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Asociá tie vodárenských spoločností

Článok l.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.

1.2.

1.3.

Článok II.
NÁZOV, SíDLO A ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ

2.1. Názov: Asociácia vodárenských spoločností
2.2. Sídlo: Bratislava, Prešovská ul. Č. 48, PSČ 82646

pracovisko: Bratislava, Nevädzova 5, PSČ 821 01
2.3. Územná pôsobnosť: Slovenská republika

Článok III.
PROGRAMOVÉ CIELE A PREDMET ČiNNOSTI ASOCIÁCIE

3.1. Základnými programovými cieľmi a predmetom činnosti asociácie sú:
a) realizovanie rokovaní s príslušnými odborovými orgánmi v súlade so zákonom

o kolektívnom vyjednávaní,
b) združovanie podnikateľských subjektov aktívne pôsobiacich v oblasti poskytovania

vodohospodárskych činností (v zmysle zákona Č. 442/2002 Z.z. v platnom znení )
súvisiacich s prevádzkovaním verejných vodovodov a verejných kanalizácií s cieľom
aktívne prispievať k ochrane zdravia obyvateľstva (výroba a dodávka pitnej vody)
a ochrane životného prostredia (zachytávanie, odvádzanie a čistenie odpadových vôd
a spracovanie kalov) a iných subjektov definovaných v bode 4.3. týchto stanov,

c) presadzovanie a uplatňovanie oprávnených profesijných požiadaviek členov asociácie,
zjednocovanie profesijných stanovísk a ich obhajovanie,

d) výkon poradenskej činnosti pre členov asociácie v oblasti vodného hospodárstva,
e) spolupráca s príslušnými štátnymi orgánmi, orgánmi verejnej správy a myrru

relevantnými subjektami pri legislatívnom procese týkajúcom sa záujmov členov
asociácie, predkladanie vlastných legislatívnych návrhov smerujúcich k prijímaniu



opodstatnených zmien v rámci budovania vhodného právneho pros,~ enie
členov asociácie, ako i vytváranie podmienok prispievajúcich 'or, iu ~ bo
dohode medzi subjektami a inštitúciami pri takejto spolupráci,;;;' ~

f) zastupovanie záujmov členov asociácie na úrovni orgánov štá ,~j a v~f e' sp~ y,
samosprávnych orgánov, ako i ostatných subjektov hospodárske ~a so lálne o žrúľ ta,
a to na území Slovenskej republiky a v zahraničí, í?~l'tt r:JJ')

g) spolupráca s obdobnými profesijnými združeniami pôsobiacimi na '1.. í. _ovenskej
republiky a v členských krajinách Európskej únie a vyvíjanie aktivít zameraných na
realizáciu akcií smerujúcich k výmene skúseností a informácií o výsledkoch plnenia
programových ciel'ov spolupracujúcich subjektov,

h) pôsobenie asociácie v štruktúrach obdobných profesijných medzinárodných združení
i) propagácia a budovanie dobrého mena asociácie a jej členov vo vzťahu k verejnosti,

ako i k domácim a zahraničným subjektom, vrátane organizovania a/alebo
zabezpečovania mediálnych a iných kampaní,

j) zabezpečovanie environmentálne orientovanej vzdelávacej a propagačnej činnosti pre
zamestnancov členov asociácie, pre žiakov a študentov škôl, ako aj pre iné právnické a
fyzické osoby, v oblasti týkajúcej sa zásobovania pitnou vodou, jej odkanalizovania a
čistenia odpadových vôd,

k) združovanie odborníkov z radov členov asociácie za účelom poskytovania expertných,
poradenských a konzultačných služieb zameraných na oblasť vodohospodárskych
činností,

l) zabezpečovanie publikačnej činnosti zameranej na otázky týkajúce sa programových
ciel'ov a predmetu činnosti asociácie.

m) organizovanie podujatí, súťaží a ďalších aktivít pre členov AVS vrátane aktivít
organizovaných na podnet jednotlivých členov AVS,

n) za účelom naplnenia ciel'ov a predmetu svojej činnosti môže AVS podl'a potreby
vstupovať do združeni s jednotlivými členmi AVS ako aj tretími osobami podl'a
§ 829 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Článok IV.
ČLENSTVO V ASOCIÁCII

4.1. Členstvo v asociácii sa realizuje formou riadneho alebo mimoriadneho členstva.
4.2. Riadnymi členmi asociácie s hlasovacím právom sa môžu stať fyzické a právnické osoby

podnikajúce na území Slovenskej republiky, ktoré prevádzkujú 1 verejné vodovody l.
kategórie" alebo verejné kanalizácie l. kateqórie", ktoré
a) písomne požiadali o členstvo v asociácii,
b) predložili vyplnený formulár asociácie, používaný k identifikácii žiadatel'a a rozsahu jeho

podnikatel'ských aktivít vo vodárenstve (formulár zašle žiadatel'ovi asociácia),
G) predložili aktuálne doklady o oprávnení prevádzkovať verejný vodovod alebo verejnú

kanalizáciu (§ 5 ods. 1 až 3 zákona Č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách v platnom znení),

d) predložili doklad o splnení oznamovacej povinnosti vlastníka prevádzkovaného
verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, vyplývajúcej z § 15 ods. 7 písm. d)
alebo § 16 ods. 7 písm. d) zákona Č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách v platnom znení,

l § 5 ods. 3 zákona Č. 442/2002 Z.z. o VV a VK
2 Kategorizácia podl'a § 6 ods. 4 zákona Č. 442/2002 Z.z. o VV a VK v jeho platnom znení
3 Kategorizácia podl'a § 6 ods. 5 zákona Č. 442/2002 Z.z. o VV a VK v jeho platnom znení
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e) predložili Úradu pre reguláciu siet'ových odvetví návrh na určenie cie x.; 1-~1ľ~~V~~~,
distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, alebo za o ~~d~ č'ste~
odpadovej vody verejnou kanalizáciou. V prípade vlastníkov verejný ITV(~d~~:E~~leb
verejných kanalizácií vo vzt'ahu k bodu 4.3 písm. a) ide o predlož n: e v ·adr· ia sa -.
cene navrhovanej prevádzkovatel'om verejného vodovodu alebo ver J~j ka . izá ,ie.

4.3. Mimoriadnymi členmi asociácie sa môžu stat' fyzické alebo právnické osob ,';,( é ~:J~tó
a) vlastnia infraštruktúru verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií, p', . pr amo

nevykonávajú jej prevádzkovanie (bez ohl'adu na to, či disponujú, alebo nedisponujú
oprávnením k jej prevádzkovaniu), avšak ktoré primerane splňajú podmienky
formulované v bode 4.2. pod písm. a), b), d), e) týchto stanov,

b) prevádzkujú 1 verejné vodovody II. alebo III. kateqórie" , pričom splňajú podmienky
formulované v bode 4.2. pod písm. a) až e) týchto stanov,

c) prevádzkujú 1 verejné kanalizácie II. alebo III. kateqórie", pričom splňajú podmienky
formulované v bode 4.2 .. pod písm. a) až e) týchto stanov.

Článok V.
VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVA

5.1. Prijatie za člena asociácie schval'uje snem asociácie na základe písomnej prihlášky
uchádzača o členstvo v asociácii a odporúčania správnej rady asociácie.

5.2. Rozhodnutie o prijatí za člena asociácie oznámi správna rada asociácie uchádzačovi do 15
dní od rozhodnutia snemu. V písomnom oznámení bude zároveň stanovená výška
členského a termín jej úhrady.

5.3. Prijatie uchádzača za člena asociácie nastáva dňom schválenia nového člena snemom
asociácie, pričom toto schválenie nadobúda účinnost' dňom úhrady členského príspevku,
zrealizovanej na účet asociácie.

5.4. Členstvo v asociácii zaniká:
a) ak nedošlo k úhrade členského príspevku do riadneho termínu podl'a bodu 11.6. stanov,

ani do náhradného termínu pre úhradu členského, stanoveného v upomienke asociácie
je správna rada oprávnená rozhodnút' o zániku členstva. Členstvo v takomto prípade
zaniká dňom prijatia uznesenia správnej rady o zániku členstva.

b) rozhodnutím snemu o vylúčení člena z asociácie,
c) z dôvodov uvedených v § 12 ods. 1 zákona Č. 83/1990 Zb.,
d) dňom doručenia oznámenia o vystúpení člena z asociácie.

5.5. Členom, ktorým zaniklo členstvo v asociácii v zmysle bodu 5.4., nevzniká nárok na vrátenie
členského príspevku, ani na iné majetkové vysporiadanie.

Článok VI.
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

6.1. Riadni členovia asociácie majú právo:
a) využívat' všetky výhody a služby, ktoré asociácia poskytuje svojim členom,
b) predkladat' návrhy a doporučenia príslušným orgánom asociácie,
c) volit' a byt' volení do orgánov asociácie,
d) hlasovat' o zásadných otázkach týkajúcich sa asociácie.

6.2. Riadni členovia asociácie sú povinní:
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a) dodržiavať tieto stanovy a plniť úlohy, ktorými ich poveria orgán ~$;~Yačl~~.
b) podporovať a presadzovať predmet činnosti a programové ci ey~s 'aci ;/.,...~
c) riadne a včas uhrádzať stanovený členský príspevok a zálo l.!i~č n~~" prísp~' u,
d) dodržiavať a plniť dohody vyplývajúce z kolektívnej zmluvy ~šie sfupna, éi!,~je táto

asociáciou uzatvorená. % '" ...
6.3. Mimoriadni členovia asociácie majú práva aj povinnosti zhodné s ?"'fá}/.&rmia;~i5innosťami

riadnych členov (uvedenými v bodoch 6.1. a 6.2.) s nasledujúcou ýn~mk.@ v bode 6.1.
písm. c). V prípade, že navrhujú kandidáta do orgánov asociácie, táto vol'ba prebieha
priamym hlasovaním na zasadnutí snemu samostatne od vol'by ostatných členov správnej
rady a dozornej rady, ktorých kandidovali riadni členovia asociácie. Hlasovania
o kandidátoch nominovaných mimoriadnymi členmi sa nezúčastňujú zástupcovia riadnych
členov asociácie. Takto zvolení kandidáti sa na nastávajúce funkčné obdobie stávajú
členom správnej rady alebo členom dozornej 'rady, čo nepodlieha ďalšiemu schval'ovaniu
na rokovaní snemu asociácie.

6.4. V prípade že asociácia zabezpečuje aktivity prostredníctvom niektorých členov, sú dotknutí
členovia spolu s orgánmi asociácie povinní viesť takúto aktivitu tak, aby sa hospodársky
výsledok aktivity neprejavil nepriaznivo na rozpočte asociácie. Po ukončení jednotlivých
aktivít predložia dotknutí členovia podrobné vyúčtovanie. Podl'a povahy týchto aktivít bude
ich podrobná úprava, ako aj vzájomné práva a povinnosti obsiahnuté v texte mandátnej
resp. inej zmluvy uzatvorenej medzi AVS a dotknutými členmi.

6.5. V prípade porušenia povinnosti podl'a bodu 6.4. sú dotknutí členovia povinní spoločne
a nerozdielne uhradiť vzniknuté straty respektíve iné škody, ktoré takýmto konaním vzniknú
AVS.

Článok VII.
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ASOCIÁCIE

7.1. V rámci organizačnej štruktúry asociácie stanovy vymedzujú základné kompetencie
jednotlivých orgánov, ich tvorbu, zloženie a činnosť.

7.2. Orgánmi asociácie sú:
a) snem
b) správna rada
c) dozorná rada

7.3. Každý člen asociácie moze prezidentovi AVS (ďalej len "prezident") najneskôr však 1
hodinu pred začiatkom konania Snemu písomnou formou:
a) oznámiť jedného svojho zástupcu na rokovanie snemu,
b) navrhnúť jedného kandidáta na člena správnej rady, ak predmetom rokovania podl'a

programu rokovania uvedenom na pozvánke má byť takáto vol'ba,
c) navrhnúť jedného kandidáta na člena dozornej rady, ak predmetom rokovania podl'a

programu rokovania uvedenom na pozvánke má byť takáto vol'ba.
Písomné oznámenie zástupcu na rokovanie snemu podl'a písmena a) nie je potrebné,
pokial' člena zastupuje jeho generálny riaditel' (vrcholný predstavitel' manažmentu
spoločnosti), prípadne člen správnej rady asociácie alebo dozornej rady asociácie za
daného člena.
O prijatí kandidáta za člena správnej rady alebo dozornej rady rozhoduje snem s výnimkou
vol'by člena správnej rady a člena dozornej rady z kandidátov mimoriadnych členov, pri
vol'be ktorých sa postupuje podl'a bodu 6.3.
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7.4.
Slove1.2sJ•

~'3- "'"
V prípade nevyužitia možností podl'a ods. 7.3. písm. a) až c) sa má za t ,(t"e '. uš~ý 8e·
asociácie nevysiela svojho zástupcu na najbližšie rokovanie snefiJ, r~'P.~~tí e :zi
nepredkladá svojho kandidáta na členstvo v správnej alebo dozornej ra.~. v\~ g

in I v- C~
Rokovania snemu sa môžu zúčastniť len zástupcovia riadnych a ml~ria ~h ,elen~
a d'alšie osoby, o účasti ktorých rozhodnú hlasovaním zástupcovia čleK'GťYasoc~c:i~ ,
návrh prezidenta. Tieto d'alšie osoby sa hlasovania nezúčastňujú. <ttr t,:
Jednotlivé orgány asociácie sú oprávnené zriad'ovať pre svoju činnosť odborné komisie,
ktoré sú poradnými orgánmi svojho zriad'ovatel'a. Správna rada je oprávnená zriadiť pre
svoju činnosť kanceláriu správnej rady.

7.5.

7.6.

Článok VIII.
SNEM ASOCIÁCIE

8.1. Snem je najvyššlm orgánom asociácie a každý člen asocracie moze byť na rokovaní
snemu zastúpený len jedným svojim zástupcom. Do výlučnej pôsobnosti snemu patrí:
a) schval'ovať stanovy asociácie a ich zmeny,
b) schval'ovať členov asociácie, voliť a odvolávať členov správnej a dozornej rady,

schval'ovať počet členov správnej rady,
c) schval'ovať rokovacie poriadky orgánov asociácie,
d) schval'ovať výšku členského príspevku, respektíve spôsob jeho určenia,
e) schval'ovať plán činnosti a rozpočet na bežný rok,
f) schval'ovať pravidlá hospodárenia asociácie,
g) schval'ovať správu o činnosti a hospodárení za predchádzajúci rok,
h) schval'ovať zásadné otázky týkajúce sa činnosti a financovania asociácie a jej orgánov,
i) rozhodovať o vylúčení niektorého člena asociácie, o rozpustení asociácie, alebo o jej

zlúčení s iným združením,
j) rozhodovať o d'alších záležitostiach, ak ich tieto stanovy nezverujú do pôsobnosti iného

orgánu asociácie.
8.2. Snem asociácie je povinný zvolať prezident najmenej raz za rok tak, aby sa konal

najneskôr do troch mesiacov po riadnom termíne pre podanie daňového priznania za
uplynulé účtovné obdobie. Zvolanie snemu je uskutočnené písomnou pozvánkou,
preukázatel'ne odoslanou najmenej 14 dní pred konaním snemu. Pozvánka na snem musí
obsahovať program rokovania, miesto a čas konania snemu.

8.3. Mimoriadny snem môže zvolať prezident v prípadoch naliehavej nutnosti prerokovať
problematiku spadajúcu do pôsobnosti snemu (bod 8.1.).

8.4. Mimoriadny snem asociácie je prezident povinný zvolať v prípade, ak
a) o zvolanie požiada v priebehu 3 mesiacov najmenej 1/3 riadnych členov asociácie,

alebo ak
b) o zvolaní rozhodne správna rada
Mimoriadny snem asociácie zvolá prezident do 30 dní od obdržania žiadosti riadnych
členov, respektíve od rozhodnutia správnej rady o zvolaní snemu.

8.5. Mimciriadny snem má všetky kompetencie, ktoré z týchto stanov prináležia snemu.
8.6. Mimoriadny snem môže zvolať aj predseda dozornej rady, ak uzná za potrebné

bezodkladne prerokovať problematiku, ktorá je podl'a bodu 10.8. týchto stanov
v kompetencii dozornej rady, alebo ak nastali okolnosti uvedené v bode 10.9.

8.7. Prijímanie uznesení snemu sa realizuje verejným hlasovaním. Každý riadny člen je na
sneme zastúpený počtom hlasov, priamo zodpovedajúcich výlučne výške ním uhradeného
posledného ročného členského, pričom za každých začatých 3300.- € členského má
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8.8.

8.9.

8.10.

8.11.
8.12.

SlovenSk
><,.",'<>- e-

k dispozícii jeden hlas. Počet hlasov, ktorými disponujú prítomní riad I~~I~.~~~ oc~ie,
oznámi predsedajúci na začiatku rokovania snemu. ; "~\,:::::\ g..
Každý mimoriadny člen disponuje na sneme jedným hlasom bez 'I:f);ad \ ľ(á~~ý§'~u j~
členského. ~ ~/ ~

<p r
Snem je uznášaniaschopný, ak ·1tt.11! "'i:)\JlJ

a) je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov asociácie, pričom ·~.o.o .0-

b) prítomní zástupcovia riadnych členov disponujú najmenej 2/3 hlasov všetkých riadnych
členov asociácie.

Na schválenie uznesenia snemu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov
prítomných členov s výnimkou hlasovania o zmene stanov Asociácie, kde na jej schválenie
je potrebné najmenej 2/3 hlasov prítomných členov. V prípade vol'by mimoriadnymi členmi
navrhnutého kandidáta na člena orgánu AVS, prebieha hlasovanie Snemu v súlade so
znením bodu 6.3. stanov.
Rokovanie Snemu vedie prezident, alebo ním určený člen správnej rady.
O priebehu rokovania snemu asociácie sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje prezident
respektíve oprávnená osoba, ktorá snem viedla a zapisovatel'. Zápisnicu z rokovania
snemu obdrží každý člen asociácie.

Článok IX.
SPRÁVNA RADA

9.1. Správna rada je výkonným orgánom asociácie. Je oprávnená konať v mene asociácie vo
všetkých veciach s výnimkou tých, ktoré sú vo výlučnej kompetencii snemu alebo dozornej
rady.

9.2. Do pôsobnosti správnej rady patrí:
a) zabezpečovanie a riadenie činnosti asociácie v období medzi zasadnutiami snemu,
b) vedenie kolektívneho vyjednávania s príslušným odborovým orgánom a podpisovanie

kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa,
c) príprava zasadnutí snemu a prostredníctvom prezidenta aj zvolávanie správnej rady

asociácie,
d) zaujímanie stanovísk k materiálom predkladaným členmi asociácie, kanceláriou

asociácie, alebo k materiálom predkladaným odbornými komisiami, ktoré zriadila
správna rada,

e) riešenie sporov medzi členmi asociácie a príslušnými odborovými organizáciami,
f) príprava materiálov na rokovanie snemu Asociácie,
g) vypracovávanie správ o činnosti asociácie, hodnotenie aktivity jej členov v

zabezpečovaní programových ciel'ov a predmetu činnosti asociácie, správo plnení úloh
a hospodárení za bežný rok, prípadne predkladanie návrhu snemu na vylúčenie člena
z asociácie,

h) príprava návrhu finančného rozpočtu asociácie,
i) usmerňovanie odborných komisií a kontrola ich činnosti, personálne obsadenie

odborných komisií,
j) informovanie členov asociácie o výsledkoch činnosti a plnení základných programových

ciel'ovasociácie,
k) zabezpečovanie úloh spojených s propagačnou a publikačnou činnosťou zameranou

na otázky týkajúce sa programových ciel'ov a predmetu činnosti asociácie a súvisiacej
problematiky,
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c;,\Ove.oS-k
<,.'3- e-

l) realizácia pracovno-právnych úkonov spojených s uzatváraním ,.:fu" ~ní~
pracovného pomeru vedúceho a pracovníkov kancelárie asociá I~ ~~v'aniei.
platových náležitostí vedúceho a pracovníkov kancelárie, ~ Y~ g

m) stanovenie limitu výšky finančných prostriedkov, s ktorými je oprá t1l~ný 4,5on' vaťq-
vedúci kancelárie správnej rady, ;">~ŕttt ~\j~

n) uzatváranie zmluvy o hmotnej zodpovednosti s vedúcim kancelárie správne] dy.
o) rozhodovanie o zániku členstva v AVS podľa článku V, bod 5.4. písm. a) týchto stanov
p) schvaľovať návrh kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

9.3. Správna rada má najmenej päť a najviac sedem členov, ktorých na základe návrhu členov
asociácie volí snem asociácie. Jedno miesto v správnej rade je spravidla určené zástupcovi
mimoriadnych členov, pokiaľ na zasadnutí snemu asociácie dôjde k jeho zvoleniu.
V opačnom prípade toto miesto môže obsadiť zástupca riadnych členov.

9.4. Hlasovanie v správnej rade sa vykonáva verejným hlasovaním, pričom všetci členovia
správnej rady disponujú jedným hlasom. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas
prezidenta.

9.5. Členovia správnej rady si na prvom zasadnutí volia zo svojho stredu prezidenta.
9.6. Prezident je kompetentný vystupovať v mene asociácie ako jej štatutárny zástupca.
9.7. V mene správnej rady koná jej prezident, v otázkach kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

zastupuje asociáciu prezident a ďalší člen správnej rady spoločne.
9.8. Členovia správnej rady si zvolia tiež viceprezidenta AVS (ďalej len "viceprezident").

Kompetencie viceprezidenta schvaľuje správna rada. V prípade pracovnej neprítomnosti
prezidenta (pracovná neschopnosť, dovolenka a pod.) dlhšej ako 14 kalendárnych dní,
počnúc 15. dňom až do jeho návratu do pracovnej činnosti, prechádzajú jeho kompetencie
automaticky na viceprezidenta.

9.9. Pokiaľ nastane stav vyžadujúci okamžité jednanie zástupcu AVS počas neprítomnosti
prezidenta, je oprávnený vo veci konať viceprezident. V prípade neprítomnosti
viceprezidenta, ako aj neprítomnosti iného, vo veci riadne povereného člena správnej rady,
môže vo veci v nevyhnutnom rozsahu jednať ktorýkoľvek člen správnej rady, určený
jednoduchou väčšinou zostávajúcich členov správnej rady. O svojom konaní je konajúci
člen správnej rady, povinný bezodkladne informovať prezidenta. Takéto konanie musí byť
v súlade so záujmami AVS, ako aj v súlade s platnými právnymi predpismi a internými
predpismi, ako aj rozhodnutiami AVS a jej orgánov.

9.10. Pri voľbe prezidenta alebo viceprezidenta navrhnutý člen správnej rady nehlasuje.
9.11. Funkčné obdobie členov správnej rady je trojročné a končí zvolením nových členov do

správnej rady. Kandidátov za členov správnej rady môže navrhnúť ktorýkoľvek člen
asociácie. Pri obsadzovaní funkcie prezidenta a viceprezidenta sa prihliada na rotáciu
s cieľom postupného rovnomerného zastúpenia všetkých regiónov výkonom týchto funkcií,
ako i na to, aby v rovnakej funkcii nezotrvával niektorý člen viac ako dve funkčné obdobia
za sebou.

9.12. Člen správnej rady (s výnimkou prezidenta) môže zo svojej funkcie v správnej rade
odstúpiť. Jeho členstvo zaniká dňom dňom doručenia oznámenia prezidentovi. Ak počet
členov správnej rady klesne pod polovicu, je prezident alebo zastupujúci viceprezident
povinný zvolať mimoriadny snem tak, aby sa konal do 21 dní od dňa, kedy k poklesu
v správnej rade došlo.

Členstvo a funkcia prezidenta v správnej rade zaniká dňom rokovania správnej rady,
na ktorom dôjde buď k zvoleniu nového prezidenta, alebo dočasnému prevzatiu jeho
kompetencií viceprezidentom. Prevzatie kompetencií musí byť potvrdené riadnym
uznesením správnej rady.

V prípade, že mandát prezidenta zanikne z dôvodu článku IX, bod 9.13 alebo 9.14
stanov, automaticky zaniká aj jeho funkcia prezidenta. V takom prípade prechádzajú jeho
kompetencie až do konania najbližšieho rokovania správnej rady na viceprezidenta.
Viceprezident je v tejto situácii povinný do 6 týždňov zvolať rokovanie správnej rady a do
jeho programu zaradiť bod voľby nového prezidenta, prípadne bod o dočasnom. poverení
výkonu kompetencií prezidenta.
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9.13.
9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

P k· l' b d šl k 'v , k V· d 't ld t .",s\Ove.n~.8~á'"o la y os o sucasnemu u onceruu man a ov prez: en a ,~'leepre, "'~
primerane sa použije článok IX, bod 9.9 stanov. Tým nie je dotknutá pr ~fu~ ani.
~imoriadneho snemu alebo rokovania správnej rady. ~ ~? '§:
Clenstvo v správnej rade zaniká tiež smrt'ou zvolenej osoby. ~ ..f
Mandát člena správnej rady je podmienený pracovnoprávnym pomero '7J? de '\1' ',im
členom AVS a/alebo členstvom v štatutárnom orgáne alebo doz fr.0 ;g
delegujúceho člena AVS v zmysle ustanovení § 66 ods. 3 a § 566 a nasl. l5el:loG!e o
zákonníka (ďalej len "interný právny vzťah"). Zánikom interného právneho vzťahu zároveň
zaniká funkcia člena správnej rady bez potreby uskutočnenia ďalšieho právneho úkonu.

V prípade, že dôjde k zániku tohto interného právneho vzťahu s pôvodne
delegujúcim členom AVS a dotknutý člen správnej rady je zároveň v tomto vzťahu s iným
členom AVS, je možné na základe písomného súhlasu oboch dotknutých členov AVS
doručeného správnej rade najneskôr do najbližšieho rokovania správnej rady jeho zotrvanie
v správnej rade.
Pre zachovanie funkčnosti správnej rady môže pri poklese počtu svojich členov pod 5 osôb
správna rada dočasne kooptovať ďalšieho člena správnej rady. K tomuto kroku je
oprávnená len v prípade, že nenastane nutnosť zvolania mimoriadneho snemu podl'a bodu
9.12 Takéto doplnenie počtu členov nemá vplyv na povinnosť zvolať mimoriadny snem.
Kooptovaného člena správnej rady navrhne člen asociácie, ktorého zástupcu členstvo
zaniklo. Trvanie mandátu je do najbližšieho snemu, kde budú vykonané riadne vol'by
členov správnej rady.
Správna rada je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina
členov správnej rady. Na platnosť uznesenia správnej rady je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny členov správnej rady.
Správnu radu zvoláva minimálne raz za tri mesiace prezident. V prípade potreby na
prerokovanie závažných otázok týkajúcich sa činnosti asociácie môže zvolať prezident
mimoriadne zasadnutie.

Článok X.
DOZORNÁ RADA

10.1. Najvyšším kontrolným orgánom asociácie je dozorná rada.
10.2. Dozorná rada sa skladá zo štyroch členov, ktorých volí snem asociacre, pričom jedno

miesto v dozornej rade je spravidla určené zástupcovi mimoriadnych členov, pokial' na
zasadnutí snemu asociácie dôjde k jeho zvoleniu. Vopačnom prípade sa toto miesto
obsadzuje zástupcom riadnych členov. Členovia dozornej rady si volia zo svojho stredu
predsedu dozornej rady.

10.3. Funkčné obdobie členov dozornej rady je dvojročné a končí zvolením nových členov do
dozornej rady. Každý člen asociácie môže navrhnúť jedného kandidáta na člena dozornej
rady. Členom dozornej rady nemôže byť osoba, ktorá je členom správnej rady.

10.4. Hlasovanie v dozornej rade sa vykonáva verejným hlasovaním, pričom všetci členovia
dozornej rady disponujú jedným hlasom a predseda dozornej rady disponuje dvoma hlasmi.

10.5. Člen dozornej rady sa môže svojho členstva alebo svojej funkcie v dozornej rade vzdať. Ak
odstúpia z funkcie všetci členovia dozornej rady, respektíve im zanikne členstvo v dozornej
rade z iných dôvodov, je prezident povinný zvolať mimoriadny snem tak, aby sa konal do
21 dní od dňa, kedy došlo k znefunkčneniu činnosti dozornej rady.

10.6. Členstvo v dozornej rade zaniká tiež smrťou zvolenej osoby.
10.7. Mandát člena dozornej rady je podmienený pracovnoprávnym pomerom s delegujúcim

členom AVS a/alebo členstvom v štatutárnom orgáne alebo dozornom orgáne
delegujúceho člena AVS v zmysle ustanovení § 66 ods. 3 a § 566 a nasl. Obchodného
zákonníka (ďalej len "interný právny vzťah"). Zánikom interného právneho vzťahu zároveň

8



..... _. ----_ ....._-_._._ ..._-

'ô\OVellS1_.e- ""t}o
,,"'>- -l!

zaniká funkcia člena dozornej rady bez potreby uskutočnenia ďalšieho iJiv . - cnu.
prípade, že dôjde k zániku tohto interného právneho vzťahu s pôvodne ~e~u \:l ,_ •..Vlenort
AVS a dotknutý člen dozornej rady je zároveň v tomto vzťahu s iným čl rtom \.~j ožn~
na základe písomného súhlasu oboch dotknutých členov AVS doruče élJo do&o~' rad
najneskôr do najbližšieho rokovania dozornej rady jeho zotrvanie v dozor :F (de. úr:J'6

10.8. Do pôsobnosti dozornej rady patrí: .~P_1[__

a) kontrolovať činnosť asociácie ako celku,
b) kontrolovať hospodárenie s finančnými prostriedkami,
c) kontrolovať dodržiavanie finančnej, účtovnej a pokladničnej disciplíny,
d) navrhovať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
e) predkladať správu o kontrole hospodárenia asociácie na rokovanie snemu a správnej

rady.
10.9. Zasadnutie dozornej rady zvoláva podl'a potreby predseda dozornej rady. Vo svojej činnosti

sa dozorná rada riadi rokovacím poriadkom schváleným snemom asociácie. O výsledku
kontrolnej činnosti podáva dozorná rada písomnú informáciu na sneme asociácie.
V prípade zistenia závažných nedostatkov v činnosti správnej rady, ktoré ohrozujú
základné programové ciele asociácie a hrozí škoda vel'kého rozsahu a správna rada
napriek upozorneniu zistené nedostatky v primeranej lehote neodstráni, je predseda
dozornej rady oprávnený zvolať mimoriadny snem.

10.10. O priebehu rokovania dozornej rady asociácie sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje
predseda dozornej rady a zapisovatel'. Zápisnicu z rokovania dozornej rady obdrží
prezident a viceprezident a kancelária asociácie. Predseda dozornej rady môže poskytnúť
zápisnicu i ďalším členom asociácie na ich vyžiadanie.

Článok Xl.
HOSPODÁRENIE ASOCIÁCIE A ČLENSKÝ PRíSPEVOK

11.1. Asociácia vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi účtovníctvo. Za
riadne vedenie účtovníctva zodpovedá správna rada.

11.2. Za nesplnenie svojich povinností zodpovedá asociácia celým svojím majetkom.
11.3. Všetky orgány asociácie sú povinné zverený majetok chrániť a dbať na jeho hospodárne

využitie v súlade s ciel'mi a zámermi asociácie.
11.4. Hospodárenie asociácie sa riadi finančným rozpočtom, ktorý na návrh správnej rady

schval'uje snem.
11.5. Majetok asociácie tvoria členské príspevky, sponzorské a iné dary, dotácie, ako i ďalší

hmotný a nehmotný majetok získaný asociáciou z jej činnosti. Pri zániku asociácie sa jej
majetok rozdelí medzi členov asociácie v pomere zodpovedajúcom výške vkladov, ktoré
títo do asociácie vložili formou členského v poslednom roku pôsobenia asociácie.

11.6. Výška členského príspevku na bežný rok sa stanovuje
.a) pre riadnych členov podielom z tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (účet 601

a 602) dosiahnutých v predchádzajúcom roku. Výšku tohto podielu stanovuje snem
asociácie svojim uznesením jednotne pre všetkých riadnych členov. Takto stanovené
členské si vypočíta so zaokrúhlením na celých 10.- € nahor každý člen samostatne
a členské poukáže na účet asociácie,

b) pre mimoriadnych členov, definovaných v bode 4.3. písm. a) sa stanovuje jednotná
výška ročného členského príspevku a predstavuje čiastku 3850.- €. Pokia l' snem AVS
nerozhodne inak, môže túto výšku členského svojim uznesením upraviť správna rada,
a to s účinnosťou na nasledovné obdobie kalendárneho roka,

c) pre rntmoriadnych členov, definovaných v bode 4.3 písm. b) a písm. c) sa stanovuje
jednotná výška ročného členského príspevku a predstavuje čiastku 1000.- €. Pokial'
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Článok XII.
POSTAVENIE A PÔSOBNOSŤ KANCELÁRIE SPRÁVNEJ RADY

12.1. Kancelária správnej rady (ďalej len "kancelária") je profesionálnym pracoviskom asociácie.
Na čele je vedúci kancelárie (kancelár AVS).

12.2. Počet zamestnancov kancelárie a ich zloženie schval'uje správna rada.
12.3. Platové náležitosti vedúceho kancelárie a zamestnancov kancelárie stanovuje správna

rada.
12.4. Vedúci kancelárie uzatvára v rámci schváleného rozpočtu dohody o prácach vykonávaných

mimo pracovného pomeru a zmluvy na zabezpečenie prác, dodávok a služieb
dodávatel'ským spôsobom.

12.5. Vedúci kancelárie realizuje styk s bankou a nakladá s finančnými prostriedkami asociácie
v rozsahu poverenia správnej rady.

12.6. Kancelária zabezpečuje bežnú organizačnú agendu asociácie.
12.7. Do pôsobnosti kancelárie patrí naj rnä:

a) zabezpečovanie hospodárenia a administratívy asociácie,
b) zabezpečovanie vedenia účtovníctva asociácie,
c) zabezpečovanie mzdovej a personálnej agendy pracovníkov asociácie,
d) príprava podkladov pre rokovanie správnej rady, a na pokyn správnej rady i príprava

podkladov pre rokovanie dozornej rady a snemu asociácie,
e) organizovanie činnosti odborných komisií zriadených pri orgánoch asociácie,
f) na pokyn prezidenta, respektíve dozornej rady zabezpečovanie zvolávania zasadnutí

správnej rady, dozornej rady a snemu asociácie, a na pokyn správnej rady i zasadnutí
odborných komisií,

g) rozosielanie záverov a uznesení z rokovaní správnej rady, z rokovaní snemu asociácie,
a na pokyn predsedu dozornej rady i rozosielanie záverov a uznesení z rokovaní
dozornej rady,

h) zabezpečovanie technického a kancelárskeho vybavenia kancelárie asociácie,
i) organizačné zabezpečovanie podujatí, seminárov, vzdelávacej, propagačnej činnosti,

výstav apod. organizovaných asociáciou v súlade s programovými ciel'mi a činnosťou
AVS.

j) realizácia pracovno-právnych úkonov spojených s uzatváraním a ukončovaním
pracovných pomerov so zamestnancami kancelárie, dohôd o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru, schval'ovanie platových náležitostí zamestnancov kancelárie

k) zabezpečovanie účasti zástupcov AVS na aktivitách a podujatiach v súlade s
programovými ciel'mi a činnosťou AVS.
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13.1.

'().Slove.l1s.,f.
!V","i. e-

§ \1...... ~
Podľa § 9a ods. 1) zákona č. 83/1990 Zb. v platnom znení asocjáeia \vžíiliK8:\ ňo ,..
nasledujúcim po dni podania na jej zaevidovanie v registri vedenom na inist(siy~ .Iútr ;!;:
Slovenskej republiky. ~'. r q
Asociácia môže zaniknút': úÍ'(~<J: ':;;Fl:J
a) dobrovol'ným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, .••.V --
b) na základe právoplatného rozhodnutia Ministerstva vnútra SR o jej rozpustení.
Pre prípad zániku asociácie podl'a bodu 13.2. písm. a) vykoná majetkové vyporiadanie
správna rada vo funkcii likvidátora. Funkčné obdobie správnej rady v tomto prípade
neskončí pred ukončením majetkového vyporiadania.
Pre prípad zániku asociácie podl'a bodu 13.2. písm. b) vykoná majetkové vyporiadanie
likvidátor určený ministerstvom v zmysle §13 ods. 3) zákona č. 83/1990 Zb. v platnom
znení.

Všetky aktíva a pasíva asociácie z mimoriadnej účtovnej závierky vykonanej po rozhodnutí
o jej zrušení sa rozdelia medzi členov asociácie, ktorí boli platnými členmi asociácie ku dňu
rozhodnutia o zrušení asociácie. Rozdelenie majetku sa vykoná v súlade s ustanovením
bodu 11.5. týchto stanov.

Článok XIII.
OSOBITNÉ USTANOVENIA

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Článok XIV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1. Zmeny stanov asociácie a ich úplné znenie bolo schválené na zasadnutí snemu, ktoré sa
konalo dňa 16. apríla 2015.

14.2. Toto znenie stanov Asociácie vodárenských spoločností nadobúda účinnosť dňom jeho
schválenia riadnym snemom Asociácie vodárenských spoločností. Týmto sa rušia Stanovy
Asociácie vodárenských spoločností, ktoré boli zaregistrované na Ministerstve vnútra SR
dňa 11.06.2012 pod č. spisu WS/1-2200/90-674-5.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zmena stanov vzatá na vedomie
dňa: JUDr. Jana Vallová, PhD.

riaditel'ka odboru

všeobecnej vnútorne] správy
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