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Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre  

p r  e r o k o v a l o 

Návrh na založenie záujmového združenia právnických osôb Nitra 2026, 

s ch v a ľ u j e 

- založenie záujmového združenia právnických osôb Nitra 2026 so sídlom na Farskej 5 v 

Nitre,  

- účasť mesta Nitry ako zakladajúceho člena záujmového združenia právnických osôb Nitra 

2026, 

p o v e r u j e 

- primátora mesta Nitry zastupovaním mesta Nitry ako zakladajúceho člena pri podpísaní 

Zmluvy o založení záujmového združenia právnických osôb Nitra 2026 a na členskej 

schôdzi ako najvyššom orgáne záujmového združenia právnických osôb Nitra 2026, 

u k l a d á 

- prednostovi Mestského úradu v Nitre vykonať všetky právne úkony na zabezpečenie 

založenia záujmového združenia právnických osôb Nitra 2026, 

- vedúcemu odboru ekonomiky a rozpočtu na Mestskom úrade v Nitre pripraviť rozpočtové 

opatrenie na úhradu členského príspevku pre záujmové združenie právnických osôb Nitra 

2026. 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa: 

 

Predkladaný materiál obsahuje návrh Stanov záujmového združenia právnických osôb Nitra 2026, 

ktoré nadobudnú platnosť uzavretím Zmluvy o založení záujmového združenia právnických osôb 

Nitra 2026 a účinnosť dňom registrácie združenia na Okresnom úrade v Nitre. Združenie vznikne 

dňom zápisu do registra záujmových združení právnických osôb vedených na Okresnom úrade v 

Nitre. 

 

Dopad na rozpočet mesta: Schválenie založenia združenia a účasti mesta Nitry si vyžaduje 

rozpočtové opatrenie, resp. rozpočtový presun v rámci schválených výdavkov v rozpočte mesta 

Nitry na rok 2021 v kapitole Projekty pre regionálny rozvoj, konkr v položke Všeobecné služby  - 

EHMK, na ktorej je schválených 200 000,- eur. Presunom 170 000,- eur na členský príspevok pre 

záujmové združenie právnických osôb Nitra 2026 sa dodrží účel financovania schválený v 

rozpočte a rozpočet ako celok nebude prekročený. 

 

Dôvody založenia združenia: Mesto Nitra postúpilo do 2. kola akcie Európske hlavné mesto 

kultúry SR 2026, ktorej víťaz bude známy v decembri 2021. Kandidáti v prvokolovej prihláške – 

Bid Booku (nájdete ho tu: https://www.nitra2026.eu/bid-book/) rovnako aj pred medzinárodnou 

komisiou, deklarujú svoju pripravenosť realizovať nastavené vízie a ciele aj cez nastavenie 

manažmentu a organizačnej štruktúry projektu Nitra 2026. 

Regionálna kandidatúra Nitry na EHMK SR 2026 si vyžaduje participatívnu tvorbu projektu, 

dialóg všetkých zainteresovaných v regióne – samosprávneho kraja, miest a obcí v kraji, 

zriaďovaných a nezriaďovaných kultúrnych inštitúcií, jednotlivcov, vzdelávacích inštitúcií, 

rovnako neziskového a súkromného sektora z rôznych oblastí. Do projektu je nutné zakomponovať 

potreby všetkých aktérov, ktorí by sa postupne mali stať členmi združenia. Príprava projektu v 

druhom kole kandidatúry a samotná implementácia si preto vyžadujú už v roku 2021 založenie 

združenia (viď Bid book, s. 50 – 51), ktoré zabezpečí efektivitu, udržateľnosť projektu, 

nezávislosť, vysokú kvalitu umeleckého programu a koordináciu viacerých partnerov/členov 

združenia. Mesto Nitra sa k naplneniu cieľa decentralizovať kultúrnu ponuku a celý projekt 

zaviazalo v úspešnej prvokolovej prihláške – Bid Booku Nitra 2026. 

 



Ciele a spôsob činnosti združenia:  

Hlavným cieľom združenia Nitra 2026 je zabezpečiť vypracovanie prihlášky Mesta Nitry na súťaž 

o EHMK; vytvoriť podmienky, aby Mesto Nitra bolo zvolené za Európske hlavné mesto kultúry 

2026 a v prípade zvolenia Mesta Nitry za EHMK zabezpečiť implementáciu projektu EHMK - 

najmä tvorbu programu, posudzovanie podaných projektov, hodnotenie, monitoring a zjednocovať 

a koordinovať aktivity miestnych a regionálnych subjektov, ktoré sa rozhodnú zapojiť do 

programu EHMK. 

Združenie Nitra 2026 ďalej koordinuje spoločné a individuálne činnosti členov, odborných 

služieb, humanitných cieľov, rozvojových programov, zastupuje členov pred štátnymi a inými 

orgánmi a organizáciami v rámci kandidatúry Mesta Nitry na EHMK aj počas implementácie 

projektu. 

 

Zakladajúcimi členmi združenia Nitra 2026 sú právnické osoby: 

Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra,  

Nitrianska organizácia cestovného ruchu, Štefánikova trieda 60, 949 01 Nitra. 

 

Členmi združenia sa môžu stať aj iné právnické osoby – partneri z verejného, súkromného aj 

neziskového sektora, vedecké inštitúcie apod. Vstup nových členov do združenia je podmienený 

rozhodnutím členskej schôdze. 

 

Náležitosti potrebné k registrácii združenia:  

Doklady potrebné k registrácii záujmového združenia právnických osôb: 

a/ návrh na zápis do registra záujmových združení právnických osôb, 

b/ zakladateľská zmluva alebo  zápisnica o ustanovujúcej členskej schôdzi, 

c/ stanovy - 2x  (náležitosti podľa § 20h ods.1 Občianskeho zákonníka), 

d/ určenie osôb oprávnených konať v mene záujmového združenia právnických osôb, 

e/ správny poplatok v hodnote  66 €, 

f/ v prípade, že zakladateľmi záujmového združenia právnických osôb sú obce, je potrebné 

predložiť aj výpis z  uznesenia  obecného  (mestského) zastupiteľstva o schválení účasti obce 

(mesta) v záujmovom združení právnických osôb (§ 11 ods. 4 písm. k  zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov). 



 

Návrh stanov záujmového združenia právnických osôb Nitra 2026:  

 

Stanovy 

záujmového združenia právnických osôb 

Nitra 2026 

 
 

Preambula 

 

 

I. Mesto Nitra má ambíciu stať sa Európskym hlavným mestom kultúry 2026, a preto sa 
spolu s Nitrianskou organizáciou cestovného ruchu (ďalej aj „NOCR“) rozhodli spojiť 
svoje úsilie na dosiahnutie tohto cieľa. Kandidatúra na zvolenie za Európske hlavné 
mesto kultúry 2026, a aj následne - zvolenie Mesta Nitry -, predstavujú pre Mesto Nitra 
a NOCR množstvo prieskumnej, analytickej, organizačnej, komunikačnej, mediačnej 
a inej práce. Aby bol pri tejto práci postup Mesta Nitra a NOCR jednotný a prehľadný, 
rozhodli sa založiť záujmové združenie právnických osôb. 
 

II. Mesto Nitra a NOCR počítajú s tým, že v priebehu príprav kandidatúry na Európske 
hlavné mesto kultúry 2026, ako i potom, sa do úsilia o získanie tohto titulu Mestom 
Nitra zapojí Nitriansky samosprávny kraj i ďalšie obce a mestá v Nitrianskom kraji, 
nakoľko Mesto Nitra má ambíciu - pokiaľ sa stane Európskym hlavným mestom kultúry 
2026 - tento svoj titul využiť nielen na svoju prezentáciu, ale i na prezentáciu celého 
Nitrianskeho kraja. Pritom Nitriansky kraj chápe nielen ako geografické územie, ale (a 
hlavne) ako sieť rôznorodých vzájomne prepojených ľudí, firiem, spolkov, etník 
a ďalších, ktorí spoločne tvoria regionálny „ekosystém“. Preto majú Mesto Nitra 
a NOCR záujem, aby sa postupne stali členmi tohto združenia aj iné obce a mestá 
z regiónu a regionálna samospráva, a tiež ďalšie subjekty činné na poli kultúry, umenia, 
sociálnych vecí, inovácií a ďalších. 
 

III. V súlade s cieľom rozvíjať kultúrnu ponuku pre všetkých obyvateľov kraja 
prostredníctvom podpory tradičných, ale aj nových umeleckých disciplín 
a smerov, kreatívneho priemyslu, verejnoprospešného využitia majetku Mesta Nitry 
ako aj iných vplyvných „hráčov“ v regionálnej politike, udržateľného územného rozvoja 
(ktorý je ohľaduplný k životnému prostrediu), ako aj v súlade s ďalšími prioritami, ku 
ktorým sa zakladatelia tohto združenia hlásia, zakladajú Mesto Nitra a NOCR záujmové 
združenie právnických osôb, ktorého stanovy sú tieto: 

 
 
 



I 
Združenie 

 
1.1 Názov združenia je: Nitra 2026. 
 
1.2 Združenie je záujmovým združením právnických osôb založeným podľa § 20f a nasl. 
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Združenie je 
právnickou osobou. 
 
1.3 Sídlom združenia je: Farská 5, 949 01 Nitra. 
 
1.4 Združenie sa zakladá na dobu neurčitú. 
 
1.5 Združenie je nezávislou a nepolitickou organizáciou. 
 
 

II 
Ciele a predmet činnosti 

 
2.1 Cieľom združenia je 

a) spájanie a vzájomná podpora subjektov pôsobiacich na poli umenia, kultúry, vedy, 
vzdelávania, kreatívneho priemyslu, inovácií, sociálnych vecí a ďalších tvorivých ľudí, 
ktorí sa zasadzujú alebo sa chcú zasadzovať o kultiváciu spoločenského, kultúrneho, 
podnikateľského a životného prostredia a verejného priestoru; 

b) súčinnosť pri príprave a realizácii investičných aktivít realizovaných inými subjektami 
v spojitosti s Európskym hlavným mestom kultúry 2026 (ďalej aj „EHMK“); 

c) koordinácia spoločných a individuálnych činností členov, odborných služieb, 
humanitných cieľov, rozvojových programov, zastupovanie členov pred štátnymi a inými 
orgánmi a organizáciami, v rámci kandidatúry Mesta Nitra na EHMK; v prípade získania 
tohto titulu až do konca roka 2026 s presahom na ďalšie roky s cieľom zabezpečiť 
udržateľnosť projektu aj po skončení roka 2026; 

d) zvyšovanie spoločenského povedomia o umení, kultúre, zapájanie širokej verejnosti do 
kultúrnych aktivít, zbližovanie komunít, motivácia detí a mládeže zaujímať sa o dianie 
vo svojom regióne a aktívne sa na ňom podieľať; 

e) vytvoriť podmienky, aby Mesto Nitra bolo zvolené za Európske hlavné mesto kultúry 
2026; 

f) zabezpečiť vypracovanie prihlášky Mesta Nitra na súťaž o EHMK; 
g) v prípade zvolenia Mesta Nitra za EHMK, zabezpečiť implementáciu projektu EHMK - 

najmä tvorba programu, posudzovanie podaných projektov, hodnotenie, monitoring 
a pod.; 

h) v prípade zvolenia Mesta Nitra za EHMK, zjednocovať a koordinovať aktivity (s výnimkou 
infraštruktúrnych) miestnych a regionálnych subjektov, ktoré sa rozhodnú zapojiť do 
programu EHMK; 

i) zviditeľňovať Mesto Nitra a celý región (Nitriansky kraj) a nadväzovať regionálnu, 
národnú ale i medzinárodnú spoluprácu a dlhodobé priateľské väzby s inými obcami, 
mestami a organizáciami. 

 
2.2 Združenie dosahuje svoje ciele prostredníctvom týchto hlavných činností: 

a) usporadúvanie kultúrnych, vzdelávacích a iných (najmä spoločenských) podujatí 
s verejnoprospešným účelom; 



b) podpora podujatí, aktivít a projektov iných organizácií, ktoré súvisia s predmetom 
činnosti združenia a prispievajú k naplneniu jeho cieľov; 

c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia ekologických a kultúrnych hodnôt; 
d) iniciovanie, rozvíjanie a prezentovanie medziodborovej umeleckej a dizajnovej 

spolupráce; 
e) produkcia podujatí; 
f) vzdelávanie v oblasti umenia, vedy, urbanizmu, architektúry a kultúry; 
g) tvorba produktov na propagáciu Mesta Nitra a iných subjektov z regiónu; 
h) prezentácia na trhoch, výstavách, v ateliéroch; 
i) vydavateľská činnosť; 
j) podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti, cestovného ruchu, turizmu; 
k) prevádzka kultúrneho centra. 

 
 

III 
Zakladajúci členovia 

 
3.1 Zakladajúcimi členmi sú: 
 

I. Mesto Nitra, ktoré je mestom podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, so sídlom: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, IČO: 00 308 307 
(ďalej „Mesto Nitra“), v ktorého mene koná primátor Mesta Nitra, a 
 

II. Nitrianska organizácia cestovného ruchu, ktorá je oblastnou organizáciou cestovného 
ruchu zriadenou podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení 
neskorších predpisov, so sídlom: Štefánikova trieda 60, 949 01 Nitra, IČO: 42 209 005, 
registrovaná Ministerstvom dopravy a výstavby SR dňa 06.03.2012 pod č.: 
10188/2012/SCR (ďalej „NOCR“), za ktorú koná predseda predstavenstva NOCR. 

 
3.2 Zakladajúci členovia súhlasia s predmetom činnosti združenia a jeho stanovami, pričom 
súhlas vyjadrujú podpísaním zmluvy o založení záujmového združenia právnických osôb zo dňa 
.......... 
 
 

IV 
Členstvo 

 
4.1 Členstvo v združení vznikne 

a) zakladajúcim členom okamihom zápisu združenia do registra záujmových združení 
právnických osôb vedeného Okresným úradom Nitra; 

b) iným osobám prijatím za člena spôsobom a za podmienok upravených v týchto 
stanovách. 

 
4.2 Členstvo v združení zanikne 

(a) vystúpením s účinnosťou od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí 30-dňovej lehoty 
(kalendárne dni), ktorá začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho 
po tom, ako bolo písomné oznámenie o vystúpení doručené výkonnému riaditeľovi, alebo 
zástupcovi výkonného riaditeľa, alebo na poštovú adresu sídla združenia; 

(b) vylúčením z dôvodov porušovania stanov, konania proti záujmom združenia, 
poškodzovania dobrého mena združenia; 



(c) zánikom člena ako právnickej osoby bez právneho nástupcu; 
(d) zánikom združenia. 

 
4.3      V prípade zániku členstva v združení podľa bodu 4.2 písm. a) alebo b) vyplatí 
združenie členovi, ktorého členstvo v združení zaniklo, alikvotnú časť zaplateného členského 
príspevku na aktuálny kalendárny rok zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého už nebude členom 
združenia; lehota na vyplatenie tejto alikvotnej časti je 6 mesiacov od zániku členstva 
v združení. Týmto nie je dotknuté ustanovenie bodu 13.3. 
 
 

V 
Práva a povinnosti členov 

 
5.1 Práva a povinnosti člena vo vzťahu k združeniu vykonáva člen združenia na členskej 
schôdzi prostredníctvom osoby, ktorú na tento účel písomne poverí. Poverená osoba je povinná 
preukázať sa písomným poverením ostatným osobám zúčastneným na konaní združenia alebo 
jeho orgánu. 
 
5.2 Člen má právo najmä 

(a) podieľať sa na plnení úloh predmetu činnosti združenia; 
(b) navrhovať a voliť fyzické osoby za členov orgánov združenia; 
(c) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia; 
(d) dávať podnety a návrhy orgánom združenia; 
(e) zúčastňovať sa na zasadnutiach členskej schôdze a hlasovať; 
(f) zúčastňovať sa na zasadnutiach ostatných orgánov združenia, podávať návrhy týkajúce 

sa jeho úloh a organizácie; 
(g) upozorňovať orgány združenia na nedostatky a dávať podnety na ďalšiu činnosť. 

 
5.3 Člen je povinný najmä 

(a) dodržiavať stanovy; 
(b) aktívne sa podieľať na plnení úloh združenia; 
(c) plniť rozhodnutia orgánov; 
(d) platiť členské príspevky v učenej výške a termíne, ak je k tomu zaviazaný; 
(e) dodržiavať všeobecné zásady podnikateľskej a profesionálnej etiky pri činnosti 

v združení ako aj mimo neho. 
 
5.4 Mesto Nitra sa zaväzuje prispieť na činnosť združenia čiastkou 170.000,- eur (slovom: 
stosedemdesiat tisíc eur), ktorú združeniu poskytne do 15 kalendárnych dní od vzniku 
združenia; ide o dobrovoľný iniciálny členský príspevok na obdobie od vzniku združenia do 
28.02.2022. 
 
5.5 Členský príspevok sa vždy platí v mesiaci február príslušného roka na obdobie od 01.03. 
do konca februára nasledujúceho kalendárneho roka. 
 
5.6 Členské príspevky každého člena sú dobrovoľné. 
 
5.7 V prípade, ak sa člen rozhodne zaplatiť členský príspevok, je povinný najneskôr do 
31.01. príslušného kalendárneho roka oznámiť združeniu výšku plánovaného členského 
príspevku a najneskôr do konca mesiaca február toho istého kalendárneho roka ho zaplatiť na 
účet združenia. 



 
5.8 Nakladať s financiami pochádzajúcimi z členských príspevkov členov, ktorí sú verejnými 
obstarávateľmi alebo obstarávateľmi, možno iba v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
 

VI 
Orgány združenia 

 
6.1 Orgánmi združenia sú 

(a) členská schôdza; 
(b) správna rada; 
(c) výkonný riaditeľ; 
(d) zástupca výkonného riaditeľa; 
(e) dozorná rada; 
(f) poradná rada. 

 
6.2 Účasť fyzickej osoby v jednom orgáne združenia je nezlučiteľná s jej účasťou v inom 
orgáne združenia, okrem výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa, ktorí sú zároveň 
členmi správnej rady. 
 
6.3 Účasť fyzickej osoby v orgáne združenia je dobrovoľná a neplatená funkcia, ak stanovy 
neurčujú inak. 
 
6.4 Na uvoľnené miesto fyzickej osoby v orgáne združenia musí byť do 30 kalendárnych dní 
od uvoľnenia miesta v súlade so stanovami zvolená alebo ustanovená iná fyzická osoba na zvyšok 
funkčného obdobia alebo na ďalšie funkčné obdobie. 
 
6.5 Účasť fyzickej osoby v orgáne zaniká 

(a) uplynutím funkčného obdobia; 
(b) písomným vzdaním sa funkcie doručeným výkonnému riaditeľovi alebo zástupcovi 

výkonného riaditeľa združenia alebo na poštovú adresu sídla združenia; 
(c) odvolaním; 
(d) smrťou. 

 
6.6 Materiály, ktoré sú podkladom pre prijatie rozhodnutia orgánu, je osoba, ktorá jeho 
zasadnutie zvoláva, povinná doručiť všetkým osobám tvoriacim orgán najmenej 3 pracovné dni 
pred termínom zasadnutia. 
 
6.7 Zasadnutia orgánov nie sú verejné, pokiaľ sa na zasadnutí nerozhodne inak. 
 
6.8 Kolektívny orgán môže zasadať a hlasovať aj prostredníctvom e-mailu (per rollam), 
pričom v takom prípade zvolávateľ zasadnutia určí lehotu na hlasovanie, nie však kratšiu ako 5 
pracovných dní. Ak účastník takéhoto hlasovania v uvedenej lehote nezahlasuje, má sa za to, 
že hlasuje „proti“. 
 
6.9 Kolektívny orgán môže zasadať aj dištančne, cez elektronické komunikačné prostriedky 
(napr. Skype, MS Teams, Zoom a pod.). 
 



6.10 Zo zasadnutia kolektívneho orgánu sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje osoba, ktorá 
zasadnutie viedla, a zapisovateľ. Zápisnica sa uschováva po dobu piatich rokov v archíve 
združenia. 
 
6.11 Pri založení združenia členovia-zakladatelia ustanovia fyzické osoby oprávnené konať 
v mene združenia až do zasadnutia prvej členskej schôdze. 
 
6.12 Do 30 kalendárnych dní od vzniku združenia sa uskutoční prvá členská schôdza, ktorá 
zvolí personálne obsadenie orgánov. V rovnakej lehote vymenujú oprávnené osoby svojich 
nominantov do dozornej rady. 
 
6.13 Členom orgánu združenia môže byť iba fyzická osoba. 
 
 

VII 
Členská schôdza 

 
7.1 Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia a je tvorená všetkými členmi 
združenia, pričom každý člen združenia v nej má jedného zástupcu. 
 
7.2 Všetci členovia združenia majú dohromady 100 hlasov. Podiel konkrétneho člena 
združenia na všetkých hlasoch závisí od (i) počtu členov združenia a tiež od (ii) kumulatívnej 
výšky členských príspevkov príslušného člena voči celkovému kumulatívnemu objemu členských 
príspevkov všetkých členov združenia za celé obdobie existencie združenia. 
 
7.3 Podiely jednotlivých členov združenia na všetkých hlasoch sa menia (i) pri každej zmene 
počtu členov združenia a tiež každoročne (ii) od 01.03. v závislosti od výšky vykonaných 
členských príspevkov jednotlivými členmi na príslušné obdobie. 
 
7.4 50% počtu hlasov sa prerozdeľuje medzi všetkých členov združenia rovnomerne a 50% 
počtu hlasov sa prerozdeľuje medzi členov združenia proporčne k podielu ich kumulatívneho 
členského príspevku za celé ich členstvo v združení na celkovom kumulatívnom objeme 
členských príspevkov všetkých členov za celé obdobie existencie združenia. Pre člena X v roku 
Y jeho podiel na hlasovaní je vypočítaný na základe vzťahu: 
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7.5 V čase vzniku združenia je teda celkový počet hlasov prerozdelený nasledovne: 
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7.6 Členská schôdza 

(a) volí a odvoláva výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa združenia, členov 
správnej rady a členov poradnej rady; 

(b) schvaľuje stratégiu združenia a výročnú správu o činnosti združenia; 
(c) schvaľuje plán predpokladaných príjmov a výdavkov na príslušný kalendárny rok; 
(d) schvaľuje správu o hospodárení združenia; 



(e) rozhoduje o nadobudnutí, scudzení a zaťažení nehnuteľného majetku združenia; 
(f) rozhoduje o prijatí nového člena; 
(g) rozhoduje o prenechaní nehnuteľného majetku združenia do dočasného užívania inej 

osobe na dobu presahujúcu 1 rok; 
(h) rozhoduje o stavebných zmenách podliehajúcich stavebnému povoleniu na nehnuteľnom 

majetku, ktorý združenie užíva na základe nájomného alebo obdobného vzťahu, alebo 
ktorý združenie vlastní; 

(i) rozhoduje o výške odmeny výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa 
združenia; 

(j) zriaďuje pracovné komisie a pracovné skupiny. 
 
7.7 Členská schôdza tiež 

a) schvaľuje stanovy združenia a ich zmeny a doplnky; 
b) rozhoduje o zrušení, zlúčení a splynutí združenia a ustanovuje a odvoláva likvidátora; 
c) rozhoduje o vylúčení člena združenia; 
d) rozhoduje o zavedení povinných členských príspevkov a ich výške. 

 
7.8 Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak sú na nej prítomní členovia, ktorí sú 
dohromady nositeľmi nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov. 
 
7.9 Na prijatie rozhodnutia vo veciach podľa bodu 7.6 sa vyžaduje nadpolovičná väčšina 
hlasov prítomných členov. 
 
7.10 Na prijatie rozhodnutia vo veciach podľa bodu 7.7 sa vyžaduje najmenej 67% hlasov 
všetkých členov združenia. 
 
7.11 Zasadnutie členskej schôdze zvoláva výkonný riaditeľ združenia alebo zástupca 
výkonného riaditeľa združenia, najmenej raz za štyri mesiace. Členskú schôdzu smie kedykoľvek 
zvolať aj ktorýkoľvek z členov združenia. 
 
7.12 Zasadnutie členskej schôdze riadi výkonný riaditeľ alebo zástupca výkonného riaditeľa 
združenia, ak členská schôdza nerozhodne inak. 
 
7.13 Na zasadaní členskej schôdze sa smú zúčastniť tiež členovia ostatných orgánov. 
 
 

VIII 
Správna rada 

 
8.1 Správna rada je výkonným orgánom združenia a je tvorená nepárnym počtom, najmenej 
však tromi fyzickými osobami, ktoré volí členská schôdza. Jeden z členov správnej rady je 
zároveň výkonným riaditeľom združenia. Jeden z členov správnej rady je zároveň zástupcom 
výkonného riaditeľa združenia. 
 
8.2 Každý člen správnej rady má jeden hlas. 
 
8.3 Správna rada 

(a) riadi a zabezpečuje činnosť združenia; 
(b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania členskej schôdze; 



(c) vypracúva plán činnosti združenia, správu o činnosti, plán predpokladaných príjmov a 
výdavkov a správu o hospodárení združenia; 

(d) zodpovedá za hospodárenie združenia; 
(e) rozhoduje o prenechaní nehnuteľného majetku združenia do dočasného užívania inej 

osobe na dobu kratšiu ako jeden rok; 
(f) rozhoduje o veciach spadajúcich do bežného hospodárenia združenia, o výdavkoch 

združenia, ktoré v jednej veci nepresahujú 5.000,- eur vrátane DPH; za jednu vec sa 
považuje plnenie rovnakého charakteru za časové obdobie nepresahujúce 60 
kalendárnych dní bez ohľadu na to, či je dojednané na základe jednej alebo viacerých 
zmlúv a od jedného alebo viacerých dodávateľov; 

(g) rozhoduje o stavebných zmenách nepodliehajúcich stavebnému povoleniu na 
nehnuteľnom majetku, ktorý združenie užíva na základe nájomného alebo obdobného 
vzťahu, alebo ktorý združenie vlastní. Správna rada je o tom povinná predložiť správu 
členskej schôdzi. 

 
8.4 Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. 
 
8.5 Na prijatie rozhodnutia sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov 
správnej rady. 
 
8.6 Funkčné obdobie členov správnej rady je trojročné. Fyzická osoba môže byť za člena 
správnej rady zvolená aj opakovane bez obmedzenia počtu opakovaní. 
 
8.7 Zasadnutie správnej rady zvoláva a vedie výkonný riaditeľ združenia najmenej raz za 
štyri mesiace. 
 
 
 

IX 
Výkonný riaditeľ a zástupca výkonného riaditeľa 

 
9.1 Výkonný riaditeľ a zástupca výkonného riaditeľa sú výkonnými orgánmi a štatutárnymi 
orgánmi združenia, ktorí konajú v mene združenia navonok voči všetkým osobám a orgánom 
verejnej správy. Každý z nich je oprávnený v mene združenia konať samostatne. 
 
9.2 Výkonný riaditeľ a zástupca výkonného riaditeľa riadia činnosť združenia a rozhodujú o 
všetkých veciach, ktoré nie sú zverené do rozhodovania iného orgánu. V prípade, ak výkonný 
riaditeľ a zástupca výkonného riaditeľa nenájdu zhodu pri rozhodovaní o konkrétnej veci, 
rozhodujúci je hlas výkonného riaditeľa. 
 
9.3 Výkonný riaditeľ a zástupca výkonného riaditeľa tiež 

(a) rozhoduje o prenechaní hnuteľného majetku, ktorý združenie užíva na základe 
nájomného alebo obdobného vzťahu, alebo ktorý združenie vlastní, do dočasného 
užívania inej osobe. Výkonný riaditeľ a zástupca výkonného riaditeľa sú povinní predložiť 
správu o zmluvách o prenechaní majetku členskej schôdzi; 

(b) rozhoduje o veciach spadajúcich do bežného hospodárenia združenia, o výdavkoch 
združenia, ktoré v jednej veci nepresahujú 2.000,- eur vrátane DPH; za jednu vec sa 
považuje plnenie rovnakého charakteru za časové obdobie nepresahujúce 60 
kalendárnych dní bez ohľadu na to, či je dojednané na základe jednej alebo viacerých 
zmlúv a od jedného alebo viacerých dodávateľov. 



 
9.4 Výkonný riaditeľ a zástupca výkonného riaditeľa majú za výkon svojej činnosti nárok na 
odmenu. 
 
9.5 Funkčné obdobie výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa je trojročné; týmto 
nie je dotknuté ustanovenie bodu 9.6. Fyzická osoba môže byť za výkonného riaditeľa 
a zástupcu výkonného riaditeľa zvolená aj opakovane bez obmedzenia počtu opakovaní. 
 
9.6 Za výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa môžu byť zvolené iba osoby, 
ktoré predtým úspešne absolvovali transparentné výberové konanie. Uvedené sa nevzťahuje na 
prvé funkčné obdobie prvého výkonného riaditeľa a prvého zástupcu výkonného riaditeľa (ktorí 
budú zvolení na prvej členskej schôdzi po vzniku združenia); ich funkčné obdobie sa však skončí 
najneskôr 1 rok od vzniku združenia. 
 
9.7 Ak aj osoba, ktorá sa uchádza o zvolenie do funkcie výkonného riaditeľa alebo zástupcu 
výkonného riaditeľa, už v minulosti absolvovala výberové konanie podľa bodu 9.6, bez ohľadu 
na to, či bola následne zvolená, je povinná pri opakovanom uchádzaní sa o funkciu absolvovať 
výberové konanie opakovane. 
 
 

X 
Dozorná rada 

 
10.1 Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia. 
 
10.2 Dozorná rada 

(a) kontroluje hospodárenie združenia; 
(b) upozorňuje členskú schôdzu a správnu radu na nedostatky v hospodárení a navrhuje ich 

odstránenie; 
(c) dohliada na dodržiavanie stanov. 

 
10.3 Členovia dozornej rady majú spoločne ako orgán aj individuálne ako jednotliví členovia 
prístup ku všetkým účtovným, obchodným, organizačným, korporátnym a iným dokumentom 
združenia. Každý orgán je povinný sprístupniť vyžiadaný dokument členovi dozornej rady do 
piatich pracovných dní od doručenia žiadosti o sprístupnenie. 
 
10.4 Dozorná rada je tvorená vopred neurčeným počtom členov, najmenej však tromi, 
z ktorých 

a) časť členov je menovaná zastupiteľským orgánom každého člena združenia, ktorý je 
územnou samosprávou, t. j. obecné zastupiteľstvo člena združenia – obce, mestské 
zastupiteľstvo člena združenia – mesta, zastupiteľstvo samosprávneho kraja člena 
združenia – samosprávneho kraja. Počet menovaných členov dozornej rady sa pre každé 
zastupiteľstvo určí tak, že každý poslanecký klub v zastupiteľstve menuje jedného člena. 
V prípade, ak v zastupiteľstve nie sú utvorené poslanecké kluby, menuje zastupiteľstvo 
jedného člena; 

b) jedného člena menuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky; 
c) jedného člena menuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. 

 
10.5 Až do zverejnenia rozhodnutia o získaní titulu EHMK Mestom Nitra sa v bode 10.4 
písmená b) a c) neaplikujú. 



 
10.6 Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina 
jej členov. 
 
10.7 Na prijatie rozhodnutia dozornou radou je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 
prítomných členov, pričom každý jej člen má jeden hlas. 
 
10.8 Dozorná rada si spomedzi seba volí predsedu dozornej rady. Funkčné obdobie predsedu 
dozornej rady sa skončí jeho odvolaním subjektom, ktorý ho do dozornej rady vymenoval, alebo 
uplynutím troch rokov od zvolenia za predsedu dozornej rady. Tá istá fyzická osoba môže byť 
zvolená za člena alebo predsedu dozornej rady aj opakovane bez obmedzenia opakovaní. 
 
10.9 Funkčné obdobie osôb, ktorými je tvorená dozorná rada, nie je pevne určené; závisí od 
vôle subjektov, ktoré do nej menujú svojich nominantov. 
 
10.10 Zasadnutie dozornej rady zvoláva a vedie predseda dozornej rady najmenej raz ročne. 
 
 

XI 
Poradná rada 

 
11.1 Poradná rada je poradným orgánom, tvoreným odborníkmi z oblasti kultúry, umenia, 
architektúry, urbanizmu, cestovného ruchu, športu, osvety, vedy, 
environmentalistiky, vzdelávania, prípadne aj z iných oblastí, ktoré sú relevantné pre činnosť 
združenia, ktorí svojimi odbornými názormi napomáhajú ostatným orgánom v rozhodovacej 
činnosti. Uznesenie poradnej rady má odporúčací charakter. 
 
11.2 Poradná rada 

(a) sa vyjadruje ku koncepčnému smerovaniu, a to z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť 
iného orgánu; 

(b) navrhuje koncepčné smerovanie, obsah činnosti, postoje k rôznym spoločenským 
situáciám; 

(c) vyjadruje sa k dramaturgickému plánu. 
 
11.3 Poradná rada je tvorená vopred neurčeným počtom členov. 
 
11.4 Poradná rada je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina 
jej členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov, 
pričom každý člen má jeden hlas. 
 
11.5 Funkčné obdobie členov poradnej rady nie je obmedzené. 
 
11.6 Poradná rada si spomedzi seba volí predsedu poradnej rady. Funkčné obdobie predsedu 
poradnej rady je trojročné a môže sa opakovať bez obmedzenia počtu opakovaní. 
 
11.7 Zasadnutie poradnej rady zvoláva a vedie predseda poradnej rady najmenej raz za štyri 
mesiace. 
 
 

XII 



Hospodárenie 
 
12.1 Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Hospodárenie sa 
uskutočňuje na základe plánu predpokladaných príjmov a výdavkov na príslušný kalendárny rok. 
 
12.2 Zdrojmi majetku združenia sú 

(a) dary, granty a príspevky fyzických a právnických osôb; 
(b) výnosy z vlastnej činnosti; 
(c) príjmy získané z hospodárenia s vlastným majetkom; 
(d) dotácie z rozpočtu štátu, jednotky územnej samosprávy, zo štátneho fondu; 
(e) výnosy z verejných zbierok a z charitatívnych lotérií; 
(f) dedičstvo; 
(g) príjmy z nájmu a podnájmu vlastného majetku, z úrokov z peňažných vkladov 

v bankách, z výnosov z cenných papierov; 
(h) asignovaný podiel zaplatenej dane podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákon o dani z príjmov“); 
(i) príjmy z charitatívnej reklamy podľa § 13 ods. 1 písm. g) Zákona o dani z príjmov; 
(j) členské príspevky; 
(k) zisk z podnikania; 
(l) iné. 

 
12.3      Popri hlavnej činnosti združenie môže vykonávať aj podnikateľskú činnosť 
v doplnkovom rozsahu na účely efektívnejšieho využitia svojho majetku. Podnikateľskou 
činnosťou môže združenie pokrývať svoje vlastné finančné potreby a podporovať svoj ďalší 
rozvoj. Zisk z podnikateľskej činnosti musí byť po zdanení v celom rozsahu použitý na účel, pre 
ktorý bolo združenie založené. Nepripúšťa sa, aby bol zisk použitý v prospech členov združenia, 
osôb činných v jeho orgánoch alebo jeho zamestnancov. 
 
12.4 Finančné prostriedky združenia možno použiť výlučne na realizáciu predmetu činnosti 
združenia. Združenie vedie účtovníctvo a zostavuje ročnú účtovnú závierku podľa zákona č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
 
12.5 Za hospodárenie združenia zodpovedá správna rada. 
 
 

XIII 
Zrušenie združenia 

 
13.1 Združenie sa zrušuje 

(a) rozhodnutím členskej schôdze o zrušení združenia; 
(b) rozhodnutím členskej schôdze o zlúčení alebo splynutí združenia s inou právnickou 

osobou; 
(c) na základe právoplatného rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo súdu. 

 
13.2 Pri zrušení združenia sa uskutoční likvidácia, ak majetok združenia neprechádza na 
právneho nástupcu. 
 
13.3 Pri likvidácii majetku združenia platí, že pokiaľ po uspokojení veriteľov združenia 
zostane v združení nejaký majetok, tento sa rozdelí medzi aktuálnych aj bývalých členov 
združenia v pomere, v akom títo členovia vložili do združenia svoj majetok; pritom sa dbá 



na to, aby každý z nich nadobudol späť vlastnícke právo ku konkrétnej veci, ktorú do majetku 
združenia vložil. V prípade, ak v čase likvidácie združenia niektorý (bývalý) člen už nebude 
existovať, pripadne jeho podiel jeho právnemu nástupcovi. V prípade, ak nebude existovať ani 
právny zástupca, rozdelí sa tento podiel medzi ostatných v pomere, v akom sa podieľali svojím 
vkladom na majetku združenia. 
 
13.4 Združenie zaniká výmazom z registra združení vedeného registrovým úradom. 
 
 

XIV 
Záverečné ustanovenia 

 
14.1 Stanovy nadobúdajú platnosť ich schválením zakladateľmi združenia a účinnosť 
právoplatnosťou rozhodnutia registrového úradu o zápise združenia do registra záujmových 
združení právnických osôb. 
 
14.2 Obdobne ako je uvedené v bode 14.1 platí pre každú zmenu stanov. 
 
14.3 Združenie vzniká právoplatnosťou rozhodnutia registrového úradu o zápise združenia do 
registra záujmových združení právnických osôb. 
 
14.4 V prípade, ak počet členov klesne na jedného, združenie nezaniká. Kým má združenie 
len jedného člena, tento sám vykonáva pôsobnosť členskej schôdze. Pokiaľ sa počet členov 
nezvýši na najmenej dvoch, združenie nesmie vstupovať do iných právnych vzťahov než takých, 
ktoré sú nevyhnutné na udržiavanie majetku a plnenie už skôr prevzatých záväzkov k tretím 
osobám vrátane zamestnancov. 
 
14.5 V prípade, ak počet členov združenia klesne na nulu, štatutárny orgán združenia je 
povinný do 30 kalendárnych dní rozhodnúť o zrušení združenia a vykonať likvidáciu. Ak nie je 
ustanovený, alebo ak tak neurobí, má túto povinnosť dozorná rada. Ak nie je ustanovená alebo 
ak tak neurobí, môže sa každý, kto preukáže naliehavý právny záujem, na súde domáhať 
nahradenia prejavu vôle štatutárneho orgánu o zrušení a likvidácii združenia. 
 
 
Nitra, .................... 
 

 


