Stanovy Združenia obcí Čistá Voda
I.
Vznik združenia
1. Združenie je založené Zmluvou o založení združenia obcí, ku ktorej bol daný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov každej obce, ktorá je členom združenia obcí.
2. Združenie nadobúda právnu subjektivitu dňom registrácie v registri združení Okresným
úradom Nitra.
II.
Názov a sídlo
1. Združenie bude vykonávať svoju činnosť pod názvom Združenie obcí Čistá Voda.
2. Sídlom združenia je Obec Komjatice, Nádražná 344/97, 941 06 Komjatice. Obec Komjatice
bude zabezpečovať činnosť a prevádzku ČOV na základe Zmluvy o prevádzkovaní ČOV.
Prevádzku ČOV môže zabezpečovať aj iná právnická, alebo fyzická osoba s príslušnými
oprávneniami na prevádzku ČOV na základe Zmluvy o prevádzkovaní ČOV. Súhlas na
prevádzku ČOV inou právnickou, alebo fyzickou osobou ako je obec Komjatice musia schváliť
všetci členovia združenia.
III.
Predmet činnosti
1. Predmetom činnosti združenia je starostlivosť o životné prostredie, spočívajúca v odvádzaní
a čistení odpadových vôd a aktivity bezprostredne súvisiace s dosiahnutím účelu, na ktoré bolo
založené.
2. Účelom Združenia obcí Čistá voda je prevádzka a zabezpečenie budúceho rozvoja stavby
verejnej kanalizácie a čističky odpadových vôd (ČOV) obcí Komjatice, Veľký Kýr, Černík,
Mojzesovo a Vinodol.
3. Prevádzka a rozvoj vodohospodárskeho diela je v spoločnom záujme všetkých členov
s cieľom čo najhospodárnejšie vynaložiť obecné prostriedky, alebo prostriedky zo štátnych
a iných fondov.
4. Združenie je oprávnené vyvíjať podnikateľské aktivity, ktoré nebudú jej hlavným predmetom
činnosti, ale len doplnkovou aktivitou. Zisk z podnikania bude použitý na účel, na ktorý bolo
toto združenie obcí založené.
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IV.
Členstvo v združení
1. Členstvo v združení je dobrovoľné.
2. Členmi združenia sú účastníci Zmluvy o založení združenia obcí, a to Obec Komjatice, IČO:
308994, Obec Veľký Kýr, IČO: 309109, Obec Černík, IČO: 308846, Obec Mojzesovo, IČO:
309117 a Obec Vinodol, IČO: 308625.
3. V záujme efektívnejšej prevádzky vodohospodárskeho diela môžu do združenia vstúpiť aj
ďalšie obce a mestá. Záujemca o vstup je povinný zaslať na adresu sídla združenia prihlášku,
schválenú nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. O prijatí
nového člena rozhoduje členská schôdza, pričom súhlas musia vyjadriť všetci členovia
združenia.
V.
Orgány združenia
1. Orgánmi združenia sú:
a) členská schôdza
b) predseda združenia
2. Členská schôdza:
a) sa uskutočňuje podľa potreby, najmenej však raz ročne. Členskú schôdzu zvoláva a vedie predseda združenia. Predseda združenia môže zvolať členskú schôdzu z vlastnej iniciatívy, zvolá ju však vždy, ak o to požiada najmenej 1/5 členov združenia, a to v lehote
do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o zvolanie členskej schôdze. V pozvánke na členskú schôdzu musia byť uvedené navrhované body zasadnutia.
b) člena združenia na členskej schôdzi zastupuje starosta. Každý člen má jeden hlas. Členská schôdza je uznášania schopná pri účasti nadpolovičnej väčšiny všetkých členov
združenia. Členská schôdza rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých členov združenia, okrem
hlasovania o prevode nehnuteľného majetku združenia, kde sa vyžaduje súhlas všetkých členov združenia, hlasovania o prijatí člena podľa čl. IV. bod 3, vylúčení člena čl.
IX. bod 1.b), alebo čl. II bod 2 týchto stanov. Hlasovanie je verejné.
c) rozhoduje o zmene a doplnení stanov,
d) volí a odvoláva predsedu združenia, rozhoduje o prijatí a vylúčení člena,
e) prerokúva finančné hospodárenie združenia,
f) rozhoduje o zrušení združenia, menuje likvidátora,
g) rozhoduje o fungovaní združenia a prevádzke a rozvoji vodohospodárskeho diela.
3. Predseda združenia
a) Predseda združenia je volený zo zástupcov členov združenia. Je štatutárnym orgánom
združenia a plní najmä tieto úlohy:
1.
2.
3.
4.

zvoláva a vedie zasadnutie členskej schôdze a podpisuje zápisnice a uznesenia,
predkladá členskej schôdzi správy o činnosti združenia,
plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí členská schôdza,
oznamuje zrušenie združenia príslušnému okresnému úradu v sídle kraja v súlade s §
20f ods.2 zák. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
2

b) Funkcia predsedu združenia zaniká:
• voľbou nového predsedu združenia,
• odvolaním z funkcie predsedu združenia členskou schôdzou,
• vzdaním sa funkcie predsedu združenia. Vzdanie sa funkcie musí byť písomné a doručené na adresu sídla združenia, okrem prípadu, ak sa predseda združenia vzdá
funkcie predsedu na zasadnutí členskej schôdze. Vzdanie sa funkcie predsedu je
účinné odo dňa prvého zasadnutia členskej schôdze nasledujúceho po doručení
vzdania sa funkcie, ak sa však predseda združenia vzdá funkcie na zasadnutí členskej schôdze, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.
• zánikom mandátu starostu podľa príslušných ustanovení zák. 369/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov,
• zánikom členstva obce, ktorej je starostom.

VI.
Práva a povinnosti členov združenia
Členovia združenia:
a) sú povinní poskytnúť predsedovi združenia požadované informácie a doklady, súvisiace
s predmetom činnosti združenia,
b) sa zaväzujú v prípade vzniku takých nákladov, ktoré smerujú k aktivitám zameraným
na ďalší rozvoj ČOV uhradiť tieto náklady každý člen podľa výšky spoluvlastníckych
podielov, pričom náklady na vybudovanie častí vodohospodárskeho diela ako je kanalizačná sieť, ktoré nebudú využívať všetci členovia, uhradia iba tí členovia, ktorí ich
budú využívať,
c) sa zaväzujú uhradiť náklady, ktoré preukazne súvisia s prevádzkou, údržbou a s ňou
spojenými opravami spoločne využívaných častí ČOV pričom pomer v ktorom sa
budú jednotlivý členovia podieľať na úhrade týchto nákladov bude vymedzený v
Zmluve o prevádzkovaní ČOV s čím členovia vyjadrujú svoj súhlas,
d) majú právo nahliadať do všetkých dokladov a vyžadovať poskytnutie informácií od
predsedu združenia, ďalších členov združenia, alebo od prevádzkovateľa ČOV.

VII.
Hospodárenie združenia a nakladanie s príjmami
1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, ktorý získava od členov
združenia (vklad do združenia, prevod), zo svojej činnosti, z dotácií, grantov, darov a
prípadných ďalších príjmov.
2. Združenie vedie účtovníctvo podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov,
zásad a pravidiel.
3. Príspevky a dotácie na rozvoj a prevádzku vodohospodárskeho diela:
a) v prípade, že na rozvoj vodohospodárskeho diela, bude poskytnutý príspevok zo štátnych, alebo iných fondov, alebo štátna dotácia ako je napríklad vybudovanie častí vodohospodárskeho diela ako je kanalizačná sieť pre konkrétneho člena alebo členov, tak
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tieto prostriedky budú použité pre toho člena, alebo členov v mene ktorých združenie
takéto prostriedky žiadalo a následne získalo,
b) v prípade, že na prevádzku vodohospodárskeho diela, alebo jeho časti bude poskytnutý
príspevok zo štátnych, alebo iných fondov alebo štátna dotácia, budú tieto prostriedky
použité na krytie prevádzkových nákladov ČOV,
c) pri podávaní žiadostí o dotácie z fondov na rozvoj ČOV postupovať spoločne v rámci
združenia. (Nie samostatne).
4. Členovia združenia a orgány združenia sú povinní majetok združenia účelne využívať a chrániť.
VIII.
Zánik združenia
1. Združenie sa zrušuje na základe schválenia rozpustenia združenia, alebo jeho zlúčenia s iným
združením, o čom rozhoduje 3/5 väčšinou hlasov všetkých členov členská schôdza a na základe
právoplatného rozhodnutia príslušného okresného úradu v sídle kraja o jeho rozpustení.
2. Združenie sa zrušuje s likvidáciou okrem zrušenia združenia zlúčením s iným združením
obcí. Na likvidáciu združenia sa primerane vzťahujú ustanovenia § 70 až 75a Obchodného
zákonníka. Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov v takom pomere ako prevedú členovia
združenia svoje spoluvlastnícke podiely k nehnuteľnosti – vodnému dielu čističke odpadových
vôd nachádzajúcej sa v Obci Černík. V prípade ak príde počas trvania združenia k technickému
zhodnoteniu ČOV z prostriedkov dotácií, alebo fondov tak dôjde k úprave podielov
likvidačného zostatku tak, že sa táto hodnota získaná z dotácií rozdelí medzi členov združenia
podľa výšky spoluvlastníckych podielov. To však neplatí v prípade, ak by jeden z členov, alebo
viacerí členovia združenia v procese technického zhodnotenia sa odmietli finančne
spolupodieľať podľa výšky spoluvlastníckych podielov na rozvoji ČOV a práve týmto krokom
by združenie získalo prostriedky napríklad z dotácií a fondov. Preto v prípade zániku združenia
členovi, ktorý finančne neprispel na aktivity, ktoré preukazne viedli k získaniu finančných
prostriedkov z dotácií, alebo fondov si takýto člen nemá možnosť nárokovať na tú časť majetku
združenia, ktorá bola obstaraná práve z dotácií, alebo fondov, na ktorých sa odmietol
spolupodieľať.
3. Združenie zaniká dňom jeho výmazu z registra Okresným úradom Nitra. Zrušenie združenia
oznamuje predseda združenia v súlade s čl. V. bod 3.a) týchto stanov.
IX.
Zánik členstva v združení
1. Členstvo v združení zaniká:
a) vystúpením zo združenia. Člen združenia má právo kedykoľvek, a to aj bez udania dôvodu,
vystúpiť zo združenia. Oznámenie o vystúpenie zo združenia musí mať písomnú formu a musí
byť doručené všetkým členom združenia, jeho prílohou musí byť uznesenie obecného
zastupiteľstva o schválení vystúpenia zo združenia. Účinky vznikajú doručením oznámenia
o vystúpení zo združenia poslednému adresátovi oznámenia. V prípade, ak oznámenie nebude
prevzaté, považuje sa za doručené uplynutím 15 dňa od uloženia zásielky na pošte/inom
doručujúcom orgáne, resp. od odoslania elektronickou poštou, alebo dňom odmietnutia
prevzatia oznámenia, alebo zásielky obsahujúcej oznámenie podľa tohto bodu.
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b) dňom prijatia uznesenia členskej schôdze o vylúčení člena z dôvodu neplnenia povinností
vyplývajúcich zo Zmluvy o založení združenia obcí a týchto stanov. S vylúčením člena musia
súhlasiť všetci ostatní členovia združenia.
2. Pri zániku členstva má vystupujúci/vylúčený člen, ktorý previedol/vložil do majetku
združenia spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti zapísanej na LV 2665, k.ú. Černík, ČOV –
prevádzkový objekt súp.č. 465 a ČOV - čistiarenská linka súp.č. 466 (ďalej len „nehnuteľnosť“)
nárok na vyrovnací podiel. Vystupujúci/vylúčený člen môže požiadať o vrátenie majetku, ktorý
do združenia vložil iba formou vyplatenia vyrovnacieho podielu v peňažnom vyjadrení. Na
vyplatenie vyrovnacieho podielu majú nárok iba zakladajúci členovia tohto združenia obcí.
3. Keďže členovia Veľký Kýr zo dňa 1.8.2003 a Vinodol zo dňa 30.11.2004 získali svoje
aktuálne spoluvlastnícke podiely k ČOV tým, že členovia Komjatice, Černík a Mojzesovo ktoré
získali dotáciu na budovanie ČOV v sume 11 000 000 SK, alebo 365 133,11 EUR (čo
predstavuje 62,48% z celkovej investície) vyplatili vyrovnacie podiely iba zo sumy, ktorú
členovia Komjatice, Černík a Mojzesovo vložili z vlastných zdrojov teda zo sumy 6 604 235
SK, alebo 219 220,44 EUR čo predstavuje 37,52% z celkovej investície pri celkovej sume
investície do ČOV 17 604 235 SK, alebo 584 353,55 EUR.
Z uvedeného dôvodu členovia súhlasia s tým, že pri vyčíslení hodnoty vyrovnacieho podielu
vystupujúceho/vylúčeného člena sa bude postupovať tak, že hodnota vyrovnacieho podielu
takéhoto člena sa zistí “dohodnutým percentom“ z hodnoty posudku znalca k predmetnej
nehnuteľnosti, ktorý bude vyhotovený k dátumu vkladu majetku do združenia. Tento vyrovnací
podiel môže byť navýšený o sumu peňažných prostriedkov, ktorú vystupujúci/vylúčený člen
vložil do združenia po jeho vzniku za účelom rozvoja ČOV, ale nie jej prevádzky zníženú
o účtovné odpisy.
“Dohodnuté percento“ je parameter podľa ktorého sa vyčísli hodnota vyrovnacieho podielu z
hodnoty posudku znalca k predmetnej nehnuteľnosti k dátumu vkladu majetku do združenia,
ktoré sa stanoví podľa ďalšej dohody maximálne však do výšky aktuálneho spoluvlastníckeho
podielu vystupujúceho/vylúčeného člena vedeného v percentách, ktorý je zobrazený v stĺpci B
v Tabuľke č.1.
Do vyrovnacieho podielu nie je možné započítať sumu akýchkoľvek dotácií získaných týmto
novým združením.
Tabuľka č.1
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X.
Záverečné ustanovenia
1. Záväzky z členstva v združení zaväzujú členov bez ohľadu na zmenu štatutárneho zástupcu,
ktorý člena zastupoval v čase, kedy sa stali členmi združenia.
2. Pokiaľ nebolo v týchto stanovách výslovne dohodnuté inak, platia ustanovenia zák.369/1990
Zb. v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. Tieto stanovy budú vytvorené v siedmych exemplároch, z ktorých každý z členov obdrží po
jednom ako súčasť Zmluvy o založení združenia obcí a dva exempláre budú ako súčasť
uvedenej zmluvy predložené k žiadosti o registráciu na Okresný úrad Nitra.
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