídlo združenia 
 
Sídlo združenia:  071 01 Michalovce , Nám. osloboditeľov  č.30  
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čl.5 

Trvanie združenia 
 
Združenie sa zakladá na dobu neurčitú. 
 

čl.6 

Konanie v mene združenia 
 
V mene združenie konajú a podpisujú : predseda Rady RVC,  podpredseda Rady RVC a manažér 
RVC. 
                                                 

čl.7 

Členstvo v RVC 
 
1. Členom RVC sú obce a mesta v pôsobnosti okresov Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Snina,  
    Sobrance, Trebišov, Vranov  nad Topľou. 
2. Členstvo v združení vzniká : úhradou členského poplatku  do 15.2. v príslušnom roku. 
3. Členstvo v združení zaniká : neuhradením členského poplatku pre príslušný rok. 
                                                     
 

ČASŤ  DRUHÁ 
 

čl.8 

Majetok a hospodárenie RVC 
 
1. Majetok, ktorý slúži na rozvoj a zabezpečenie predmetu činnosti združenia, získava zo svojej 

činnosti, z členských príspevkov, pôžičky,  dary a dotácie od domácich a zahraničných subjektov. 
2. Pri vystúpení z RVC nevzniká nárok na vrátenie členského príspevku a majetkové vyrovnanie. 
 
   

čl.9 

Členské príspevky 
 
1. Príspevok člena RVC na príslušný rok  predstavuje: 

-  do 3 000 obyvateľov v obci/meste 0,0332 €, na obyvateľa  
-  nad 3 000 obyvateľov obci/meste 0,0166 €, na obyvateľa 
 s tým, že v priebehu roka bude hradiť účastnícky poplatok  na aktivity organizované RVC a 
právnu službu RVC. 

2. Účastnícky poplatok na jednodňový seminár sa pohybuje od 13 € do 20 €, podľa výšky nákladov  
     na seminár, v ktorom je zahrnuté občerstvenie vo výške maximálne 1,66 €/stravný lístok  alebo  
     občerstvenie.  
3. Mestá a obce, ktoré nie sú členmi RVC, hradia účastnícky poplatok maximálne do výšky až 

dvojnásobku určeného na deň a seminár. 
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čl.10 

               Spôsob zrušenia združenia a naloženie s likvidačným zostatkom 
 
1. Združenie je možne zrušiť: konferenciou s 2/3 účasťou všetkých členov v združeniach. 
2. Likvidačný zostatok ostáva pre ZMO v regióne okresov: Humenné, Medzilaborce, Michalovce, 

Snina, Sobrance, Trebišov, Vranov nad Topľou. 
 
  
 

ČASŤ  TRETIA 
 

čl.11 

Orgány združenia 
 
1. Konferencia členských miest a obcí 
2. Rada RVC 
3. Kontrolná komisia 

 
 

Konferencia členských miest a obcí  
– Konferencia členských miest a obci je najvyšším orgánom združenia. Delegáti konferencie sú  

určení za členské regionálne združenia v pomere 1 : 5. 

– Konferenciu zvoláva Rada RVC spravidla vždy po komunálnych voľbách, alebo ak o to požiada 
najmenej 1/3 členov RVC 

-   Do výlučnej pôsobnosti konferencie patrí: 
a/ rozhoduje o základnej koncepcii združenia 
b/ schvaľuje  a mení  stanovy  združenia 
c/ potvrdzuje členov Rady RVC 
d/ potvrdzuje členov kontrolnej komisie 
e/ rozhoduje o zrušení združenia 2/3 väčšinou hlasov všetkých členov združenia 
f/ rozhoduje  o zmenách v združení 
g/ schvaľuje  výšku  členského príspevku   

-   Konferencia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina určených delegátov 
/kľúčom 1:5/ regionálnym združením ZMOS za svoj okres 

-  Uznesenie konferencie je platné, ak za jeho prijatie hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných   
delegátov 

– Pri hlasovaní má každý delegát jeden hlas. 

– O rokovaní konferencie sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda R-RVC a manažér     
RVC 

 

Rada RVC 
 

– Rada RVC je výkonným orgánom. Jej členmi sú spravidla predsedovia/podpredsedovia 
regionálnych ZMO, alebo primátori a starostovia určení členským regionálnym združením 

– Členov R-RVC  potvrdzuje konferencia členských miest a obci 

– R-RVC má najmenej 7 členov a sú v nej zastúpene všetky členské regionálne združenia miest a 
obci. 

– Funkčné obdobie R-RVC je zhodné s funkčným obdobím orgánov samosprávy 
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– Rada RVC volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu na obdobie 4 rokov. Po uplynutí 
funkčného obdobia členovia Rady dočasne vykonávajú svoje funkcie do zvolenia novej R-RVC 

– Zasadnutie R-RVC zvoláva a jej rokovanie vedie predseda, prípadne ním poverený člen Rady 
alebo manažér 

– Rada sa schádza minimálne raz ročne alebo podľa potreby 

– Rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. V prípade 
rovnosti hlasov, rozhoduje hlas predsedu Rady 

– Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov rady, v 
prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu 

– Kompetencie Rady RVC: 
a/  obsahovo a organizačne pripravovať a zvolávať konferenciu 
b/  schvaľovať  plán činnosti RVC a kontrolovať  jeho plnenie 
c/ schvaľovať rozpočet RVC a hodnotiť jeho plnenia za príslušný rok 
d/  vymenovať  a odvolávať výkonného riaditeľa RVC na návrh predsedu  
e/  schvaľovať výšku mzdy alebo odmeny pre výkonného riaditeľa a pracovníka RVC a odmenu         
     za právne poradenstvo 
f/  doplniť  členov R-RVC, ak o to požiada regionálne ZMO, ktorého člena navrhol  alebo v   
    prípade jeho úmrtia 

    g/ rozhodovať o zásadných otázkach týkajúcich sa majetku RVC 
     

Predseda rady RVC 
 
-    Predseda R-RVC  je štatutárnym orgánom RVC, volí ho a odvoláva R-RVC spomedzi svojich  
     členov 
-    Predseda R-RVC je štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch a mzdových   
     náležitostiach pracovníkov RVC vrátane odmien 
-    Predseda R-RVC  

- zvoláva a vedie zasadnutia R-RVC 
- rozhoduje o všetkých veciach, ktoré nie sú týmito stanovami zverené iným orgánom RVC 

-   Predseda R-RVC zastupuje RVC navonok. Podpredseda zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti 
-   Predseda má právo poveriť výkonom jednotlivých svojich práv a povinnosti a to  

– trvalo podpredsedu R-RVC 

– dlhodobo ktoréhokoľvek člena R-RVC 

– jednorazovo manažéra  RVC 
 

Kontrolná komisia 
 
– Kontrolná komisia je kontrolným orgánom združenia 

– Tvoria ju 3 členovia, ktorých volí konferencia členských miest a obcí. Funkčné obdobie komisie 
sa zhoduje s funkčným obdobím orgánov samosprávy. Po uplynutí funkčného obdobia členovia 
komisie vykonávajú dočasne svoje funkcie až do zvolenia novej komisie 

– Kontrolná komisia volí zo svojho stredu predsedu komisie 

– Pôsobnosť komisie: 
a/ nahliadať do dokladov a záznamov týkajúcich sa RVC, 
b/ preskúmať ročné hospodárenie RVC 
c/ oboznamovať konferenciu s výsledkami svojej činnosti 

– Člen kontrolnej komisie nesmie byť súčasne členom R-RVC 

– Zasadnutia kontrolnej komisie sa konajú najmenej 1x ročne. Zvoláva ich predseda komisie 
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– Uznesenie kontrolnej komisie je platné ak za jeho prijatie hlasovala väčšina prítomných členov 
-   Členovia majú právo zúčastňovať sa na rokovaní R-RVC s hlasom poradným. 
 
 

Kancelária a manažér RVC 
 
– kancelária organizačne a obsahovo zabezpečuje plnenie úloh na ktorých sa uzniesla 

konferencia  

– manažéra menuje R-RVC na dobu neurčitú 

– je výkonným orgánom RVC, riadi kanceláriu a zodpovedá za jej činnosť a odbornú úroveň 
predsedovi. Túto činnosť vykonáva  v pracovnom pomere alebo mimopracovnom pomere 

– v  prípade ak  manažér vykonáva svoju činnosť nie v hlavnom pracovnom pomere, môže  

– predseda R-RVC  zamestnať  ďalšieho  administratívneho zamestnanca 

– je osobou oprávnenou konať v mene RVC  
 

 
 

ČASŤ  ŠTVRTÁ 
 

Článok  12. 
 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
 
1. RVC nadobudlo právnu subjektivitu zápisom do registra na Krajskom úrade v Košiciach dňa 

7.10.1996 
2. Tieto stanovy je možne meniť alebo doplniť len na konferencii členských miest a obcí. 
3. Nadobudnutím právoplatnosti týchto stanov strácajú platnosť stanovy zo dňa 20. 4. 2007 
4. Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia konferenciou. 
 
 
 
V Michalovciach, 31. 3. 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


