STANOVY
ASOCIÁCIE PREDNOSTOV ÚRADOV MIESTNEJ SAMOSPRÁVY
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

§1
Úvodné ustanovenia
1. V zmysle § 2 odst.1 zákona SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov je Asociácia
prednostov
úradov miestnej samosprávy v Slovenskej republike (ďalej len
„Asociácia“) dobrovoľnou záujmovou a od politických strán nezávislou organizáciou
prednostov úradov územnej miestnej samosprávy miest a obcí v Slovenskej republike,
riaditeľov magistrátov Bratislava a Košice a fyzických osôb, ktoré dlhodobo
a iniciatívne participovali na činnosti Asociácie, alebo aktívne napomáhajú plneniu
poslania Asociácie.
2. Poslaním Asociácie je odborná podpora a ochrana záujmov územných miestnych
samospráv miest a obcí (ďalej len skrátene „samosprávy"), poskytovanie podpory a
pomoci nielen členom, ale všetkým, ktorí vykonávajú v samosprávach všeobecnú
pôsobnosť.
3. Hlavným cieľom Asociácie je napomáhať odbornému a osobnostnému rozvoju
prednostov úradov miestnej samosprávy v Slovenskej republike a tým aj
skvalitňovaniu ich práce v prospech rozvoja miest a obcí na Slovensku a aktívne
prispievať k zlepšovaniu ich pracovnoprávneho postavenia.
4. Asociácia je otvorená spolupráci so všetkými organizáciami, ktoré podporujú
a zabezpečujú rozvoj samosprávy na Slovensku, ako aj spolupráci s inými podobnými
organizáciami v zahraničí.
5. Sídlom Asociácie je Námestie S. H. Vajanského č.1, 036 01 Martin.
6. Oficiálna skratka názvu Asociácie je APÚMS SR.

Časť prvá
§2
Základné ustanovenia
1. Asociácia poskytuje predovšetkým :
a) právnu pomoc a ochranu záujmov svojich členov,
b) organizovanie vzdelávacích aktivít potrebných pre profesionálny a osobnostný
rozvoj, vrátane domácich a zahraničných stáží,
c) možnosť vzájomnej výmeny odborných skúseností doma aj v zahraničí,
d) poradenstvo v oblasti právnych, ekonomických a spoločenských otázok a v oblasti
riadenia úradu územnej miestnej samosprávy miest a obcí,
e) aktuálne odborné a organizačné informácie.

§3
Členstvo v Asociácii
1. Členstvo v Asociácii môže byť riadne alebo čestné.
2. Riadne členstvo v Asociácii vzniká podaním prihlášky a zaplatením členského
príspevku.
3. Podmienkou riadneho členstva v asociácii je výkon funkcie prednostu úradu územnej
miestnej samosprávy (mestského úradu, miestneho úradu alebo obecného úradu)
a riaditeľov magistrátov miest -Bratislava a Košice.
4. Riadne členstvo v Asociácii sa pozastavuje na dobu počas ktorej nemá člen zaplatený
členský príspevok po 28.februári kalendárneho roka. Ak si riadny člen po výzve do 2
mesiacov nesplní povinnosť úhrady členského príspevku, jeho členstvo zaniká.
5. Čestné členstvo v Asociácii schvaľuje Snem Asociácie na základe návrhu Rady
Asociácie.
6. Čestným členom môže byť fyzická osoba, ktorá dlhodobo a iniciatívne participovala
na činnosti Asociácie alebo iným spôsobom aktívne napomáha plneniu poslania
Asociácie.
7. Členstvo v Asociácii zaniká :
a) písomným oznámením člena, že vystupuje z Asociácie,
b) úmrtím člena,
c) vylúčením člena za neplnenie si členských povinností alebo za hrubé a
úmyselné porušenie Stanov a interných predpisov schválených snemom
asociácie. O vylúčení člena rozhoduje Rada Asociácie,
d) ukončením funkcie prednostu mestského úradu, obecného úradu
alebo riaditeľa magistrátu mesta Bratislava alebo riaditeľa magistrátu mesta
Košice.
8. Písmeno d) sa nevzťahuje na zánik čestného členstva a členstva zvolených
funkcionárov Asociácie, až do konania najbližšieho snemu.
§4
Práva a povinnosti členov asociácie
1. Riadny člen asociácie má právo:
a) zúčastňovať sa na rokovaniach Snemov Asociácie,
b) voliť a byť volený do orgánov Asociácie, resp. organizačných zložiek
Asociácie,
c) požadovať služby poskytované Asociáciou a navrhovať opatrenia na zlepšenie
činnosti Asociácie,
d) zúčastňovať sa na všetkých podujatiach, ktoré organizuje Asociácia,
e) zúčastňovať sa na plnení úloh Asociácie a byť informovaný o jej činnosti.
2. Základnou povinnosťou riadneho člena Asociácie je :
a) dodržiavať Stanovy a ostatné interné predpisy Asociácie a aktívne sa podieľať
na plnení jej úloh,
b) uhradiť ročný členský príspevok v termíne do 28.februára kalendárneho roka.
3. Na čestného člena asociácie sa nevzťahujú ustanovenia § 4 ods.1 písm. b) a ods. 2
písm. b).

Časť druhá
ORGÁNY ASOCIÁCIE

§5
Orgány a organizačná štruktúra Asociácie
1. Základnú organizačnú štruktúru tvoria orgány Asociácie.
2. Orgánmi Asociácie sú :
- Snem,
- Prezident Asociácie,
- Rada Asociácie,
- Kontrolná komisia Asociácie.
§6
Snem Asociácie
1. Najvyšším orgánom Asociácie je Snem, ktorý tvoria všetci riadni členovia Asociácie.
2. Snem sa schádza najmenej jedenkrát do roka, tiež ak o to požiada najmenej 1/3
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riadnych členov Asociácie. Zasadnutia Snemu zvoláva prezident Asociácie. Prezident
Asociácie zvolá Snem vždy do 4 mesiacov od konania volieb do orgánov samosprávy
obcí, na ktorý prizve aj nečlenov a novovymenovaných prednostov úradov územných
miestnych samospráv.
Snem je uznášania schopný pri nadpolovičnej väčšine riadnych členov.
Každý riadny člen má jeden hlas.
Čestní členovia majú poradný hlas.
Spôsob hlasovania určuje Snem.
Do výlučnej pôsobnosti Snemu patrí:
a) schvaľovať a meniť stanovy Asociácie,
b) zriaďovať Radu, Kontrolnú komisiu,
c) voliť a odvolávať prezidenta Asociácie, členov Rady Asociácie a členov
Kontrolnej komisie Asociácie,
d) prerokovávať a schvaľovať správy o činnosti a plnení úloh Asociácie,
strategické priority Asociácie,
e) schvaľovať čestné členstvo v Asociácii,
f) schvaľovať rozpočet Asociácie a výsledky hospodárenia Asociácie,
g) schvaľovať výšku ročného členského príspevku na základe návrhu Rady
Asociácie,
h) schvaľovať rokovací poriadok Snemu,
i) schvaľovať interné predpisy Asociácie,
j) rozhodnúť o zrušení Asociácie.

§7
Rada Asociácie
1. Výkonným orgánom Asociácie je Rada, ktorá riadi činnosť Asociácie medzi
zasadaniami Snemu a za svoju činnosť zodpovedá Snemu.
2. Rada Asociácie má najmenej 7 a najviac 12 členov volených Snemom z riadnych
členov Asociácie. Pri konštituovaní Rady – voľbe Rady na 1. Sneme po konaní
volieb do orgánov samosprávy obcí sa postupuje podľa regionálneho princípu so
zastúpením: 3 členovia z regiónu západ, 3 členovia z regiónu stred, 3 členovia
z regiónu východ, 1 člen z Bratislavy a 1 člen z Košíc.
3. Radu Asociácie tvorí prezident Asociácie a ďalší zvolení členovia.
4. Na návrh prezidenta Asociácie, Rada Asociácie z členov Rady volí a odvoláva
viceprezidenta Asociácie.
5. Členstvo v Rade je nezastupiteľné.
6. Rada sa schádza podľa plánu svojej činnosti spravidla 4-krát v kalendárnom roku.
Zasadnutie Rady zvoláva prezident Asociácie písomne.
7. Rada je schopná sa uznášať ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
Uznesenia Rady sú prijaté, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných
členov. Vo výnimočných a naliehavých prípadoch môže Rada Asociácie prijať
rozhodnutie aj korešpondenčnou formou. Do pôsobnosti Rady Asociácie prináleží
najmä:
a) obsahová a organizačná príprava Snemu a konferencií,
b) realizácia uznesení Snemu,
c) príprava návrhu rozpočtu a výsledkov hospodárenia Asociácie,
d) príprava interných predpisov Asociácie (napr. Organizačný poriadok, Zásady
hospodárenia, a pod.);
e) prerokovávanie námetov a žiadostí členov Asociácie a určovanie postupu ich
riešenia,
f) vydávanie publikácií, periodík a informačných materiálov,
g) vytváranie pracovných komisií podľa aktuálnej potreby,
h) doplnenie počtu členov Rady, a to podľa poradia získaného na základe
výsledkov volieb v súlade s volebným poriadkom Asociácie.
8. Členstvo v Rade zaniká:
a) vzdaním sa členstva v Rade,
b) zánikom členstva v Asociácii,
c) vylúčením pre neospravedlnenú neprítomnosť na troch zasadnutiach Rady
v príslušnom kalendárnom roku.

§8
Prezident Asociácie
1. Prezident Asociácie je štatutárnym orgánom Asociácie, zastupuje Asociáciu
navonok a je oprávnený konať v jej mene. Je členom Rady Asociácie. Za svoju
činnosť zodpovedá Snemu a v období medzi zasadnutiami Snemu Rade Asociácie.
2. Prezident zvoláva a vedie zasadnutie Snemu a Rady Asociácie a podpisuje ich
uznesenia.
3. Ak prezident nemôže vykonávať svoju funkciu, vykonáva oprávnenia prezidenta
viceprezident.

§9
Výkonný predseda Asociácie
1. Výkonného predsedu Asociácie volí a odvoláva Rada Asociácie na návrh prezidenta
Asociácie.
2. Za svoju činnosť zodpovedá prezidentovi Asociácie, ktorému je priamo podriadený,
a Rade Asociácie.
3. Výkonný predseda zabezpečuje organizačné, technické a administratívne činnosti
Asociácie.
4. Výkonný predseda spravuje webovú stránku Asociácie a zabezpečuje mediálnu
podporu Asociácie.
5. Výkonný predseda Asociácie zabezpečuje chod kancelárie Asociácie v mieste jej
sídla.
6. Ďalšiu pôsobnosť, kompetencie a pracovnú náplň predsedu schvaľuje Rada
Asociácie na návrh prezidenta Asociácie.
7. Výkonný predseda Asociácie sa zúčastňuje rokovania Snemu a Rady Asociácie
s hlasom poradným.
§ 10
Kontrolná komisia Asociácie
1. Kontrolná komisia Asociácie (ďalej len „KK“) má 3 členov, ktorí sú volení Snemom
z členov Asociácie. KK volí z pomedzi seba predsedu, ktorý je prizývaný na
zasadnutia Rady Asociácie.
2. KK plní funkciu najvyššieho kontrolného orgánu Asociácie, najmä však tieto úlohy:
a) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi kontroluje hospodárenie
a účelné využívanie finančných prostriedkov a majetku Asociácie,
b) kontroluje dodržiavanie Stanov a interných predpisov Asociácie a uznesení
Snemu,
c) navrhuje opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
d) vyjadruje sa k návrhu rozpočtu a k správam o výsledku hospodárenia
Asociácie.
3. KK podáva snemu správy o výsledkoch kontrolnej činnosti a to vždy po prerokovaní v
Rade Asociácie.

Časť tretia
§ 11
Pracovné komisie
1. Pracovné komisie môže zriadiť Rada Asociácie na riešenie konkrétnej pracovnej
úlohy, problému.
2. Podľa povahy riešeného problému sa pracovná komisia zriaďuje ako dočasný alebo
stály útvar Rady Asociácie. Plní funkciu odborného radcu.
3. Členom pracovnej komisie môže byť odborník v príslušnej oblasti bez ohľadu na
členstvo v Asociácii.

§ 12
Hospodárenie Asociácie
1. Asociácia hospodári s majetkom, ktorý nadobudla v priebehu svojej činnosti.
2. Hospodárenie sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, Zásadami
hospodárenia s majetkom Asociácie a schváleným rozpočtom Asociácie.
3. Majetok (hmotné a finančné prostriedky) získava Asociácia zo svojej činnosti, najmä z
členských príspevkov, dotácií a darov.
4. Orgány Asociácie sú povinné tento majetok účelne využívať a chrániť.

Časť štvrtá
§ 13
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Funkčné obdobie orgánov Asociácie je zhodné s funkčným obdobím orgánov územnej
miestnej samosprávy miest a obcí a končí voľbou nových orgánov Asociácie. Táto
voľba sa vykoná do štyroch mesiacov po uskutočnení volieb do orgánov územnej
miestnej samosprávy.
2. Oficiálnym symbolom Asociácie je jej logo, ktorého vyobrazenie tvorí prílohu Stanov.
3. Používať oficiálny symbol Asociácie sú oprávnené iba jej orgány a výkonný predseda
Asociácie. Používanie oficiálneho symbolu Asociácie v štylizovanej podobe je
podmienené súhlasom Rady Asociácie.
4. Asociácia zanikne, ak o tom rozhodne jej Snem nadpolovičnou väčšinou hlasov
všetkých členov.
5. Pri zániku Asociácie Snem menuje likvidátora, ktorý je oprávnený konať menom
Asociácie vo všetkých veciach spojených s likvidáciou v zmysle všeobecne záväzných
právnych predpisov.
6. Prebytok z likvidácie Asociácie sa rozdelí všetkým členom podľa kľúča stanoveného
snemom pri vyhlásení likvidácie.
7. Schválením týchto Stanov sa rušia Stanovy schválené dňa 23.3.2007.
8. Tieto Stanovy boli schválené na rokovaní Snemu dňa 17.3.2011.
V Podbanskom, dňa 17.3.2011
Ing. Peter Ágh, v.r.
prezident APÚMS SR
Príloha: Logo Asociácie

