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Príloha č. 2 k EKOSPIŠ

I.

D ô v o d o v á   s p r á v a

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:
V súčasnosti zabezpečuje zber a likvidáciu komunálneho odpadu v meste obchodná
spoločnosť Ekover, s.r.o., ktorej zakladateľmi a spoločníkmi je 19 miest a obcí.
Komunálny odpad je ukladaný na skládku Kúdelník v Spišskej Novej Vsi. Poplatok za
uloženie odpadu na skládku je vo výške 24,48 €/t a zároveň poplatok, ktorý mesto
podľa zákona č. 17/2004 Z.z. odvádza obci, v katastri ktorej sa skládka nachádza, t.j.
mestu Spišská Nová Ves je 7,176 €/t.

B) Zdôvodnenie novej úpravy:
1. Na základe informácií o pripravovanom legislatívnom návrhu zákona o odpadoch
by mal byť v krátkom čase predložený na schválenie návrh na zvýšenie poplatku za
uloženie komunálneho odpadu až do výšky 5 násobku súčasnej ceny z dôvodu, že v
rámci štátov EÚ má Slovensko najnižšie ceny za skládkovanie. Slovensko sa tak, ako
ostatné členské štáty EÚ zaviazalo k minimalizácií ukladania odpadu na skládky s
postupným uzatváraním v súčasnosti prevádzkovaných skládok. V súčasnosti sa
skládkuje až 74% komunálneho odpadu. Ďalšie rozširovanie a budovanie skládok
nebude povolené. V súčasnosti sa presadzuje, aby komunálny odpad bol v prvom rade
separovaný a zároveň v čo najväčšom množstve  využívaný na druhotné spracovanie.
Ostatné zložky komunálneho odpadu sa odporúča buď spaľovať, prípadne spracovanie
odpadu vykonávať tak, aby sa minimalizovalo jeho množstvo  na skládkovanie.

2. Na základe informácií z pripravovaného legislatívneho procesu, je legislatíva v tejto
problematike pripravovaná tak, že obce nebudú môcť z vlastných prostriedkov
dotovať zber a likvidáciu komunálneho odpadu. To znamená, že všetky náklady
spojené so zberom a likvidáciou bude musieť znášať občan a podnikateľský sektor.

Z vyššie uvedených dôvodov sa starostovia a primátori – spoločníci obchodnej
spoločnosti Ekover, s.r.o., začali zaoberať myšlienkou, ako minimalizovať finančné
dopady za likvidáciu komunálneho odpadu na samotné obce a mestá a tak aj na
občana. V novembri minulého roka sa traja primátori miest, traja starostovia obcí,
zástupca Okresného úradu v SNV, odboru starostlivosti o ŽP,  riaditeľ spoločnosti
Ekover, s.r.o. a odborní poradcovia, zúčastnili na obhliadke zariadenia na úpravu
komunálneho odpadu v Rige. Triediaca linka a úpravňa na komunálny odpad spracuje
odpad tak, že sa skládkuje len cca 10% z celkového množstva komunálneho odpadu,
aj to vo forme materiálu, ktorý je vhodný na zásypy. Poradcovia  spolu s riaditeľom si
zariadenie, ktoré spracúva odpad obdobným spôsobom boli obhliadnuť  v Holandsku.
Na základe týchto obhliadok sme dospeli k záveru, že podobné, prípadne to isté
zariadenie by bolo z dôvodu zníženia nákladov na likvidáciu komunálneho odpadu
vhodné zrealizovať aj v našom regióne.

Je všeobecne známa informácia, že v najbližšom období bude zverejnená výzva
Ministerstvom životného prostredia na predloženie projektu na spracovanie
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komunálneho odpadu.  Obce a mestá, ktoré sú spoločníkmi v spol. Ekover, s.r.o.
chceme sa pokúsiť o získanie dotácie na uvedený projekt. Keďže oprávnenými
žiadateľmi s maximálnou výškou podpory sú len obce a mestá, prípadne združenie
miest a obcí, rozhodli sme sa, že založíme združenie obcí Ekospiš, ktoré bude
prijímateľom pomoci.
Pre urýchlenie procesu na spracovanie projektu v prvom kole navrhujeme založiť
združenie v ktorom budú združené mestá Krompachy, Spišské Podhradie, Spišské
Vlachy a obec Hincovce, v katastri ktorej by mohlo byť umiestnené zariadenie na
úpravu komunálneho odpadu. Predpokladáme, že postupne k združeniu pristúpia aj
ostatné obce, ktoré sú spoločníkmi spoločnosti Ekover, s.r.o.

3.Ekonomický dopad:
V prípade, že združenie Ekospiš bude úspešným žiadateľom, bude mu poskytnutá
dotácia a bude zrealizované zariadenie na úpravu komunálneho odpadu je predpoklad,
že náklady na likvidáciu komunálneho odpadu sa nezvýšia, ale mali by byť nižšie
minimálne o čiastku tvoriacu poplatok za uskladnenie odpadu.  Maximálna výška
projektu môže  4 mil. €. Dotácia bude do výšky 95% z celkových nákladov.  5%
spoluúčasť bude maximálne  do výšky 200 000 €. Združenie zabezpečí tieto zdroje
bankovým úverom, ktorý bude splácaný z budúcich výnosov združenia Ekospiš.
Mestá a obce, ktoré pristúpia k združeniu Ekospiš vložia členský príspevok vo výške,
ktorá je určený podľa množstva odvezeného komunálneho odpadu v rokoch 2013-
2015 v jednotlivých obciach  a mestách. Výška prvého členského príspevku pre
združujúce sa subjekty je v celkovej výške 5 000 €. Podrobný rozpis je uvedený v
Spoločenskej zmluve. Pre mesto Spišské Vlachy je výška príspevku 1 020,- €.

4. Spoločenský dopad:
Mestá a obce, ktoré vstúpia do združenia zabezpečia pre svojich občanov
minimalizáciu nákladov pre likvidáciu komunálneho odpadu. Zároveň dotrieďovaním
komunálneho odpadu dôjde k výraznému skvalitneniu životného prostredia, pretože v
súčasnosti sa na skládky vyváža komunálny odpad, ktorý je len sčasti triedený.
Účelom združenia je dosiahnutie vzájomného prospechu členov združenia, v zmysle
ust. §1ods. 3, v spojení s ust. 20b a nasl. Zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
platnom znení.

C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta:
Tento príspevok nebude mať výrazný vplyv na výdavkovú časť rozpočtu.

D) Dopad na personálne náklady:
nie

E) Potreba úpravy predpisovej základne:
nie

F) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta:
nie

G) Variantné riešenia: (potrebné uviesť výhody a nevýhody jednotlivých variantov)
Nie je

H) Riešenie odporúčané spracovateľom.
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II.

N á v r h   u z n e s e n i a

k materiálu

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

I. schvaľuje:

zmluvu o založení združenia obcí (ďalej ako „zmluva o založení združenia“), ktorou sa
zakladá združenie obcí Ekospiš, združenie obcí, so sídlom: Maurerova 51, 053 42 Krompachy
(ďalej ako „združenie“), a súhlasí so zmluvou o založení združenia a s právami
a povinnosťami, ktoré zo zmluvy o založení združenia vyplývajú a schvaľuje Stanovy
združenia, ktoré sú súčasťou zmluvy o založení združenia a súhlasí s právami
a povinnosťami, ktoré zo Stanov vyplývajú.

Mestské zastupiteľstvo poveruje primátora uzatvoriť zmluvu o založení združenia, ktorej
súčasťou sú priložené Stanovy a uhradiť združeniu prvý členský príspevok, v zmysle zmluvy
o založení združenia.

II.

N á v r h   u z n e s e n i a

k materiálu

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

I. schvaľuje:

a zároveň menuje Ing. Jozefa Perháča, ako osobu oprávnenú konať v mene združenia obcí
Ekospiš, združenie obcí, so sídlom: Maurerova 51, 053 42 Krompachy (ďalej ako
„združenie“) a ako osobu oprávnenú na podanie návrhu na registráciu združenia.

II.

N á v r h   u z n e s e n i a

k materiálu

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

I. schvaľuje:
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aby do združenia obcí Ekospiš, združenie obcí, so sídlom: Maurerova 51, 053 42
Krompachy (ďalej ako „združenie“), pristúpili noví členovia združenia, a to v súlade so
Stanovami združenia, čím dôjde k zmene hlasovacích a majetkových práv doterajších
členov združenia.

II.

N á v r h   u z n e s e n i a

k materiálu

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

I. schvaľuje:

schvaľuje a zároveň menuje do orgánov združenia obcí Ekospiš, združenie obcí, so sídlom:
Maurerova 51, 053 42 Krompachy (ďalej ako „združenie“), v súlade so Stanovami združenia,
nasledovné osoby:

Riaditeľ:

Ing. Jozef Perháč

Členovia dozornej rady:

Ing. Iveta Rušinová

Ľubomír Fifík

MVDr. Michal Kapusta

Ing. Karol Kováč

Ondrej Faith



STANOVY

EKOSPIŠ, združenie obcí
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1. Členovia združenia

1.1. Členovia združenia obcí Ekospiš, združenie obcí (ďalej ako „združenie“), sú
nasledovné mestá a obce:

(a) Mesto Krompachy, so sídlom: Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy, IČO:
00329282, (ďalej ako „Mesto Krompachy“),

(b) Mesto Spišské Podhradie, so sídlom: Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské
Podhradie, IČO: 00329622, (ďalej ako „Mesto Spišské Podhradie“),

(c) Mesto Spišské Vlachy, so sídlom: SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy, IČO:
00329657, (ďalej ako „Mesto Spišské Vlachy“),

(d) Obec Hincovce, so sídlom: Hincovce 28, 053 63 Spišský Hrušov, IČO:
00329126, (ďalej ako „Obec Hincovce“).

2. Meno združenia

2.1. Meno združenia znie: Ekospiš, združenie obcí

3. Sídlo združenia

3.1. Sídlo združenia je: Maurerova 51, 053 42 Krompachy, Slovenská republika.

4. Čas trvania združenia

4.1. Združenie sa zriaďuje na dobu neurčitú.

5. Predmet činnosti združenia

5.1. Združenie je právnickou osobou.

5.2. Účelom združenia je dosiahnutie vzájomného prospechu členov združenia, v zmysle
ust. § 1 ods. 3, v spojení s ust. § 20b a nasl. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.

5.3. Predmetom činnosti združenia je najmä starostlivosť o životné prostredie,
predovšetkým:

(a) zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu,

(b) nakladanie s komunálnym odpadom a jeho zložkami,
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(c) likvidácia komunálneho odpadu, druhotné spracovanie komunálneho odpadu,
triedenie komunálneho odpadu, predaj komunálneho odpadu, jeho zložiek,
predaj upraveného komunálneho odpadu, predaj výrobkov zo surovín
vzniknutých spracovaním alebo úpravou komunálneho odpadu,

(d) zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie iného ako komunálneho odpadu,

(e) organizovanie, príprava, propagácia a realizácia separovaného zberu
jednotlivých zložiek odpadov,

(f) výstavba a spolupráca pri výstavbe zariadenia spracujúceho
a/alebo separujúceho odpad.

(g) výmena skúseností a poznatkov medzi členmi združenia,

(h) poradenská činnosť v oblasti ochrany životného prostredia,

(i) vedecká, publikačná a propagačná činnosť v oblasti ochrany životného
prostredia,

(j) zastupovanie členov združenia pred orgánmi verejnej moci pri podávaní
podnetov príslušným orgánom verejnej moci na prijatie legislatívy týkajúcej sa
ochrany životného prostredia.

5.4. Združenie je oprávnené založiť obchodnú spoločnosť a/alebo byť spoločníkom
v obchodnej spoločnosti.

6. Vznik a zánik členstva

6.1. Členom združenia sa môže stať každá obec alebo mesto.

6.2. Členstvo vzniká prijatím prihlášky uchádzača valným zhromaždením  združenia, ktoré
o tom rozhodne uznesením, ktorého súčasťou je uznesenie o zmene stanov združenia.

6.3. Prihláška uchádzača o členstvo v združení obsahuje doklad o zaplatení členského
príspevku určeného valným zhromaždením, písomné vyhlásenie o pristúpení k zmluve
o založení združenia a k stanovám združenia a uznesenie obecného (mestského)
zastupiteľstva uchádzača o súhlase s pristúpením k zmluve o založení združenia
a k stanovám, ktoré uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých
poslancov uchádzača o členstvo v združení.

6.4. Členstvo v zdužení zaniká:

(a) zánikom člena bez právneho nástupcu,

(b) vylúčením člena združenia, ak si napriek písomnému upozorneniu riaditeľa
a/alebo predsedu dozornej rady, neplní svoje povinnosti v zmysle týchto
stanov,
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(c) požiadaním člena združenia o zánik členstva, ak nie je možné účasť v združení
od člena ďalej spravodlivo požadovať. O zániku členstva rozhoduje valné
zhromaždenie, a to do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti člena združenia
o zánik členstva. Ak riaditeľ nezvolá valné zhromaždenie do 60 dní odo dňa
doručenia žiadosti člena o zánik členstva a/alebo ak valné zhromaždenie súhlas
so zánikom členstva v združení neudelí, má člen združenia právo domáhať sa
nahradenia prejavu vôle valného zhromaždenia na príslušnom súde,

(d) keď člen združenia nezaplatí členský príspevok do 60 dní od doručenia
opakovanej výzvy riaditeľa na zaplatenie členského príspevku. Členstvo zaniká
posledným dňom uplynutia tejto lehoty, ak valné zhromaždenie neurčí, že
členstvo nezaniklo.

6.5. V prípade, ak k zániku členstva dôjde inak, ako na základe uznesenia valného
zhromaždenia, riaditeľ združenia je povinný zvolať valné zhromaždenie, ktoré
rozhodne o zmene rozdelenia hlasov zohľadňujúc zánik členstva, a to do 60 dní odo
dňa zániku členstva člena v združení. V prípade, ak tak riaditeľ neučiní a/alebo valné
zhromaždenie o tejto otázke nerozhodne, hlasy zanikajúceho člena sa rozdelia podľa
výšky majetkovej účasti členov združenia na združení.

6.6. Po zániku členstva člena združenia nemá člen združenia právo na vyrovnávací podiel
alebo na iné majetkové plnenie.

7. Práva a povinnosti člena združenia

7.1. Obec alebo mesto, ktoré sú členom združenia, majú rovnaké postavenie a rovnaké
práva a povinnosti.

7.2. Člen združenia je predovšetkým oprávnený:

(a) podieľať sa prostredníctvom valného zhromaždenia na rozhodovaní o
zásadných otázkach  činnosti a hospodárenia združenia a byť menovaný do
orgánov združenia,

(b) hlasovať a podávať návrhy,

(c) požadovať od dozornej rady vykonanie kontroly hospodárenia združenia
a požadovať od dozornej rady informácie o záležitostiach združenia,

(d) požadovať od riaditeľa informácie o záležitostiach združenia.

7.3. Člen združenia je predovšetkým povinný:

(a) uhradiť včas príspevok do združenia podľa rozhodnutia valného zhromaždenia,

(b) zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli byť v
zneužité proti združeniu,

(c) rešpektovať ustanovenia týchto stanov a plniť nimi uložené povinnosti,
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(d) rešpektovať rozhodnutia valného zhromaždenia a plniť povinnosti uložené
týmito rozhodnutiami.

8. Orgány združenia

8.1. Orgánmi združenia sú valné zhromaždenie, dozorná rada a riaditeľ.

9. Pôsobnosť valného zhromaždenia

9.1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Do jeho pôsobnosti patrí najmä:

(a) schvaľovanie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy, rozdelenie zisku a
úhrady strát, rozhodovanie o krytí straty zduženia, o príplatkovej povinnosti
členov združenia,

(b) schvaľovanie stanov a ich zmien,

(c) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie riaditeľa združenia,

(d) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady,

(e) rozhodovanie o vylúčení člena združenia,

(f) udelenie súhlasu so zánikom členstva v združení,

(g) rozhodnutie o zmene počtu hlasov pri vzniku a/alebo zániku členstva
v združení,

(h) rozhodovanie o zrušení združenia,

(i) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie likvidátora združenia,

(j) schvaľovanie výšky členských príspevkov,

(k) udeľovanie súhlasu so zakladaním obchodných spoločností alebo účasti
v obchodnej spoločnosti.

10. Zvolávanie a priebeh valného zhromaždenia

10.1. Valné zhromaždenie sa koná najmenej jedenkrát /1x/ za kalendárny rok. V prípade
potreby je možné valné zhromaždenie zvolať kedykoľvek, ak o to požiada člen
združenia.

10.2. Valné zhromaždenie zvoláva riaditeľ písomnou doporučenou pozvánkou s doručenkou
odoslanou najmenej 15 dní pred dňom jeho konania. Pozvánka, ktorá musí obsahovať
termín, miesto a program valného zhromaždenia sa zasiela na adresu člena združenia.
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10.3. Člen združenia sa zúčastňuje rokovania valného zhromaždenia osobne
prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu alebo v zastúpení  splnomocnencom na
základe písomného plnomocenstva. Splnomocnencom nesmie byť riaditeľ.

10.4. Jednanie valného zhromaždenia je neverejné a riadi ho predsedajúci, ktorý je zvolený
v úvode jednania na návrh členov združenia.

10.5. Hlasovanie valného zhromaždenia sa koná verejne, aklamáciou. Ak o to požiada
ktorýkoľvek člen združenia, resp. jeho zástupca, hlasuje sa tajne, lístkami.

10.6. O konaní valného zhromaždenia sa spíše zápisnica, v ktorom musia byť uvedené
všetky skutočnosti rozhodné pre platné uznesenie, návrhy členov združenia a výsledky
hlasovania, pričom zápisnica musí obsahovať:

(a) meno a sídlo združenia,

(b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,

(c) meno predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa,

(d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,

(e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania.

10.7. Zápisnicu o valnom zhromaždení podpisuje predseda valného zhromaždenia a
zapisovateľ. K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na valnom
zhromaždení na prerokovanie a listina prítomných členov združenia.

11. Kvórum valného zhromaždenia

11.1. Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní členovia združenia majúci
päťdesiat percent /50%/ všetkých hlasov. Počet všetkých hlasov je 10.000.

11.2. Počet hlasov každého člena združenia sa určuje pomerom hodnoty jeho prvého
členského príspevku, ktorý je povinný zaplatiť pri založení združenia, k výške súčtu
všetkých prvých členských príspevkoch, ktoré sú spolu povinní pri založení združenia
zaplatiť všetci členovia združenia. Výška prvých členských príspevkov je určená
podľa množstva komunálneho odpadu, ktorý bol z územia tej ktorej obce alebo mesta
vyvezený v rokoch 2013 – 2015, a ktorý je uvedený v Prílohe č. 1. Členovia združenia
disponujú nasledovnými podielmi hlasov (rozpis obsahuje Príloha 2):

(a) Mesto Krompachy disponuje 56,29 % zo všetkých hlasov,

(b) Mesto Spišské Podhradie disponuje 22,67 % zo všetkých hlasov,

(c) Mesto Spišské Vlachy disponuje 20,70 % zo všetkých hlasov,

(d) Obec Hincovce disponuje 0,64 % zo všetkých hlasov.



8

11.3. Valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov všetkých členov združenia.
Na rozhodnutie podľa bodu 9.1., bodu b), c), d), článku 9 stanov, je potrebný súhlas
90% všetkých hlasov združenia. Na rozhodnutie podľa bodu 9.1., bodu e), f), g) h),
článku 9 stanov, je vždy potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov
členov združenia.

12. Riaditeľ

12.1. Štatutárnym orgánom združenia je riaditeľ, ktorého vymenúva valné zhromaždenie.
Riaditeľom môže byť len fyzická osoba.

12.2. Funkčné obdobie riaditeľa je 7 rokov. V prípade, ak valné zhromaždenie nerozhodne
o menovaní nového riaditeľa do 60 dní od uplynutia funkčného obdobia riaditeľa,
funkčné obdobie riaditeľa sa predlžuje o ďalších 7 rokov, a to aj opakovane.

12.3. Prvým riaditeľom združenia je:

Ing. Jozef Perháč
nar. .................
r.č.: ......................
trvale bytom: .....................

12.4. Združenie zastupuje a v jeho mene koná riaditeľ samostatne. Na právne úkony
predsahujúce hodnotu 5.000,- EUR, je potrebný predchádzajúci súhlas dozornej rady.
V prípade, ak dozorná rada nedá riaditeľovi na takýto právny úkon súhlas do 30 dní
odo dňa doručenia písomnej požiadavky riaditeľa na udelenie súhlasu s právnym
úkonom, platí, že právny úkon bol riaditeľovi dozornou radou schválený.

12.5. Do pôsobnosti riaditeľa patrí predovšetkým:

(a) riadenie bežných záležitostí združenia,

(b) prijímanie a prepúšťanie pracovníkov združenia, určovanie ich mzdy
a pracovnej náplne,

(c) zastupovanie združenia,

(d) vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva,

(e) uzatváranie zmlúv,

(f) vypracovanie návrhov vnútorných organizačných predpisov,

(g) disponovanie s prostriedkami na účte združenia, vedenie knihy zápisov
a rozhodnutí valného zhromaždenia,

(h) vykonávanie rozhodnutí valného zhromaždenia,

(i) informovanie členov združenia o záležitostiach združenia,
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(j) informovanie členov združenia o pripravovaných a realizovaných aktivitách.

12.6. Funkcia riaditeľa zaniká:

(a) uplynutím funkčného obdobia, ktoré nebolo predlžené v zmysle týchto stanov,

(b) smrťou riaditeľa,

(c) ak bol riaditeľ odsúdený za spáchanie úmyselného trestného činu a bol mu
uložený nepodmienečný trest odňatia slobody,

(d) písomným vzdaním sa funkcie riaditeľa. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa
prvého zasadnutia valného zhromadženia, ktoré je oprávnené vymenovať
nového riaditeľa nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie; ak sa riaditeľ
vzdá svojej funkcie na zasadnutí valného zhromadženia, je vzdanie sa funkcie
účinné okamžite. Ak valné zhromaždenie nezasadne ani do troch mesiacov od
doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa
nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.

12.7. Ak združeniu hrozí vznik škody, je riaditeľ, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný
alebo inak sa skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť združenie, aké opatrenia
treba urobiť na jej odvrátenie.

12.8. V prípade zániku fukncie riaditeľa, vykonáva fukciu riaditeľa až do menovania
nového riaditeľa predseda dozornej rady. Ak takého niet, vykonáva funkciu riaditeľa,
a to až do menovania nového riaditeľa, člen dozornej rady, ktorý bol na to poverený
dozornou radou. Ak takýto člen dozornej rady niet, vykonáva funkciu riaditeľa, a to až
do menovania nového riaditeľa, osoba poverená valným zhromaždením.

13. Dozorná rada

13.1. Kontrolným orgánom združenia je dozorná rada.

13.2. Dozorná rada:

(a) dohliada na činnosť riaditeľa,

(b) nahliada do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontroluje tam
obsiahnuté údaje,

(c) preskúmava riadnu, mimoriadnu, konsolidovanú, prípadne predbežnú účtovnú
závierku, ak sa vykonávajú, a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a
predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu,

(d) podáva  raz ročne správy o výsledku dozornej činnosti valnému zhromaždeniu,
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(e) členovia dozornej rady majú právo požadovať od riaditeľa informácie a
vysvetlenia o všetkých záležitostiach združenia a nahliadať do všetkých
obchodných a účtovných kníh a iných dokladov združenia,

(f) zvolá valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy združenia,

(g) členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení. Musí sa im
udeliť slovo, kedykoľvek o to požiadajú.

13.3. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie.

13.4. Dozorná rada má 5 členov, ktorý si medzi sebou volia predsedu.

13.5. Každý člen dozornej rady má jeden hlas. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je
prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Dozorná rada rozhoduje nadpolovičnou
väčšinou všetkých jej členov.

13.6. Dozorná rada sa schádza spravidla raz za tri mesiace. Dozornú radu zvoláva jej
predseda. Zvolať dozornú radu môže požiadať každý člen dozornej rady. Na rokovaní
dozornej rady sa zúčastňujú jej členovia osobne. O zvolávaní dozornej rady a jej
rokovania sa primerane aplikujú ustanovenia týchto stanov o zvolávaní a rokovaní
valného zhromaždenia.

13.7. Funkčné obdobie člena dozornej rady je 7 rokov. V prípade, ak valné zhromaždenie
nerozhodne o menovaní nového člena dozornej rady do 60 dní od uplynutia funkčného
obdobia člena dozornej rady, funkčné obdobie člena dozornej rady sa predlžuje
o ďalších 7 rokov, a to aj opakovane.

13.8. Členom dozornej rady nemôže byť riaditeľ. To sa netýka zastupovania funkcie
riaditeľa v prípade, ak tak ustanovia tieto stanovy.

13.9. (Prvými) členmi dozornej rady združenia sú:

Ing. Iveta Rušinová
nar. .................
r.č.: ......................
trvale bytom: .....................

Ľubomír Fifík
nar. .................
r.č.: ......................
trvale bytom: .....................

MVDr. Michal Kapusta
nar. .................
r.č.: ......................
trvale bytom: .....................
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Ing. Karol Kováč
nar. .................
r.č.: ......................
trvale bytom: .....................

Ondrej Faith
nar. .................
r.č.: ......................
trvale bytom: .....................

13.10. Funkcia  člena dozornej rady zaniká:

(a) uplynutím funkčného obdobia, ktoré nebolo predlžené v zmysle týchto stanov,

(b) smrťou člena dozornej rady,

(c) ak bol člen dozornej rady odsúdený za spáchanie úmyselného trestného činu
a bol mu uložený nepodmienečný trest odňatia slobody,

(d) písomným vzdaním sa funkcie člena dozornej rady. Vzdanie sa funkcie je
účinné odo dňa prvého zasadnutia valného zhromadženia, ktoré je oprávnené
vymenovať nového člena dozornej rady nasledujúceho po doručení vzdania sa
funkcie; ak sa člen dozornej rady vzdá svojej funkcie na zasadnutí valného
zhromadženia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak valné zhromaždenie
nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie
sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.

13.11. Ak združeniu hrozí vznik škody, je člen dozornej rady, ktorý sa vzdal funkcie, bol
odvolaný alebo inak sa skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť združenie, aké
opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.

13.12. V prípade zániku funkcie člena dozornej rady je valné zhromaždenie povinné
vymenovať nového člena dozornej rady, a to do 3 mesiacov odo dňa zániku fukcie
člena dozornej rady. Do vymenovania nového člena dozornej rady vykonáva dozorná
rada činnosť podľa týchto stanov v zníženom počte.

13.13. V prípade zániku funkcií všetkých členov dozornej rady, nie je riaditeľ, až do
vymenovania nových členov dozornej rady, povinný vyžiadať si súhlas dozornej rady,
keď to tieto stanovy vyžadujú.

14. Zásady hospodárenia združenia

14.1. Združenie vykonáva svoju činnosť na svoj účet a zodpovedá za porušenie svojich
záväzkov celým svojím majetkom. Členovia združenia neručia za záväzky združenia.

14.2. Majetkový podiel člena združenia je úmerný výške podielu člena združenia na
hlasovacích právach na valnom zhromaždení a je uvedený v bode 11.2. článku 11
stanov a v Prílohe č. 2.



12

14.3. Majetok združenia tvoria prvé členské príspevky, ktoré sú členovia združenia povinní
zaplatiť pri založení združenia, členské príspevky, ktorých výšku schvaľuje valné
zhromaždenie, príspevky štátu, príspevky miestnej samosprávy, príspevky z domácich
a zahraničných fondov a iných zdrojov, vrátane materiálnych príspevkov, dary
a nenávratne dotácie, výnosy z činnosti združenia.

14.4. Členovia združenia sú povinní, do 15 dní odo dňa vzniku združenia, zaplatiť združeniu
prvé členské príspevky, spolu vo výške 5.000,- EUR, ktorých výška je určená podľa
podielu na množstve komunálneho odpadu, ktorý bol z územia tej ktorej obce alebo
mesta vyvezený v rokoch 2013 – 2015 (Príloha č. 1), a to nasledovne:

(a) výška prvého členského príspevku pre Mesto Krompachy je 2.814,50,- EUR,

(b) výška prvého členského príspevku pre Mesto Spišské Podhradie je 1.133,50,-
EUR,

(c) výška prvého členského príspevku pre Mesto Spišské Vlachy je 1.020,- EUR,

(d) výška prvého členského príspevku pre Obec Hincovce je 32,50,- EUR.

14.5. Členovia združenia sú povinní platiť členské príspevky, o výške ktorých rozhoduje
valné zhromaždenie. Výška členských príspevkov musí zohľadňovať pomer členov
združenia na ich majetkových právach k združeniu.

14.6. O spôsobe použitia zisku združenia, o krytí strát združenia, o príplatkovej povinnosti
členov združenia, rozhoduje valné zhromaždenie na návrh dozornej rady.

14.7. Združenie účtuje v sústave podvojného účtovníctva spôsobom zodpovedajúcim
príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom. Prvé účtovné obdobie združenia
začína dňom je registrácie a končí 31. decembrom tohto roku. Každé ďalšie účtovné
obdobie je totožné s kalendárnym rokom.

15. Zrušenie a likvidácia združenia

15.1. Združenie sa zrušuje:

(a) dňom uvedeným v rozhodnutí valného zhromaždenia o dobrovoľnom rozpustení
združenia,

(b) zlúčením s iným združením,

(c) právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu o rozpustení združenia, v zmysle
všeobecne platných právnych predpisov.

15.2. Združenie zaniká dňom jeho výmazu z registra združení, v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov.

15.3. Pred začatím likvidácie vymenuje valné zhromaždenie likvidátora.
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15.4. Pri zrušení s likvidáciou má člen združenia nárok na podiel na likvidačnom zostatku,
ktorý sa určuje podľa výšky podielu na jeho majetkových právach k združeniu.

15.5. Ku dňu skončenia likvidácie zostaví likvidátor účtovnú závierku a predloží ju
valnému zhromaždeniu na schválenie spolu s konečnou správou o priebehu likvidácie
a návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku.

15.6. Členovi združenia nemožno poskytnúť plnenie z dôvodov jeho nároku na podiel na
likvidačnom zostatku skôr, než  sú uspokojené nároky všetkých známych veriteľov
združenia.

15.7. Do 30 dní po skončení likvidácie podá likvidátor príslušnému orgánu návrh na výmaz
združenia s príslušného registra.

16. Rozhodné právo a príslušnosť súdov

16.1. Tieto stanovy sa spravujú zákonmi Slovenskej republiky, bez prihliadnutia ku
kolíznym normám. Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na
rozhodovanie akýchkoľvek sporov týkajúcich sa týchto stanov.

17. Záverečné ustanovenia

17.1. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie týchto stanov stane neúčinným alebo neplatným, nemá
táto skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto stanov
okrem prípadov, ak by tieto ustanovenia boli vzájomne neoddeliteľné.

17.2. Tieto stanovy sú súčasťou zmluvy o založení združenia.
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PRÍLOHA č. 1

Vyzbierané množstvo komunálneho odpadu za roky 2013, 2014, 2015:

2013 2014 2015 SUMÁR

Obce
Komunálny
odpad (t )

Komunálny
odpad (t )

Komunálny
odpad (t )

Komunálny
odpad (t )

Hincovce 21,450 23,430 20,580 65,460

Krompachy 1987,140 1990,440 1847,960 5825,540

Spišské Podhradie 677,730 819,910 848,160 2345,800

Spišské Vlachy 670,430 752,210 688,810 2111,450

S p o l u : 3356,750 3585,990 3405,510 10348,250
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PRÍLOHA č. 2

Podiel na majetku združenia a na hlasovacích právach:

Člen združenia: Podiel na majetku a hlasovacích
právach:

Mesto Krompachy 56,29 % zo všetkých hlasov
Mesto Spišské Podhradie 22,67 % zo všetkých hlasov
Mesto Spišské Vlachy 20,40 % zo všetkých hlasov
Obec Hincovce 0,64 % zo všetkých hlasov



Zmluva o založení združenia obcí
EKOSPIŠ, združenie obcí
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Zmluvné strany:

(a) Mesto Krompachy, so sídlom: Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy, IČO:
00329282, zast. Ing. Ivetou Rušinovou – primátorkou mesta Krompachy, nar.
.............., r. č. ......................., trvale bytom: ............................... (ďalej ako
„Mesto Krompachy“),

(b) Mesto Spišské Podhradie, so sídlom: Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské
Podhradie, IČO: 00329622, zast. MVDr. Michalom Kapustom – primátorom
mesta, , nar. .............., r. č. ......................., trvale bytom: ...............................
(ďalej ako „Mesto Spišské Podhradie“),

(c) Mesto Spišské Vlachy, so sídlom: SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy, IČO:
00329657, zast. Ľubomírom Fifíkom – primátorom mesta, , nar. .............., r. č.
......................., trvale bytom: ............................... (ďalej ako „Mesto Spišské
Vlachy“),

(d) Obec Hincovce, so sídlom: Hincovce 28, 053 63 Spišský Hrušov, IČO:
00329126, zast. Ondrejom Faithom – starostom obce, , nar. .............., r. č.
......................., trvale bytom: ............................... (ďalej ako „Obec
Hincovce“),

touto zmluvou o založení združenia obcí Ekospiš, združenie obcí (ďalej ako
„zmluva“), prejavujú svoju vôľu založiť združenie obcí Ekospiš – združenie obcí
(ďalej ako „združenie“), v súlade s ust. § 20b a nasl. zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o obecnom
zriadení“),

nasledovne:

1. Predmet činnosti

1.1. Účelom združenia je dosiahnutie vzájomného prospechu účastníkov zmluvy, v zmysle
ust. § 1 ods. 3, v spojení s ust. § 20b a nasl. zákona o obecnom zriadení.

1.2. Predmetom činnosti združenia je najmä starostlivosť o životné prostredie,
predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu a ďalšie
činností uvedené v stanovách.

2. Meno združenia

2.1. Meno združenia znie: Ekospiš, združenie obcí
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3. Sídlo združenia

3.1. Sídlo združenia je: Maurerova 51, 053 42 Krompachy, Slovenská republika.

4. Čas trvania združenia

4.1. Združenie sa zriaďuje na dobu neurčitú.

5. Stanovy združenia

5.1. Združenie sa riadi platnými stanovami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy,
a ktoré boli spolu s touto zmluvou schválené zmluvnými stranami.

6. Splnomocnenie

6.1. Splnomocnencom oprávneným konať v mene združenia a osobou oprávnenou na
podanie návrhu na registráciu je: Ing. Jozef Perháč, nar. ............, r. č..................,
bytom: Slovinky 250, 053 40 Slovinky.

7. Vznik združenia

7.1. Združenie vzniká dňom registrácie v príslušnom registri.

7.2. Na platnosť zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov
obce (mesta), ktoré je účastníkom zmluvy.

8. Vyhlásenia

8.1. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy, ktorá bola schválená ich obecnými
(mestskými) zastupiteľstvami, vyhlasujú, že súhlasia s tým, aby združenie podalo
žiadosť o poskytnutie dotácie a/alebo o poskytnutie príspevku z verejných zdrojov,
a to za účelom vykonávania činnosti združenia (najmä vybudovania zariadenia
separujúceho a/alebo spracujúceho odpad), a to až do výšky 4.000.000,- EUR.

8.2. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy, ktorá bola schválená ich obecnými
(mestskými) zastupiteľstvami, vyhlasujú, že súhlasia s tým, aby združenie zrealizovalo
projekt, na ktorý mu bude poskytnutá dotácia a/alebo príspevok podľa bodu 8.1. tohto
článku zmluvy.

8.3. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy, ktorá bola schválená ich obecnými
(mestskými) zastupiteľstvami, vyhlasujú, že súhlasia s tým, aby združenie uzatváralo
všetky zmluvy týkajúce sa nakladania a prevádzkovania zariadenia postaveného o. i.
na základe príspevku a/alebo dotácie podľa bodu 8.1. tohto článku zmluvy.
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8.4. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy, ktorá bola schválená ich obecnými
(mestskými) zastupiteľstvami, vyhlasujú, že súhlasia s tým, aby bol združeniu
poskytnutý úver finančným ústavom, a to až do výšky 500.000,- EUR, ktorý bude
použitý pre účely činnosti združenia, najmä na spolufinancovanie projektu
a financovanie projektu združenia, na ktorý bude združenie požadovať príspevok
a/alebo dotáciu podľa bodu 8.1. tohto článku zmluvy.

8.5. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy, ktorá bola schválená ich obecnými
(mestskými) zastupiteľstvami, vyhlasujú, že súhlasia s tým, aby do združenia, po jeho
vzniku vstúpili ďalšie obce, čím sa zmenší počet ich hlasovacích a majetkových práv
na združení.

8.6. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy, ktorá bola schválená ich obecnými
(mestskými) zastupiteľstvami, vyhlasujú, že neručia za záväzky združenia.

9. Prvé členské príspevky

9.1. Účastníci tejto zmluvy sú povinní, do 15 dní odo dňa vzniku združenia, zaplatiť
združeniu prvé členské príspevky, ktoré spolu tvoria sumu 5.000,- EUR. Výška
jednotlivých prvých členských príspevkov je určená nasledovne:

(a) výška prvého členského príspevku pre Mesto Krompachy je 2.814,50,- EUR,

(b) výška prvého členského príspevku pre Mesto Spišské Podhradie je 1.133,50,-
EUR,

(c) výška prvého členského príspevku pre Mesto Spišské Vlachy je 1.020,- EUR,

(d) výška prvého členského príspevku pre Obec Hincovce je 32,50,- EUR.

10. Rozhodné právo a príslušnosť súdov

10.1. Táto zmluva sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky, bez prihliadnutia ku kolíznym
normám. Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie
akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tejto zmluvy.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neúčinným alebo neplatným, nemá
táto skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy okrem
prípadov, ak by tieto ustanovenia boli vzájomne neoddeliteľné.
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12. Signatári

V Krompachoch, dňa ...................

...............................
Mesto Krompachy

...............................
Mesto Spišské Podhradie

...............................
Mesto Spišské Vlachy

...............................
Obec Hincovce


