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STANOVY 

Združenia obcí - regionálneho vzdelávacieho centra samosprávy v Nitre 

 

čl. 1 

Základné ustanovenia 

 Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre bolo 

zaregistrované ako záujmové združenie právnických osôb - vzdelávacia inštitúcia s právnou 

subjektivitou, vytvorená v súlade s ustanoveniami § 20f až 20j Občianskeho zákonníka 

a v súlade s § 30 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) sa stalo združením obcí v zmysle 

ustanovení § 20b až 20f zákona o obecnom zriadení. 

Názov združenia: Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy 

v Nitre, skratka „ZO – RVC v Nitre“  

Sídlo ZO - RVC : Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra 

 
 

čl. 2 

Predmet činnosti a ciele ZO - RVC 

 

1. Predmetom činnosti ZO - RVC v Nitre (ďalej len „RVC“) je najmä 

a) organizovanie vzdelávacích aktivít, 

b) poradenská a konzultačná činnosť a jej sprostredkovanie, 

c) vydávanie periodických a neperiodických publikácií a študijných 

materiálov, 

             pre svojich členov a iné subjekty v oblasti samosprávy.  

2. RVC vykonáva činnosť uvedenú v odseku 1 s cieľom: 

a) aktuálneho vzdelávania v oblasti legislatívy a v iných oblastiach, 

b) zvýšenia kvality riadenia a výkonu samosprávy, 

c) zvýšenia kultúry styku s verejnosťou, 

d) spokojnosti obyvateľstva, 

e) rozvoja podnikateľských aktivít, prosperity obcí, miest a ďalších 

subjektov podieľajúcich sa na rozvoji samosprávy, 

f) výmeny informácií, skúseností a poznatkov získaných v jednotlivých 

členských obciach, mestách, ako aj v zahraničí, 

g) spolupráce s ďalšími záujmovými združeniami v samospráve (RVC 

na území SR, Asociácia vzdelávania samosprávy, Združenie miest 

a obcí Slovenska, Únia miest SR, Nitriansky samosprávny kraj 

a pod.). 

3. RVC svojou činnosťou napomáha vytvárať podmienky na plnenie úloh obcí, ako aj 

úloh vyššieho územného celku. 
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4. Spolupráca obcí a miest v RVC sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej 

výhodnosti a súladu s potrebami ich obyvateľov.  

5. Členské obce a mestá majú v RVC rovnaké postavenie.  

 

čl. 3 

Vznik členstva 

 

1. Členstvo v RVC je dobrovoľné a môže byť riadne alebo čestné. 

2. Riadnym členom RVC sa môže stať každé mesto alebo obec (ďalej len „obec“) 

v Slovenskej republike, ktoré súhlasí s týmito stanovami. 

3. Riadne členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky zaregistrovanej v sídle 

RVC. Prílohou prihlášky obce je uznesenie obecného zastupiteľstva, ktoré 

obsahuje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obce. 

4. Čestným členom sa môže stať domáca alebo zahraničná obec,  ktorá sa významne 

podieľala alebo podieľa na rozvoji  RVC.   

 

čl. 4 

Zánik členstva 

Riadne členstvo v RVC zaniká:  

a) vystúpením člena z RVC; písomné oznámenie o vystúpení doručí člen na adresu 

sídla RVC najneskôr do 15. decembra príslušného roka a členstvo zaniká od 1. 

januára nasledujúceho roka, 

b) nezaplatením členského príspevku do 31. januára príslušného roka, 

c) zánikom člena RVC.  

 

čl. 5 

Majetkové pomery a hospodárenie RVC 

1. RVC hospodári s majetkom, ktorý nadobudlo počas svojej činnosti a hospodárenie sa 

riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

2. Základom hospodárenia  RVC je rozpočet RVC, ktorý sa zostavuje na obdobie 

jedného kalendárneho roka, ktorý je zároveň aj rokom účtovným. Rozpočet  RVC 

obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou RVC.  

3. RVC vedie účtovníctvo podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov 

a zriaďuje si účet v peňažnom ústave. 

4. Majetok (hmotné a finančné prostriedky) získava RVC: 

a) z vlastnej  činnosti podľa článku 2, 

b) z členských príspevkov, 

c) z vložného hradeného účastníkmi vzdelávacích akcií a iných podujatí 

organizovaných RVC,  

d) z darov,  



 3 

e) z grantov a dotácií, o ktoré sa RVC uchádza, 

f) z iných  zdrojov, ktorú sú v súlade s právnymi predpismi. 

5. Výšku členského príspevku stanovuje Konferencia členských obcí.  

6. Členský príspevok zaplatí každý člen RVC najneskôr do  31.  januára príslušného 

kalendárneho roka. Ak členstvo vznikne po 30. júni kalendárneho roka,  znižuje sa 

výška členského príspevku v roku prihlásenia na jednu polovicu.  

7. Orgány RVC sú povinné majetok RVC využívať a chrániť. 

8. Za spôsobené škody ručí RVC do výšky svojho majetku a v tomto rozsahu môže brať 

na seba záväzky. 

9. Majetok RVC sa používa na zabezpečenie úloh  vyplývajúcich z predmetu jeho 

činnosti. 

10. Zánikom členstva nevzniká nárok na vrátenie členského a majetkové vyrovnanie. 

 
čl. 6 

Práva riadnych členov RVC 

1. Riadny člen RVC má prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu právo: 

a) zúčastňovať sa na rokovaniach Konferencie členských obcí,  

b) voliť a byť volený do orgánov RVC, 

c) hlasovať pri prijímaní uznesení.   

2. Štatutárny zástupca členskej obce môže kompetencie uvedené v odseku 1 písomne 

delegovať na svojho poslanca alebo zamestnanca. 

3. Člen RVC má právo 

a) zúčastňovať sa na podujatiach, ktoré organizuje a zabezpečuje RVC, 

b) predkladať námety a podnety smerujúce k napĺňaniu cieľov RVC,  

c) požadovať poradenské a konzultačné služby poskytované RVC alebo ich 

sprostredkovanie, 

d) navrhovať opatrenia na zlepšenie činnosti RVC, 

e) zúčastňovať sa na plnení úloh RVC a byť informovaný o jeho činnosti. 

 
čl. 7 

Povinnosti riadnych členov RVC 

Riadny člen RVC je povinný : 

a) dodržiavať stanovy RVC a podieľať sa na plnení jeho úloh, 

b) platiť členské príspevky v určenej výške a v stanovenom termíne na účet RVC 

vedený v peňažnom ústave, ktorého číslo je zverejnené na webovej stránke RVC, 

c) plniť ustanovenia zakladateľskej zmluvy, 

d) podporovať činnosť RVC vo vlastnej pôsobnosti a brániť jeho záujmy, 
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e) písomne oznámiť riaditeľovi RVC zmenu štatutárneho zástupcu člena RVC ako aj 

zmenu ním delegovaného zástupcu v orgánoch RVC, a to v lehote do 30 dní od 

uskutočnenia zmeny. 

 

čl. 8 

Orgány RVC 

 Orgánmi RVC sú: 

A. Konferencia členských obcí 

B. Rada RVC 

C. Kontrolná komisia 

D. Riaditeľ RVC 

 

A. Konferencia členských obcí   

1. Konferencia členských obcí (ďalej len „Konferencia“) je najvyšším orgánom RVC. 

Tvoria ju štatutárni zástupcovia obcí, ktoré sú riadnymi členmi RVC.  

2. Do pôsobnosti Konferencie patrí: 

a) schvaľovať a meniť stanovy RVC, 

b) voliť a odvolávať členov Rady RVC a Kontrolnej komisie, 

c) určovať výšku členského príspevku na kalendárny rok,  

d) rozhodnúť o zrušení RVC jeho dobrovoľným rozpustením alebo o jeho zlúčení 

s iným združením obcí.  

3. Konferencia sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát za štyri roky, ako aj 

v prípade, ak o to požiada s uvedením dôvodu aspoň jedna tretina členských obcí. 

4. Zasadnutie Konferencie zvoláva a vedie predseda Rady RVC. Ak po voľbách do 

orgánov samosprávy obcí zanikol mandát predsedu aj podpredsedu Rady RVC, zvolá 

konferenciu riaditeľ RVC a jej rokovanie vedie Radou RVC poverený člen Rady 

RVC..  

5. Konferencia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina zástupcov 

všetkých členských obcí. Na prijatie rozhodnutia Konferencie je potrebný súhlas 

nadpolovičnej väčšiny prítomných zástupcov členských obcí, pokiaľ tieto stanovy 

neustanovujú inak.  

6. V prípade ak Konferencia nie je uznášania schopná, do 30 minút  po čase určenom na 

začiatok jej rokovania, zvolá predseda rady RVC po uplynutí uvedenej doby nové  

rokovanie Konferencie na ten istý deň s tým, že na prijatie rozhodnutia postačuje 

súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členských obcí. Zmena programu rokovania 

Konferencie v tomto prípade je prípustná okrem hlasovania podľa odseku 2 písm. d).  

7. Pri hlasovaní má každá členská obec jeden hlas.  

  

 

 

 

 



 5 

B.    Rada RVC 

 

1. Rada RVC (ďalej len „Rada“) je najvyšším výkonným orgánom RVC a riadi jeho 

činnosť v období medzi Konferenciami. 

2. Členmi Rady sú spravidla zástupcovia delegovaní z regionálnych združení miest a 

obcí.  

3. Funkčné obdobie Rady sa končí zvolením novej Rady na najbližšej Konferencii 

uskutočnenej po voľbách do orgánov samosprávy obcí.  

4. Rada má spravidla 7 až 11 členov. 

5. Do pôsobnosti Rady patrí: 

a) obsahovo a organizačne pripravovať zasadnutia Konferencie 

a navrhovať jej zvolanie,   

b) zabezpečovať realizáciu uznesení prijatých Konferenciou, 

c) voliť a odvolávať predsedu a podpredsedu Rady  zo svojich členov,  

d) vymenovávať a odvolávať na návrh predsedu Rady riaditeľa RVC a 

schvaľovať jeho odmenu, 

e) každoročne prerokovávať a schvaľovať správu o činnosti RVC, 

správu o výsledku hospodárenia a návrh rozpočtu,  

f) rozhodovať o zásadných otázkach týkajúcich sa majetku RVC, 

g) schvaľovať vnútorné predpisy týkajúce sa činnosti RVC,  

h) udeľovať čestné členstvo RVC, 

i) plniť ďalšie úlohy uložené Konferenciou. 

6. Rada sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát ročne. Zvoláva ju a jej  

rokovanie vedie predseda Rady. Za obsahovú a organizačnú prípravu rokovania 

Rady zodpovedá riaditeľ RVC.  

7. Rada rokuje vždy v zbore a  je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná 

väčšina všetkých jej členov. Na prijatie uznesenia Rady je potrebný súhlas 

nadpolovičnej väčšiny prítomných členov Rady.  

  

C. Kontrolná komisia  

1. Kontrolná komisia (ďalej len „Komisia“) je kontrolným orgánom RVC. 

2. Komisia má 3 až 5 členov, ktorých volí Konferencia. Členstvo v Komisii je 

nezlučiteľné s členstvom v Rade alebo s pracovným prípadne obdobným pomerom 

v RVC.  

3. Funkčné obdobie Komisie sa končí zvolením novej Komisie na najbližšej Konferencii 

uskutočnenej po voľbách do orgánov samosprávy obcí.  

4. Do pôsobnosti Komisie patrí:  

a) vykonávať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi kontrolu 

hospodárenia a účelného využívania finančných prostriedkov a majetku RVC, 

b) každoročne vypracovať správu o výsledku hospodárenia RVC a túto spolu 

s návrhom opatrení predkladať Rade,  
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c) predkladať stanovisko k návrhu rozpočtu pred jeho schválením v Rade,  

d) kontrolovať dodržiavanie stanov RVC a uznesení Konferencie, 

e) navrhovať Rade opatrenia na nápravu zistených nedostatkov, 

f) voliť a odvolávať predsedu Komisie zo svojich členov,  

g) plniť ďalšie úlohy uložené Konferenciou. 

5. Komisia sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát ročne a je prizývaná na 

rokovanie Rady.  

6. Zasadnutie Komisie zvoláva a jej  rokovanie vedie predseda Komisie. Za obsahovú a 

organizačnú prípravu rokovania Komisie zodpovedá riaditeľ RVC. 

7. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej 

členov. Na prijatie uznesenia Komisie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 

prítomných členov Komisie. 

 

D.    Riaditeľ RVC 

1. Riaditeľ RVC (ďalej len „Riaditeľ“) je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych 

a pracovnoprávnych vzťahoch RVC a zastupuje RVC vo vzťahu k štátnym orgánom a 

k právnickým a fyzickým osobám. 

2. Riaditeľ riadi činnosť RVC a koná v jeho mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach 

RVC, ktoré nie sú zákonom alebo týmito stanovami zverené do pôsobnosti iných 

orgánov RVC. 

3. Riaditeľa vymenúva na dobu neurčitú Rada. Funkcia Riaditeľa je nezlučiteľná  

s funkciou  člena Rady a Komisie. 

4. Riaditeľ sa zúčastňuje zasadnutí Rady a Komisie s hlasom poradným. 

5. Riaditeľ zabezpečuje najmä: 

a) organizačné a administratívne veci orgánov RVC a prípravu ich zasadnutí,  

b) predloženie návrhov, podkladov a iných písomností na rokovanie orgánov 

RVC, 

c) výkon uznesení orgánov RVC, 

d) finančné prostriedky potrebné pre činnosť RVC a zverejnenie čísla účtu 

určeného na úhradu členského príspevku na webovej stránke RVC, 

e) vzdelávacie akcie a iné podujatia RVC vrátane zahraničných aktivít, 

f) poradenskú a konzultačnú činnosť a jej sprostredkovanie, 

g) vydávanie periodických a neperiodických publikácií a študijných materiálov, 

h) vedenie evidencie a získavanie ďalších členov RVC,  

i) vedenie kancelárie RVC,  

j) všetky úkony týkajúce sa hospodárenia s finančnými prostriedkami  

a majetkom RVC podľa článku 5 týchto stanov, 

k) zverejnenie  správy o činnosti RVC a  rozpočtu na webovej stránke RVC po 

ich schválení Radou, 

l) ďalšie úlohy podľa uznesení orgánov RVC. 
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čl. 9 

Zrušenie a zánik RVC 

1. O zrušení RVC dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením obcí 

rozhoduje Konferencia dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členských obcí. 

2. Pri zrušení RVC rozpustením, Konferencia menuje likvidátora, ktorý je oprávnený 

konať v mene RVC vo všetkých veciach spojených s jeho likvidáciou v zmysle 

všeobecne záväzných právnych predpisov.  

3. Likvidačný prebytok sa rozdelí všetkým členským obciam, ktorých členstvo trvá 

k termínu zrušenia RVC, a to podľa kľúča určeného Konferenciou.   

4. Likvidácia sa nevyžaduje, ak sa RVC zlúči s iným združením obcí. 

5. Riaditeľ oznámi zrušenie RVC do 15 dní orgánu štátnej správy príslušnému na 

vedenie registra združení obcí. 

6. RVC zaniká výmazom z registrácie. 

  

čl. 10 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

1. Mandát člena orgánu RVC zaniká zánikom jeho mandátu voleného predstaviteľa 

členskej obce alebo ukončením pracovného pomeru zamestnanca členskej obce, na 

základe ktorého mu bolo priznané právo zastupovať  členskú obec v orgánoch RVC. 

Mandát člena orgánu RVC zaniká aj zánikom členstva obce, ktorú v orgáne RVC 

zastupuje. 

2. V prípade pristúpenia nového člena do RVC, ho Riaditeľ písomne oboznámi so 

Stanovami RVC. 

3. Stanovy sú záväzné pre všetkých členov RVC, pre jeho orgány a pracovníkov. 

4. RVC vzniklo na Konferencii obcí a miest dňa 1. decembra 1993 ako záujmové 

združenie právnických osôb v zmysle ustanovení § 20f až 20j Občianskeho zákonníka 

a nadobudlo právnu subjektivitu registráciou na Okresnom úrade v Nitre dňa  31. 

januára 1994. Podľa § 30 ods. 5 zákona o obecnom zriadení bolo RVC dňa 8. júla 

2002 zapísané do  Registra združení obcí na Krajskom úrade v Nitre. 

5. Tieto zmeny stanov boli schválené Konferenciou dňa 15. marca 2016 a menia 

a dopĺňajú pôvodné stanovy zo dňa 6. decembra 2013. Riaditeľ zabezpečí zverejnenie 

úplného znenia stanov na webovej stránke RVC. 

  
Osoba oprávnená konať v mene ZO - RVC Nitra od 2. septembra 2009: 

 Riaditeľ ZO - RVC v Nitre:  Ing. Monika Bokorová 

 

 

 

 


