Stanovy
Európskeho zoskupenia územnej spolupráce
Via Carpatia s ručením obmedzeným

Článok I
Všeobecné ustanovenia
§1
1. Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným je
zoskupenie fungujúce na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1082/2006 zo dňa 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce
uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom EU.L.06.210.19 (ďalej len
„Nariadenie") a zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce
a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
zo dňa 15. februára 2008 (ďalej len „Zákon“). Vo veciach týkajúcich sa Európskeho
zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným, ktoré nie sú
upravené spomenutými právnymi normami, sa uplatňujú zákony slovenského práva.
§2
1. Európske zoskupenie územnej spolupráce má názov: Európske zoskupenie územnej
spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným. V slovenskom jazyku sa používa
názov: Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným,
v maďarskom jazyku sa používa názov: Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai
Területi Együttműködési Csoportosulás a v anglickom jazyku sa používa názov:
European Grouping of Territorial Cooperation Via Carpatia Limited.
2. Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia (ďalej len „EZÚS“) nadobúda
právnu subjektivitu dňom zápisu do registra vedenom na Registrovom úrade, ktorého
činnosť je v pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky.

Článok II
Členovia a sídlo EZÚS
§3
1. Zakladateľmi a členmi EZÚS sú:
a) Košický samosprávny kraj, so sídlom Námestie Maratónu Mieru č. 1, 042 66 Košice,
Slovenská republika,
b) Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 1., Maďarsko

§4
1. Sídlom EZÚS je Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru č. 1,
v Košiciach, Slovenská republika.
§5
1. EZÚS sa zriaďuje na dobu neurčitú. Územie EZÚS predstavuje administratívnosprávne usporiadanie zakladajúcich a pridružených členov.

Článok III
Ciele a úlohy EZÚS
§6
1. EZÚS bolo založené na uľahčenie a podporu cezhraničnej, nadnárodnej
a medziregionálnej spolupráce medzi jeho členmi s cieľom posilniť hospodársku
a sociálnu súdržnosť, predovšetkým prostredníctvom realizácie projektov alebo
programov cezhraničnej spolupráce s nasledujúcimi cieľmi.
2. Poradensko-konzultačná činnosť v oblasti regionálneho rozvoja:
a) vypracovanie spoločných rozvojových stratégií v nasledovných oblastiach:
-

zamestnanosť a sociálna oblasť,

-

podpora poľnohospodárskej
pre agrokomodity),

-

cestovný ruch (kongresová turistika, tvorba ucelenej ponuky produktov
pre jednotlivé mikroregióny, napr. víno a gastronómia, spoločné marketingové
aktivity, infocesty pre touroperátorov),

-

predstavenie a zachovanie kultúrneho dedičstva,

produkcie

(budovanie

distribučných

centier

b) spracovanie a implementácia spoločných projektov na realizáciu spoločných
rozvojových stratégií,
c) iniciatívy vedúce k získaniu riadenia programu cezhraničnej spolupráce financované
z fondov EÚ na realizáciu spoločných projektov a spoločných rozvojových stratégií.
3. Integrácia v nasledovných oblastiach:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

zdravotná starostlivosť,
osobná a cestná doprava,
komunálny odpad,
protipovodňové aktivity,
ochrana životného prostredia,
cyklotrasy,

g)
h)
i)
j)
k)

vinohradnícka oblasť Tokaj,
dodávanie energie,
krízové riadenie,
podpora investícií,
vytvorenie cezhraničných logistických a priemyselných zón.

4. Spoločný postup v oblasti presmerovania medzinárodných tovarových tokov:
a) iniciatívy vedúce k oživeniu intermodálnej dopravy v smere východ – západ,
b) iniciatívy vedúce k budovaniu prepojenia sever - juh a zápisu Pobaltského koridoru
(Via Carpatia ) vedúceho pozdĺž Šengenskej hranice do európskej siete TEN -T.
5. Úlohy zverené EZÚS jeho členmi sa netýkajú výkonu právomocí udelených verejným
právom alebo povinností, ktorých cieľom je zabezpečiť všeobecné záujmy štátu alebo
ochranu všeobecných záujmov iných orgánov verejnej správy, ako sú policajné
a regulačné právomoci, spravodlivosť a zahraničná politika.

Článok IV
Členovia ich práva a povinnosti
§7
1. Členovia EZÚS konajú prostredníctvom svojich zástupcov.
§8
1. Členovia EZÚS majú právo:
a)
b)
c)
d)

voliť a byť volení do orgánov EZÚS,
podávať orgánom EZÚS všetky návrhy týkajúce sa činnosti EZÚS,
zúčastňovať sa zasadnutia valného zhromaždenia,
nahliadať do všetkých dokumentov EZÚS vrátanie zápisov z valného
zhromaždenia, správ z činnosti EZÚS a iných finančných dokladov EZÚS.
§9

1. K povinnostiam členov EZÚS patria:
a)
b)
c)
d)

riadiť sa ustanoveniami stanov a dohovoru pri plnení úloh EZÚS,
aktívne sa zúčastňovať pri realizácií cieľov a úloh EZÚS,
platiť členské príspevky,
dbať o dobré meno EZÚS.

§ 10
1. K EZÚS môžu pristúpiť noví členovia, ktorí spĺňajú podmienky členstva podľa Zákona
a Nariadenia.
2. Kandidáti, ktorí majú záujem o členstvo, podávajú návrh na prijatie medzi členov
EZÚS vo forme písomného návrhu adresovaného EZÚS.
3. Rozhodnutie o prijatí nového člena prijíma valné zhromaždenie jednohlasne a svoje
rozhodnutie prijme formou uznesenia.
4. Návrh na registráciu nového člena do registra podáva riaditeľ EZÚS.
5. Členstvo v zoskupení vzniká zápisom do registra, ktorý vedie registrový úrad.
§ 11
1. Každý člen EZÚS môže vystúpiť z EZÚS na základe ním predloženej výpovede.
2. Výpoveď sa podáva písomne. Výpoveď nadobúda účinnosť nie skôr ako na konci
kalendárneho roka, a výpovedná lehota nesmie byť kratšia ako 4 mesiace, počítajúc
od konca mesiaca, v ktorom bola výpoveď podaná.
3. Do doby vystúpenia z EZÚS je člen povinný vysporiadať všetky svoje záväzky
vo vzťahu k EZÚS. Nárok na zaplatenie týchto záväzkov nezaniká ani po vystúpení
z EZÚS. Uhradené členské príspevky sa nevracajú.
§ 12
1. Člen EZÚS môže byť rozhodnutím valného zhromaždenia vylúčený z EZÚS pre vážne
alebo opakujúce sa porušenie svojich povinností vyplývajúcich z členstva v EZÚS.
Vážnym porušením svojich povinností sa rozumie porušenie akejkoľvek povinnosti
uvedenej v § 9 týchto stanov, pokiaľ člen EZÚS ani na základe písomnej výzvy
a určenia zodpovedajúceho termínu nesplní svoje povinnosti.
2. Návrh na vylúčenie člena EZÚS môže podať ktorýkoľvek člen EZÚS.
3. Člen EZÚS, na ktorého bol podaný návrh na vylúčenie má právo sa k návrhu vyjadriť
počas najbližšieho valného zhromaždenia.
4. O výzve k ukončeniu porušovania povinností s určením primeranej lehoty na nápravu
uvedenej v bode 1 a o vylúčení člena EZÚS rozhoduje valné zhromaždenie jednohlasne
uznesením.

Článok V
Orgány EZÚS
§ 13
1. Orgány zoskupenia sú:
a)
b)
c)
d)

valné zhromaždenie
riaditeľ
dozorná rada
spoločný sekretariát
§ 14
Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom EZÚS. Rozhodnutia vo veciach, ktoré
patria do jeho právomoci, prijíma formou uznesenia.
2. Do právomoci valného zhromaždenia patrí:
a) schvaľovať stanovy, dohovor, ich zmeny a doplnenia,
b) rozhodovať o základných a strategických smeroch činnosti zoskupenia a úlohách
zoskupenia na budúce obdobie,
c) schvaľovať dlhodobý program a ročný plán činnosti EZÚS,
d) schvaľovať výšku spolufinancovania spoločných projektov,
e) schvaľovať výšku členských príspevkov a lehoty úhrad ročných členských
príspevkov,
f) schvaľovať rozpočet zoskupenia,
g) schvaľovať ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti EZÚS,
h) rozhodovať o použití zisku a úhrade strát, vrátane určenia spôsobu ich
vysporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia,
i) rozhodovať o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení zoskupenia,
j) rozhodovať o návrhoch na zmeny zapisovaných údajov v registri,
k) voliť a odvolávať riaditeľa s určením jeho kompetencií, výšky jeho mzdy
a podmienok odmeňovania,
l) rozhodovať o obmedzení práva riaditeľa konať v mene zoskupenia,
m) schvaľovať organizačnú štruktúru EZÚS, schvaľovať organizačnú štruktúru
spoločného sekretariátu, rozhodovať o zriadení vysunutých pracovísk spoločného
sekretariátu,
n) rozhodovať o počte zamestnancov spoločného sekretariátu EZÚS a o mzdových
nákladoch na zamestnancov EZÚS,
o) schvaľovať rokovací poriadok, organizačný poriadok, pracovný a mzdový poriadok,
p) uplatňovať vlastnícke práva k majetku EZÚS, schvaľovať nakladanie s majetkom
EZÚS,
q) schvaľovať nadobudnutie, prevod a zaťaženie nehnuteľností patriacich EZÚS,

schvaľovať úvery a pôžičky pre EZÚS,
voliť a odvolávať členov dozornej rady,
schvaľovať správy o kontrolnej činnosti,
rozhodovať o prijatí nového člena EZÚS,
rozhodovať o vylúčení člena z EZÚS,
voliť predsedu a podpredsedu valného zhromaždenia, ktorý zastupuje predsedu
zhromaždenia v prípade jeho neprítomnosti,
x) rozhodovať o zriadení ďalších orgánov a organizačných útvarov EZÚS, poradných
orgánov EZÚS, vrátane ich personálneho obsadenia,
y) rozhodovať o každej ďalšej otázke, ktorú valné zhromaždenie určí do svojej
kompetencie v súlade s legislatívou,
z) schvaľuje a odvoláva audítora,
za) vymenúva a odvoláva likvidátora.
r)
s)
t)
u)
v)
w)

3. Valné zhromaždenie EZÚS má 2 členov, po jednom zástupcovi za každého člena
EZÚS. Členov EZUS zastupujú predsedovia regionálnej samosprávy.
4. Člen valného zhromaždenia vykonáva svoju funkciu bezodplatne. Člen valného
zhromaždenia môže byť na valnom zhromaždení zastúpený svojím splnomocneným
zástupcom, plná moc musí byť písomná.
5. Riadne valné zhromaždenie zvoláva predseda valného zhromaždenia podľa potreby,
najmenej 2x ročne písomnou pozvánkou zaslanou členom EZÚS. K písomnej pozvánke
bude pripojený program zasadnutia spolu s návrhmi prípadných uznesení.
6. Prvé valné zhromaždenie zvoláva Košický samosprávny kraj po zápise EZÚS
do registra, uvedenom v § 2 ods. 2 stanov v termíne do tridsiatich (30) dní od jeho
registrácie. Na prvom zasadnutí valného zhromaždenia sa zvolí predseda a podpredseda
valného zhromaždenia a schváli rokovací poriadok valného zhromaždenia.
7. Kvórum potrebné k prijatiu záväzných uznesení valným zhromaždením je plný počet
členov valného zhromaždenia. Ak podmienka príslušného kvóra nie je splnená, valné
zhromaždenie nie je uznášaniaschopné a zasadnutie je odročené. V takom prípade sa
musí zasadnutie opätovne konať do tridsiatich (30) pracovných dní od posledného
zasadnutia valného zhromaždenia.
8. Rozhodnutia valného zhromaždenia sa prijímajú vo forme uznesení.
9. Na platnosť uznesenia valného zhromaždenia je potrebné, aby sa prijalo jednohlasne.
V prípade, ak medzi členmi zoskupenia nedôjde pri prijatí uznesenia k zhode,
predmetný bod programu sa presunie z rokovania valného zhromaždenia na rokovanie
mimoriadneho valného zhromaždenia.
10. Valného zhromaždenia sa zúčastňuje riaditeľ s poradným hlasom.
11. Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva bezodkladne predseda valného zhromaždenia
a) na návrh dozornej rady,
b) na návrh člena EZÚS,

c) pri opakovanom prerokovaní a prijímaní uznesenia k bodom programu, ku ktorým
nebolo na riadnom valnom zhromaždení dosiahnuté jednohlasné stanovisko, a to
najneskôr do 14 dní od doručenia návrhu na zvolanie mimoriadneho zasadnutia
valného zhromaždenia predsedovi valného zhromaždenia. Mimoriadne valné
zhromaždenie prerokuje iba body, ktoré boli v návrhu označené ako podnet
na zvolanie valného zhromaždenia.
12. Zo zasadnutia valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica.
§ 15
Predseda, podpredseda
1. Valné zhromaždenie volí zo svojich členov predsedu valného zhromaždenia
a podpredsedu valného zhromaždenia, ktorý zastupuje predsedu v prípade jeho
neprítomnosti.
2. Volebné obdobie je štvorročné.
3. Právomoci predsedu:
a) zastupovať zoskupenie vo vzťahu ku ústredným orgánom štátnej správy,
samosprávy, právnickým a fyzickým osobám a medzinárodným orgánom
a organizáciám,
b) zvolávať, pripravovať a riadiť zasadnutia valného zhromaždenia,
c) vykonávať úlohy, ktoré deleguje do jeho kompetencie valné zhromaždenie,
d) zabezpečovať kontrolu plnenia uznesení valného zhromaždenia,
e) podpisovať uznesenia valného zhromaždenia,
f) predkladať návrh na menovanie, resp. odvolanie riaditeľa EZÚS,
g) zastupovať EZÚS v pracovno-právnych vzťahoch k riaditeľovi,
h) predkladať návrh na menovanie a odvolanie členov dozornej rady
i) predkladať návrhy na zriadenie a zrušenie orgánov valného zhromaždenia,
poradných orgánov a organizačných útvarov EZÚS,
j) predkladať návrhy na prijatie nových členov EZÚS.
4. Právomoci podpredsedu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

vykonávať úlohy, ktoré deleguje do jeho kompetencie valné zhromaždenie,
predkladať návrh na menovanie, resp. odvolanie riaditeľa EZÚS,
predkladať návrh na menovanie a odvolanie členov dozornej rady,
predkladať návrhy na zriadenie a zrušenie orgánov valného zhromaždenia,
poradných orgánov a organizačných útvarov EZÚS,
predkladať návrhy na prijatie nových členov EZÚS
spolupracovať s predsedom v riadení všeobecnej činnosti valného zhromaždenia,
spolupracovať s predsedom valného zhromaždenia pri zabezpečovaní kontroly
plnenia uznesení valného zhromaždenia,
z hľadiska zastupovania predsedu jeho povinnosti sa zhodujú s povinnosťami
predsedu.

5. Funkcia predsedu a podpredsedu valného zhromaždenia zaniká:
a) vzdaním sa funkcie písomnou formou k dátumu uvedenému v písomnom oznámení,
ak dátum nie je uvedený, najskôr dňom najbližšieho zasadnutia valného
zhromaždenia po dátume oznámenia o vzdaní sa funkcie. Oznámenie o vzdaní sa
funkcie je posielané dozornej rade.
b) odvolaním z funkcie, v prípadoch opakovaného neplnenia úloh alebo poškodzovania dobrého mena EZÚS na návrh dozornej rady,
c) dňom zániku, resp. zrušenia funkcie predsedu župy / samosprávneho kraja,
d) zánikom zoskupenia,
e) v prípade smrti, resp. vyhlásenia za mŕtveho,
f) uplynutím funkčného obdobia.
6. V prípade vzniku situácie podľa bodu 5. písm. c) alebo e), novým predsedom, resp.
podpredsedom sa stáva Zastupiteľstvom poverený alebo novo-zvolený oficiálny
zástupca regionálnej samosprávy.
§ 16
Riaditeľ
1. Riaditeľ je štatutárnym a výkonným orgánom EZÚS. Riaditeľ riadi činnosť zoskupenia
a koná v jeho mene len v rozsahu, v akom tieto práva nie sú týmito stanovami,
dohovorom alebo uznesením valného zhromaždenia zverené valnému zhromaždeniu,
jeho predsedovi alebo podpredsedovi. Je zodpovedný za realizáciu a plnenie cieľov
EZÚS a uznesení valného zhromaždenia a v ich rozsahu prijíma samostatné
rozhodnutia s prihliadnutím na obmedzenia podľa predchádzajúcej vety. Pripravuje
a prerokúva materiály, určené na rokovanie valného zhromaždenia.
2. Riaditeľ je zamestnancom EZÚS.
3. Kandidáta na post riaditeľa navrhujú členovia EZÚS.
4. Riaditeľa volí a odvoláva valné zhromaždenie, menovanie a odvolanie podpisuje
predseda valného zhromaždenia.
5. Funkčné obdobie riaditeľa je 4 roky, pričom valné zhromaždenie môže odvolať
riaditeľa kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu. Funkčné obdobie riaditeľa začína plynúť
prvým dňom mesiaca nasledujúcim po mesiaci v ktorom bol riaditeľ zvolený.
6. K úlohám riaditeľa patrí najmä:
a) zastupovať EZÚS navonok, s obmedzeniami uvedenými v stanovách, dohovore
alebo uzneseniach valného zhromaždenia,
b) spolupracovať s vládnymi úradmi, orgánmi štátnej správy a samosprávy ako aj
s ostatnými inštitúciami vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa činnosti EZÚS
uvedených v stanovách EZÚS, pokiaľ si toto právo nevyhradí valné zhromaždenie,
c) pripravovať návrh rozpočtu EZÚS, po jeho schválení zabezpečovať plnenie úloh
EZÚS v súlade s rozpočtom,

d) zabezpečovať publicitu a zverejňovanie dokumentov na webovom sídle EZÚS,
e) pripravovať návrh dlhodobého programu a ročného plánu činností EZÚS, iniciovať
a predkladať návrhy valnému zhromaždeniu na efektívnu činnosť EZÚS,
f) predkladať valnému zhromaždeniu účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti
EZÚS,
g) zúčastňovať sa na zasadnutiach valného zhromaždenia s poradným hlasom,
h) pripravovať materiály a návrhy uznesení na zasadnutia valného zhromaždenia,
organizačne zabezpečovať zasadnutia valného zhromaždenia a administratívu
zo zasadnutí valného zhromaždenia,
i) vykonávať a plniť uznesenia valného zhromaždenia,
j) prijímať rozhodnutia vo veciach, ktoré nepatria do právomocí ostatných orgánov
EZÚS,
k) organizovať a riadiť činnosť EZÚS medzi zasadnutiami valného zhromaždenia,
v prípade potreby konzultovať úlohy s predsedom a podpredsedom valného
zhromaždenia,
l) riadiť prácu spoločného sekretariátu EZÚS,
m) plniť práva a povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancom spoločného
sekretariátu EZÚS,
n) viesť účtovníctvo EZÚS v súlade s právnymi predpismi,
o) podpisovať účtovné doklady, zmluvy a objednávky,
p) vykonávať právne úkony v spojitosti so zriadením, vedením a s dispozíciou
bankového účtu, podpisovať bankové prevodné príkazy, preberať bankové výpisy,
q) spravovať majetok EZÚS v súlade s cieľmi EZÚS, všeobecne záväznými právnymi
predpismi a uzneseniami valného zhromaždenia,
r) riaditeľ za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
§ 17
Dozorná rada
1. Dozorná rada je kontrolný orgán zoskupenia, ktorý dohliada na činnosť zoskupenia.
2. Dozorná rada je zložená zo 4 členov, po dvoch zástupcoch každého člena EZÚS.
3. Členovia Dozornej rady sú volení a odvolávaní valným zhromaždením.
4. Funkčné obdobie členov Dozornej rady je štvorročné.
5. Dozorná rada zasadá podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne.
6. Funkcia člena Dozornej rady sa vykonáva bezodplatne.
7. Dozorná rada volí spomedzi svojich radov predsedu, podpredsedu a tajomníka.
8. Prvé zasadnutie Dozornej rady zvoláva predseda valného zhromaždenia.
9. K úlohám dozornej rady patrí:
a) preskúmať ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladať svoje vyjadrenia
valnému zhromaždeniu,

b) kontrolovať vedenie účtovníctva a iných dokladov,
c) upozorňovať zhromaždenie na zistené nedostatky a podávať návrhy na ich
odstránenie,
d) predkladať valnému zhromaždeniu ročnú správu o svojej činnosti,
e) minimálne raz ročne skontrolovať celkovú činnosť EZÚS, najmä finančné
hospodárenie a dodržiavanie právnych predpisov, týkajúcich sa činnosti EZÚS,
f) vyberať audítora pre vykonanie auditu účtovnej závierky,
10. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov
týkajúcich sa činnosti EZÚS a kontrolovať, či je účtovníctvo riadne vedené v súlade
s právnymi predpismi a či zoskupenie uskutočňuje svoju činnosť v súlade
s dohovorom, stanovami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
11. Členovia dozornej rady majú právo žiadať od riaditeľa všetky informácie, stanoviská
a vysvetlenia k zisteniam týkajúcich sa činnosti EZÚS. Riaditeľ je povinný odpovedať
písomne na dotazy členov dozornej rady v lehote do 21 dní od ich doručenia.
12. Dozorná rada je oprávnená:
a) navrhnúť zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, ak si to vyžaduje záujem
zoskupenia,
b) podávať valnému zhromaždeniu návrh na odvolanie riaditeľa,
c) podávať návrhy na odvolanie predsedu a podpredsedu valného zhromaždenia,
d) navrhnúť obmedzenie práva riaditeľa konať v mene zoskupenia,
e) zúčastniť sa prostredníctvom svojich členov na rokovaní valného zhromaždenia
s poradným hlasom,
f) upozorniť zhromaždenie na zistené porušenie právnych predpisov, dohovoru alebo
stanov a predkladať návrhy opatrení na odstránenie nedostatkov.
§ 18
Spoločný sekretariát EZÚS
1. Spoločný sekretariát je administratívnym výkonným orgánom EZÚS, ktorý
zabezpečuje realizáciu cieľov a úloh EZÚS.
2. Spoločný sekretariát riadi riaditeľ EZÚS.
3. Spoločný sekretariát EZÚS má sídlo v Slovenskej republike, v sídle Košického
samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru č. 1 v Košiciach.
4. Spoločný sekretariát tvoria zamestnanci EZÚS.
5. Spoločný sekretariát si môže na plnenie svoji úloh zriadiť vysunuté pracoviská.
6. Organizačnú štruktúru spoločného sekretariátu schvaľuje na návrh riaditeľa valné
zhromaždenie.

Článok VI
Personálne záležitosti
§ 19
1. Zamestnanci EZÚS sú zamestnaní v pracovnoprávnom vzťahu.
2. Podrobné podmienky výberu zamestnancov a podmienky ich pracovného zaradenia
určuje riaditeľ.
3. EZÚS môže zadávať plnenie úloh tretím osobám.

Článok VII
Finančné hospodárenie EZÚS
§ 20
1. EZÚS je financované najmä z členských príspevkov a z prostriedkov z programov a
projektov spolufinancovaných Európskym spoločenstvom. Príjmami EZÚS môžu byť
aj dotácie z iných verejných zdrojov a dary od fyzických a právnických osôb,
dedičstvá, príjmy z vlastnej činnosti, príjmy z podnikateľskej činnosti po zdanení.
EZÚS môže na plnenie svojich úloh použiť aj návratné zdroje financovania.
§ 21
1. EZÚS môže podnikať. Prijem z tejto činnosti sa použije na realizáciu cieľov a úloh
EZÚS. O použití zisku prípadne o úhrade strát rozhoduje valné zhromaždenie. Príjmy
nemožno použiť na vyplácanie dividend, môžu byť použité výlučne na realizáciu
prijatých úloh EZÚS.
2. Zoskupenie sa nemôže zúčastňovať na podnikaní iných osôb a nemôže uzatvárať
zmluvu o tichom spoločenstve.

Článok VIII
Rozpočet
§ 22
1. Finančné hospodárenie EZÚS je vedené na základe ročného rozpočtu schváleného
valným zhromaždením.
2. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu riaditeľ najneskôr dva
mesiace pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje. Valné
zhromaždenie schvaľuje rozpočet EZÚS najneskôr do 31. marca príslušného
kalendárneho roka.

Článok IX
Účtovníctvo a výročná správa
§ 23
1. EZÚS vedie účtovníctvo na základe práva Slovenskej republiky v súlade so zákonom
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. EZÚS vedie vo svojom účtovníctve oddelene výnosy a náklady spojené s plnením
účelu, na ktorý bolo zoskupenie založené, a výnosy a náklady spojené s podnikateľskou
činnosťou.
3. Účtovná závierka a výročná správa o činnosti EZÚS sa vyhotovuje v slovenskom
a maďarskom jazyku. Vyúčtovania v nej obsiahnuté sú definované v mene EURO.
4. Ročná účtovná závierka je overovaná auditorom ak prostriedky Európskeho
spoločenstva a z rozpočtov Košického samosprávneho kraja a Borsod-Abaúj-Zemplén
megye prekročia v roku, za ktorý sa účtovná závierka zostavuje, sumu 33 000,00 EUR
a všetky príjmy zoskupenia prekročia sumu 166 000,00 EUR.
5. Výtlačok ročnej účtovnej závierky overenej auditorom zasiela EZÚS na zverejnenie
v Obchodnom vestníku každoročne najneskôr do 15. apríla.
6. EZÚS vypracuje výročnú správu po skončení kalendárneho roka, najneskôr do 30. júna
nasledujúceho roka.
7. Výročná správa musí byť zverejnená najneskôr do 15. júla nasledujúceho roku
na webovom sídle EZÚS.
8. Vyhotovenie účtovnej závierky a výročnej správy zabezpečuje riaditeľ.

Článok X
Vklad a členské príspevky
§ 24
1. Každý člen EZÚS je povinný platiť ročné členské príspevky.
2. Výšku členských príspevkov určí valné zhromaždenie v súlade s princípmi prijatými v
stanovách.
3. Všetci členovia EZÚS platia členské príspevky v rovnakej výške.
4. Výška vkladu je 20 000 EUR (slovom: dvadsaťtisíc EUR)..
5. Členské príspevky sú peňažné a sú splatné na účet EZÚS do dňa 28. februára každého
kalendárneho roku.
6. Valné zhromaždenie môže prijať uznesenie vo veci mimoriadnych členských
príspevkov, určiť ich výšku a termín úhrady.

Článok XI
Majetok EZÚS
§ 25
1. Majetok zoskupenia sa môže použiť iba na úhradu výdavkov a nákladov zoskupenia,
ktorých výšku určí valné zhromaždenie každoročne v rozpočte v miere nevyhnutnej
na zabezpečenie činnosti zoskupenia.
2. Zakladateľ alebo člen EZÚS môže vložiť časť svojho majetku do EZÚS. Vložená časť
majetku, ktorá je výlučne určená na zabezpečenie účelu, na ktorý bolo zoskupenie
založené má charakter prioritného majetku.
3. Prioritný majetok nemôže byť založený alebo inak zaťažený ani ho nie je možné použiť
na zabezpečenie záväzkov zoskupenia alebo tretej osoby, nemožno ho predať, darovať
ani prenechať do nájmu alebo do výpožičky.
4. Prioritný majetok nie je predmetom likvidácie.
5. K nehnuteľnostiam, ktoré sú prioritným majetkom, vzniká v prospech subjektu, ktorý
ho do zoskupenia vložil, právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ktoré sa zapisuje
do katastra nehnuteľností.

Článok XII
Pracovné jazyky
§ 26
1. Rovnocennými pracovnými jazykmi EZÚS sú:
-

slovenský jazyk,
maďarský jazyk,
anglický jazyk.

2. Základné dokumenty – Dohovor a Stanovy – sa vyhotovujú vo všetkých 3 jazykových
mutáciách, ostatné úradné dokumenty sa vyhovujú v slovenskom a v maďarskom
jazyku. O tom, ktoré úradné dokumenty budú preložené aj do anglického jazyka, sa
členovia dohodnú. V prípade sporných otázok vyplývajúcich z jednotlivých jazykových
mutácií textov, sa za smerodajný bude považovať preklad príslušného dokumentu
do anglického jazyka.

Článok XIII
Príslušné právo
§ 27

1. Tieto stanovy boli vypracované na základe ustanovení Nariadenia a Zákona.
2. Podľa článku 2 ods. 1 písmeno c) Nariadenia vo veciach neupravených Nariadením,
stanovami EZÚS a dohovorom EZÚS, pre fungovanie EZÚS sa bude uplatňovať
slovenské právo ako právo štátu, kde EZÚS má svoje sídlo.
3. Členovia EZÚS berú na vedomie, že vo vnútorných vzťahoch EZÚS sa bude používať
slovenské právo.
4. Členovia EZÚS berú na vedomie príslušnosť kontrolných orgánov uvedených v
zákonoch slovenského práva ako aj povinnosť spolupracovať pri výkone ich
právomocí.
5. Členovia EZÚS prehlasujú, že v rozsahu, na ktorý sa nevzťahujú slovenské zákony,
platia vzájomné písomne dojednania medzi členmi.
6. V prípade akýchkoľvek sporov medzi členmi EZÚS sa členovia zaväzujú riešiť spory
dohodou. V prípade nedosiahnutia dohody sa budú spory riešiť prostredníctvom
slovenského všeobecného súdu.

Článok XIV
Zodpovednosť zoskupenia a jeho orgánov
§ 28
1. Členovia zoskupenia ručia za záväzky zoskupenia len do výšky svojich nesplatených
vkladov.

Článok XV
Zánik EZÚS
§ 29
1. Valné zhromaždenie EZÚS rozhoduje o zrušení EZÚS s likvidáciou alebo bez
likvidácie.
2. Likvidácia sa nevyžaduje, ak majetok zoskupenia prechádza na iné zoskupenie po
zlúčení, splynutí alebo rozdelení.
3. Likvidátora a výšku jeho odmeny určí valné zhromaždenie.
4. Náklady na likvidáciu EZÚS, vrátane odmeny likvidátora, sa uhradia z majetku
zoskupenia.
5. Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov zoskupenia v pomere ich výšky vkladov.
6. Na likvidáciu sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka primerane.

Článok XVI
Záverečné ustanovenia
§ 30
1. Akákoľvek zmena a doplnenie týchto stanov musí byť jednohlasne schválená valným
zhromaždením EZÚS a musí rešpektovať ustanovenia Nariadenia, najmä čl. 4 ods. 6.

V Košiciach 23. augusta 2017

Za Košický samosprávny kraj:

.................................

JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda

V Miškovci 23. augusta 2017

Za Borsod Abaúj Zemplén župu:

.................................

Török Dezső, predseda

