
 

 

ZDRUŽENIE  HISTORICKÝCH  MIEST  A OBCÍ  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 

 

 

 

S T A N O V Y 

 

Čl. I. 

Názov združenia 

 

Združenie historických miest a obcí Slovenskej republiky / ďalej len “ združenie “ /. 

 

 

Čl. II. 

Sídlo združenia 

 

Sídlom združenia je Banská Štiavnica, Námestie Sv. Trojice  15 

 

 

Čl. III. 

Všeobecné ustanovenia 

 

1/ Združenie je dobrovoľnou, záujmovou organizáciou historických obcí a miest, alebo ich častí 

s právnou subjektivitou, na území ktorých sú vyhlásené mestské pamiatkové rezervácie, 

pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry, pamiatkové zóny, alebo kde sú zachované 

významné kultúrne hodnoty, predovšetkým kultúrne pamiatky /ďalej iba “kultúrne hodnoty “/. 

 

2/ Činnosť združenia sa riadi týmito stanovami a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

3/ Združenie pri svojej činnosti spolupracuje so všetkými regionálnymi a záujmovými 

združeniami miest a obcí predovšetkým so ZMOS-om  a ÚNIOU MIEST, ako aj s inými 

právnickými alebo fyzickými osobami. Na zabezpečenie spolupráce je združenie oprávnené 

uzatvoriť osobitnú zmluvu. 

 

                                                              

Čl. IV. 

Cieľ a predmet činnosti združenia 

 

1/ Cieľom združenia je aktívne prispievať k vytváraniu podmienok a nástrojov na zachovanie, 

regeneráciu, ochranu a rozvoj územia historických obcí a miest, alebo ich častí s právnou 

subjektivitou, na zlepšovanie stavu ich životného prostredia a na zachovanie kultúrneho 

dedičstva Slovenskej republiky, čo je celonárodným záujmom. 

 

2/ V súlade s cieľom združenia do predmetu činnosti združenia predovšetkým patrí: 

                                                                  

a/ zastupovať členov pred NR SR, vládou SR a ostatnými ústrednými a miestnymi orgánmi 

štátnej správy pri obhajovaní ich zákonných práv a oprávnených požiadaviek, pričom týmto nie 

je obmedzená individuálna iniciatíva členov združenia 
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b/ zastupovať členov pri medzinárodných stykoch, sprostredkúvať výmenu informácií o činnosti 

historických sídiel v zahraničí, kontaktovať členov združenia s podobnými organizáciami 

v zahraničí 

 

c/ koordinovať činnosť členov združenia, poskytovať im metodickú a organizačnú pomoc 

 

d/ zovšeobecňovať skúsenosti z uplatňovania metód záchrany a obnovy kultúrnych pamiatok 

získaných doma i v zahraničí 

 

e/ uskutočňovať stretnutia s cieľom riešiť záchranu a rozvoj kultúrnych hodnôt 

 

f/ spolupracovať s orgánmi a organizáciami pôsobiacimi v oblasti pamiatkovej starostlivosti 

 

g/ podporovať rozvoj cestovného ruchu efektívnym využívaním potenciálu historických pamiatok, 

ako aj kultúrneho, technického a prírodného dedičstva. Propagovať kultúrne dedičstvo SR 

prostredníctvom obrazových, tlačových, vizuálnych a akustických prostriedkov. Spolupracovať 

s inštitúciami cestovného ruchu pri propagácii, verejnoprávnom a komerčnom využívaní 

kultúrneho dedičstva členských miest a obcí 

 

h/ spolupracovať pri propagácii kultúrnych hodnôt a pri vydávaní odborných publikácií 

a informačných materiálov 

 

 

Čl. V. 

Členstvo v združení 

 

1/ Členstvo v združení môže byť riadne, mimoriadne, alebo čestné. 

 

2/ Riadne členstvo vzniká prijatím prihlášky v rade združenia a zaplatením vstupného /zápisného/. 

Riadnymi členmi sú obce a historické mestá, alebo ich časti s právnou subjektivitou vymedzené 

v čl. III. Ods. 1 týchto stanov. 

 

3/ Mimoriadne a čestné členstvo vzniká rozhodnutím snemu alebo rady. Mimoriadnymi členmi sú 

právnické, alebo fyzické osoby, ktoré majú záujem o činnosť združení, v súlade s jeho 

poslaním. Čestnými členmi sú právnické, alebo fyzické osoby, ktoré sa mimoriadne zaslúžili 

o naplňovanie cieľov združenia. 

 

4/ Členstvo zaniká písomným oznámením o vystúpení, pričom zo združenia je možné vystúpiť len 

k 31.12. kalendárneho roku. Členstvo v združení ďalej zaniká nezaplateným stanoveného 

členského príspevku za jeden kalendárny rok, alebo zánikom združenia.                                                          

                                                                

 

Čl. VI. 

Členské príspevky 

 

1/ Spôsob platenia a výšku členských príspevkov schvaľuje snem združenia, čestní členovia 

príspevky neplatia.  
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2/ Členské príspevky sú jednorazové vstupné /zápisné/ a pravidelné ročné. 

 

3/ Vstupný príspevok /zápisné/ sa poukazuje súčasne s podaním  prihlášky.  

 

a/ pre riadnych členov sa určuje v závislosti od celkového počtu obyvateľov takto: 

 

          - do 10 000 obyvateľov                                                    50 EUR 

          - od 10 000 obyvateľov                                                  100 EUR 

          - nad 50 000 obyvateľov                                                 200 EUR 

 

b/ pre mimoriadnych členov sa určuje takto : 

     

         - pre právnické osoby vo výške                                        100 EUR 

         - pre fyzické osoby vo výške                                              10 EUR 

 

4/ Ročný príspevok platia: 

 

a/ riadni členovia združenia na účet združenia jedenkrát ročne najneskôr do 30. 6.                                                                     

príslušného kalendárneho roka takto: 

         -  obce do 1 000 obyvateľov                                                 20 EUR 

         -  obce  a mestá do 50 000 obyvateľov                              0,03 EUR  na obyvateľa  

         -  mestá od 50 do 100 000  obyvateľov                              0,02 EUR na obyvateľa 

         -  mestá nad 100 000 obyvateľov                                        0,01 EUR na obyvateľa 

 

Ak vstúpi člen do združenia v priebehu kalendárneho roka, uhradí z ročného príspevku 

alikvotnú časť podľa toho, koľko celých mesiacov zostáva do konca kalendárneho roka.  

 

b/ mimoriadni členovia na účet združenia vždy najneskôr do 30. 6. príslušného kalendárneho roka 

vo výške: 

 

         -  ak ide o fyzickú osobu                                                        20 EUR 

         -  ak ide o fyzickú osobu podnikateľa                                    50 EUR  

         -  ak ide o právnickú osobu okrem akciových spoločností   200 EUR 

         -  ak ide o akciovú spoločnosť                                              400 EUR    

 

Ak vstúpi mimoriadny člen do združenia v priebehu kalendárneho roka, uhradí celý členský 

príspevok pri vstupe. 

 

c/ riadni aj mimoriadni členovia s prihliadnutím na svoju finančnú situáciu, môžu okrem 

 riadneho členského na činnosť združenia prispieť aj ďalšími príspevkami vo finančnej alebo 

naturálnej forme 

 

 

Čl. VII. 

Práva a povinnosti členov 

 

1/ Všetci členovia majú právo zúčastňovať sa činnosti združenia, byť informovaní o akciách ktoré 

združenie organizuje, využívať jeho informačné, dokumentačné a iné služby a materiály,  
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 navrhovať orgánom združenia opatrenia, pracovať v komisiách a dostávať informácie 

o hospodárení združenia.  

 

2/ Členovia majú hlasovacie právo pri všetkých rokovaniach orgánov združenia, majú právo byť 

volení do orgánov združenia a dostávať informácie o ich činnosti.  

 

3/ Povinnosťou všetkých členov združenia je aktívne napomáhať napĺňaniu cieľa združenia, 

dodržiavať stanovy a platiť členské príspevky. 

 

4/ Obce, mestá alebo časti miest s právnou subjektivitou zastupuje v združení starosta alebo 

primátor alebo nimi písomne poverený zástupca, ostatné právnické osoby zastupuje v združení 

ich štatutárny zástupca alebo ním písomne poverená osoba. 

 

 

Čl. VIII. 

Orgány združenia a spôsob hlasovania 

 

1/ Orgány združenia sú snem, predseda, rada, revízor. 

 

2/ Snem a rada môžu na riešenie problémov súvisiacich s cieľom a predmetom činnosti združenia 

menovať odborné komisie ako svoje stále alebo dočasné orgány. 

 

3/ Kolektívne orgány združenia sú schopné uznášať sa, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná 

väčšina ich členov a hlasovacím právom, ak tieto stanovy nevyžadujú vyšší počet hlasov. 

 

4/ Rozhodnutiam kolektívnych orgánov, predchádza rozprava, v ktorej musí byť každému jeho 

členovi umožnené slobodne vyjadriť názor alebo stanovisko a predniesť odôvodnený návrh. 

 

 

Čl. IX. 

Snem 

 

1/ Najvyšším orgánom združenia je snem, ktorý zvoláva predseda. 

 

2/ Snem môže byť riadny alebo mimoriadny. 

 

3/ Riadny snem sa koná jedenkrát ročne. Po voľbách do orgánov samosprávy obcí je predseda 

združenia povinný zvolať snem najneskôr do 6 mesiacov odo dňa konania volieb.  

 

4/ Mimoriadny snem môže byť zvolaný buď na základe rozhodnutia predsedu rady, alebo ak o to 

predsedu požiada písomne aspoň pätina všetkých členov združenia s hlasovacím právom. Pri 

zvolaní mimoriadneho snemu musí byť určený predmet rokovania. 

                                      

5/ Rokovania snemu riadi predseda.  

    

6/ Snem posudzuje činnosť združenia z hľadiska napĺňania jeho poslania a prijíma potrebné 

opatrenia.  
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7/ Do výlučnej pôsobnosti snemu združenia patrí: 

 

a/ schvaľovať, meniť a dopĺňať stanovy združenia  

   

b/ voliť a odvolávať predsedu, členov rady, revízora združenia 

 

c/ prerokovať a schvaľovať správy o činnosti a plnení úloh združenia, základné smery činnosti pre 

budúce obdobie, ročnú účtovnú uzávierku, revíznu správu 

 

d/ schvaľovať ročný rozpočet 

 

e/ rozhodovať o zrušení združenia 

 

8/ Snem rozhoduje verejným hlasovaním prítomných členov s hlasovacím právom. Môže 

rozhodnúť, v ktorých prípadoch bude uskutočnené tajné hlasovanie. 

 

9/ Na schválenie, zmenu a doplnenie stanov je potrebná 2/3 väčšina hlasov prítomných členov 

združenia s hlasovacím právom. 

 

10/ Ak v čase začatia snemu nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov s hlasovacím právom, 

môže predseda združenia po uplynutí 30 minút od začatia snemu zvolať nový snem združenia, 

ktorý bude uznášania schopný, ak je na zasadnutí snemu prítomná najmenej jedna tretina 

členov s hlasovacím právom. Prítomní členovia môžu prijímať rozhodnutia vo všetkých 

otázkach činnosti združenia, okrem zmeny stanov. 

 

 

Čl. X. 

Predseda združenia 

 

1/ Predseda združenia je fyzická osoba, je štatutárnym orgánom združenia, zastupuje združenie 

navonok  voči tretím osobám a podpisuje v zmysle článku XVIII. týchto stanov za združenie. 

Volebné obdobie predsedu je zhodné s volebným obdobím primátorov a starostov. Funkčné 

obdobie predsedu končí dňom zvolenia nového predsedu. Je volený z členov združenia, volí 

a odvoláva ho snem, ktorý zároveň rozhoduje aj o spôsobe jeho voľby.  

 

2/ Predseda zvoláva a vedie snem, je predsedom rady združenia. 

 

3/ Predseda riadi činnosť združenia v období medzi snemami, do jeho pôsobnosti patrí: 

 

a/ zvolávať zasadnutia snemu a rady združenia  

 

b/ menovať podpredsedov rady po schválení v rade združenia 

 

c/ reprezentovať združenie vo vzťahu k zákonodarným orgánom, vláde SR a ústredným 

a miestnym orgánom štátnej správy 

 

d/ rozhodovať o všetkých otázkach, ktoré nie sú stanovami zverené snemu alebo rade združenia 
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e/ zvolať mimoriadny snem, ak o to požiada rada združenia alebo 1/5 členov združenia 

s hlasovacím právom 

 

4/ pri hlasovaní v kolektívnych orgánoch združenia a pri rozhodovaní prostou väčšinou predseda 

má v prípade rovnosti hlasov hlas rozhodujúci 

  

 

Čl. XI. 

Rada 

 

1/ Rada má 9 až 11 členov. Členmi rady sú predseda a dvaja podpredsedovia a ďalší členovia. 

V prípade členstva Košíc a Bratislavy je zástupca uvedeného mesta zároveň členom rady 

v rámci určeného počtu. Schôdze rady sa konajú podľa potreby a zvoláva ich predseda 

minimálne štyrikrát ročne. 

 

2/ V zložení rady sa prihliada na zastupovanie jednotlivých regiónov Slovenskej republiky 

a štruktúru združenia. 

 

3/ Volebné obdobie členov rady je zhodné s volebným obdobím primátorov a starostov. Funkčné 

obdobie členov rady končí zvolením nových členov.  

 

4/ Rada sa zaoberá aktuálnymi záležitosťami, ktoré je potrebné riešiť  v období medzi 

zasadnutiami snemu. Je poradným orgánom predsedu. 

 

5/ Členov rady volí  a odvoláva snem, ktorý sa zároveň dohodne aj na spôsobe ich voľby. 

 

6/ Do pôsobnosti rady patrí:  

 

a/ zodpovedať za obsahovú a organizačnú prípravu snemu 

 

b/ zabezpečovať realizáciu a plnenie uznesení snemu 

 

c/ prerokovať námety a žiadosti členov združenia a určovať postup ich riešenia 

 

d/ schvaľovať zriaďovanie podnikateľských  subjektov združenia a vykonávanie služieb 

 

e/ schvaľovať vydávanie publikácií, periodík a informačných materiálov pre členov združenia 

 

f/ organizovať školenia, semináre a ďalšie akcie združenia 

 

g/ schvaľovať organizačný a odmeňovací poriadok združenia      

   

h/ schvaľovať zriaďovanie a zloženie odborných komisií a pravidelne vyhodnocovať ich              

činnosť 

 

i/ rozhodovať o prijatí za člena združenia a podávať informatívnu správu o počte členov na sneme 

združenia  
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j/ uzatvárať dohody o spolupráci so ZMOS-om, ÚNIOU MIEST a inými právnickými 

a fyzickými osobami, ktoré môžu spolupôsobiť pri napĺňaní cieľov združenia 

 

 

Čl. XII. 

Komisie 

 

1/  Komisie ako svoje stále alebo dočasné odborné, poradné a iniciatívne orgány zriaďujú snem 

alebo rada, zriaďovateľ určí počet členov a náplň činnosti konkrétnej odbornej komisie. Členov 

zriadených komisií menuje a odvoláva rada na návrh štatutárnych zástupcov členov združenia. 

 

2/ Členovia komisie volia zo svojho stredu predsedu, ktorý zvoláva zasadnutie komisie a riadi jej 

činnosť.  

  

   3/ Komisie prejednávajú a navrhujú konkrétne opatrenia a spracovávajú podklady pre rokovanie 

orgánov združenia.  

 

4/ Komisie si spracujú svoj vlastný rokovací poriadok. 

 

 

Čl. XIII. 

Revízor 

 

   1/ Revízor je kontrolným orgánom združenia 

 

2/ Revízora volí a odvoláva na návrh rady snem, ktorý zároveň rozhoduje aj o spôsobe jeho 

voľby. Volebné obdobie revízora je zhodné s volebným obdobím primátorov a starostov 

a končí  zvolením nového revízora.  

 

   3/ Revízor nemôže byť zároveň členom iných orgánov združenia 

 

4/ Revízor dohliada v činnosti združenia na dodržiavanie stanov združenia a všeobecne záväzných 

právnych predpisov, preveruje sťažnosti a oznámenia, navrhuje opatrenia na nápravu zistených 

nedostatkov a kontroluje plnenie úloh a uznesení snemu. Vždy do 31.3. každého kalendárneho 

roka uskutoční kontrolu hospodárenia  s účtom a majetkom združenia za uplynulý kalendárny 

rok a predkladá rade vo  forme písomnej správy výsledky kontroly. Správu  o hospodárení 

a o sťažnostiach a oznámeniach predkladá snemu za obdobie od predchádzajúceho snemu 

 

Revízor sa zúčastňuje schôdzí rady a snemu s hlasom poradným. 

                                                             

 

Čl. XIV. 

Konferencie a semináre 

 

 

1/ Na riešenie závažných, aktuálnych otázok regenerácie historických obcí a miest alebo ich častí 

s právnou subjektivitou sa každoročne koná odborná konferencia alebo seminár, ktoré na 

základe poverenia rady organizuje sekretariát.  
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2/ Rada určí miesto konania konferencie, alebo seminára, pričom dbá na zásadu, že sa seminár, 

alebo konferencia nebude konať 2 x za sebou v tom istom regióne. 

 

3/ Výsledkom konferencie alebo seminára sú návrhy a odporučenia pre činnosť orgánov 

združenia. 

 

                                                               

Čl. XV. 

Sekretariát 

 

1/ Sústavnú a plynulú činnosť združenia zabezpečuje sekretariát, ktorý riadi vedúci sekretariátu. 

Vedúceho sekretariátu na návrh predsedu menuje a odvoláva rada združenia. 

 

    2/ Sekretariát spravuje majetok združenia 

 

3/ Na prvú schôdzu rady v bežnom roku predkladá vedúci sekretariátu vyúčtovanie za uplynulý 

rok a návrh rozpočtu združenia na príslušný kalendárny rok. 

 

    4/ Predseda a vedúci sekretariátu opatrujú pečiatku združenia. 

 

5/ Náklady na činnosť sekretariátu hradí združenie, v rámci rozpočtu ich prejednáva a schvaľuje 

rada združenia                                         

                                                                                                    

 

Čl. XVI. 

Finančné prostriedky a majetok združenia 

 

1/ Združenie hospodári na základe schváleného rozpočtu s vlastnými finančnými prostriedkami 

a majetkom, ktoré sú vytvorené zo vstupných a pravidelných ročných príspevkov členov, iných 

príspevkov členov, príspevkov iných právnych subjektov, dotácií, subvencií a darov. 

 

2/ Finančné prostriedky a majetok môže združenie získať aj z výnosu vlastnej hospodárskej 

činnosti vykonávanej v zmysle príslušných právnych predpisov. 

 

 

Čl. XVII. 

Zánik združenia 

 

1/ Združenie môže zaniknúť iba rozhodnutím snemu. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové 

vysporiadanie. 

 

2/ Snem menuje likvidátora, ktorý vykoná majetkové vysporiadanie. Likvidačný zostatok sa 

rozdelí medzi členov združenia pomerne, podľa všetkých ročných členských príspevkov 

jednotlivých členov v roku, v ktorom združenie vstúpilo do likvidácie. 

 

   3/ Na zrušenie združenia je potrebná 2/3 väčšina hlasov všetkých členov s hlasovacím právom. 
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Čl. XVIII. 

Podpisové právo 

 

1/ Závažné dokumenty združenia, vrátane dokladov týkajúcich sa majetku a hospodárenia 

združenia podpisuje okrem predsedu aj jeden z podpredsedov. 

 

   2/ Bežnú korešpondenciu podpisuje vedúci sekretariátu. 

 

3/ V jednotlivých prípadoch môžu orgány združenia podľa povahy veci poveriť podpisovým 

právom ďalších členov združenia.  

 

 

Čl. XIX. 

Záverečné ustanovenia 

 

   Tieto stanovy boli schválené ustanovujúcim snemom združenia na zasadnutí dňa 25.  septembra 1995. 

 

Stanovy boli zmenené: 

 

a/  uznesením II. snemu na zasadnutí konanom v Banskej Štiavnici dňa  20. 12. 1996 

 

      b/  uznesením III. snemu na zasadnutí konanom  v Banskej Štiavnici dňa 19.12.1997 

 

      c/  uznesením IV. snemu na zasadnutí konanom v Banskej Štiavnici dňa 5. 3. 1999 

 

      d/  uznesením V. snemu na zasadnutí konanom v Banskej Štiavnici dňa 10. 3. 2000 

 

      e/  uznesením VI. snemu na zasadnutí konanom v Banskej Štiavnici dňa 23. 3. 2001   

 

      f/  uznesením VII. snemu na zasadnutí konanom v Banskej Štiavnici dňa 30. 5. 2003 

 

      g/  uznesením X. snemu na zasadnutí konanom v Handlovej dňa 9.12.2005 

 

      h/  uznesením XII. snemu na zasadnutí konanom v Banskej Štiavnici dňa 25.11.2008 

  

 i/   uznesením XIV. snemu na zasadnutí konanom v Banskej Štiavnici dňa 24.5.2011    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 


