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Časť I.  
VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 

Článok  1 
Názov a symbol (logo) združenia 

  
1. Názov združenia je Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí (ďalej len 

„združenie“). 
2. Oficiálna skratka názvu združenia je „RZTPO“.  
3. Oficiálny symbol (logo) združenia je zobrazený v prílohe týchto stanov. 
4. Používať oficiálny symbol združenia sú oprávnené iba orgány združenia. Používanie oficiálneho 

symbolu združenia v štylizovanej podobe je podmienené súhlasom predsedu združenia. 
 

Článok 2 
Sídlo združenia 

 
Sídlom združenia je Spišská Belá, Petzvalova 18 (sídlo mestského úradu). 
 

Časť II. 
POSTAVENIE A CIELE ZDRUŽENIA  

Článok 3 
  

1. Združenie  je  v  súlade  s čl.  29  Ústavy  Slovenskej  republiky,  ustanoveniami  §  20f  a nasl. 
Občianskeho zákonníka dobrovoľným, na politických stranách nezávislým záujmovým združením 
miest a obcí tatranského a podtatranského regiónu (obce a mestá okresu Kežmarok a Poprad 
a susediacich okresov). 

2. Združenie je právnickou osobou a je založené podľa § 20f Občianskeho zákonníka ako záujmové 
združenie právnických osôb. 
 

Článok 4 
 

1.     Cieľom združenia je najmä:  
a) obhajovať spoločné záujmy a práva členských miest a obcí pri rešpektovaní ich autonómneho 

postavenia, v súlade s Európskou chartou miestnej samosprávy, Ústavou SR a zákonmi 
Slovenskej republiky a na základe princípov trvalo udržateľného rozvoja a sociálnej kohézie, 

b) predkladať vecne príslušným ústredným a iným orgánom štátnej správy a orgánom regionálnej 
územnej samosprávy a ďalším organizáciám návrhy na riešenie problémov miestnej  územnej 
samosprávy, 

c) zjednocovať postup členských miest a obcí pri vykonávaní im zverených úloh a metodicky 
usmerňovať ich činnosť, 

d) vytvárať priestor pre spoluprácu miest a obcí ako aj ďalších subjektov a pre riešenie potrieb 
tatranského a podtatranského regiónu s cieľom podpory koordinovaného a integrovaného 
rozvoja regiónu.  

2. Za  účelom  naplnenia  cieľov,  uvedených  v  odseku  1,  môže  združenie  zakladať  a  zriaďovať  
obchodné spoločnosti a iné právne subjekty a vstupovať do nich. 

 
 

Článok 5 
 

Združenie je reprezentantom miest a obcí, ktoré sú jeho členmi, : 
1. vo vzťahu k Národnej rade Slovenskej republiky pri prerokovávaní a schvaľovaní návrhov 

zákonov a vo vzťahu k vláde Slovenskej republiky a ústredným a ostatných orgánom štátnej správy 
2. pri príprave a pripomienkovaní návrhov právnych predpisov a ďalších dokumentov, týkajúcich sa 

práv, povinností a zákonmi chránených záujmov miest a obcí a ich orgánov, 
3. pri navrhovaní zastúpenia miestnej územnej samosprávy Slovenskej republiky v orgánoch 

medzinárodných organizácií, ktorých členom je Slovenská republika, 
4. pri navrhovaní zastúpenia miestnej územnej samosprávy v orgánoch vlády a ústredných orgánov 

štátnej správy, 



5. vo vzťahu k iným organizáciám, združujúcim právnické osoby, ktoré pôsobia v mestách a obciach, 
resp. združujúcim fyzické osoby, ktoré pôsobia v miestnej územnej samospráve ako koordinátor 
aktivít, smerujúcich k rozvoju miest a obcí, 

6. vo vzťahu k medzinárodným organizáciám. 
   

Článok 6 
 

1. Združenie vo vzťahu k mestám a obciam, ktoré sú členmi združenia, plní najmä koordinačnú, 
iniciatívnu, vzdelávaciu, projektovú a metodicko-informačnú funkciu. 

2. Koordinačnú funkciu vykonáva združenie najmä vytváraním podmienok na výmenu názorov a 
skúseností predstaviteľov miest a obcí, ktoré sú členmi združenia, na zbližovanie a 
zovšeobecňovanie ich názorov a formovanie spoločných stratégií, ktoré smerujú k posilňovaniu 
postavenia miestnej územnej samosprávy. 

4. Iniciatívnu funkciu vykonáva združenie vo vzťahu k mestám a obciam, ktoré sú členmi združenia, 
najmä tým, že zapája ich predstaviteľov na základe ich odbornosti do riešenia spoločných 
problémov miestnej územnej samosprávy, do prípravy a realizácie spoločných stratégií a postupov. 

5. Vzdelávaciu a projektovú činnosť vykonáva združenie priamo prípravou a realizáciou vzdelávacích 
aktivít, projektov a programov pre členské mestá a obce a organizácie v ich zriaďovateľskej 
pôsobnosti. 

6. Metodicko - informačnú funkciu vykonáva združenie priamo, poskytovaním poradenskej činnosti v 
otázkach praktického uplatňovania zákonov, týkajúcich sa práv a povinností miest a obcí a ich 
orgánov, organizovaním odborných seminárov a konferencií k týmto otázkam, vydávaním 
periodických a neperiodických publikácií o miestnej samospráve a pre miestnu samosprávu, 
organizovaním tematicky zameraných zahraničných študijných ciest a pobytov pre predstaviteľov 
miest a obcí a podporou takýchto aktivít. 

7. Združenie vytvára predpoklady a poskytuje špecializované služby pre potreby miest a obcí, ktoré 
sú členmi združenia, a podporuje iniciatívy, smerujúce k združovaniu hmotného a nehmotného 
potenciálu miest a obcí s cieľom riešiť spoločné úlohy a uspokojovať spoločné potreby. 

8. Výkonom koordinačnej, iniciatívnej, metodicko-informačnej a ďalších funkcií združenia nie je 
obmedzené právo samostatnej iniciatívy miest a obcí, ktoré sú členmi združenia. 

9. V osobitných prípadoch koordinuje poskytovanie solidárnej a charitatívnej činnosti pre svojich 
členov z domova aj zo zahraničia. 
  

Časť III.  
ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ 

Článok  7 
  

1. Členstvo v združení môže byť riadne alebo čestné. 
2. Riadnym členom združenia (ďalej len „člen združenia“) môže byť každé mesto a obec 

nachádzajúce sa v okrese Poprad a Kežmarok a v priľahlých (susediacich) okresoch. Prijatie 
nového člena združenia schvaľuje rada združenia.   

3. Členstvo vzniká doručením prihlášky obce alebo mesta za člena združenia do sídla združenia, 
schválením členstva mesta mestským a obce obecným  zastupiteľstvom a zaplatením členského 
príspevku. 

4. Čestným členom združenia môže byť fyzická osoba, ktorá sa významným spôsobom zaslúžila o 
rozvoj  a presadzovanie záujmov miestnej územnej samosprávy a napĺňanie cieľov združenia. O 
udelení čestného členstva združenia rozhoduje snem združenia. Čestný člen má právo zúčastňovať 
sa zasadnutí snemu. 
 

 

Článok  8 
 

1. Člena združenia zastupuje v združení jeho štatutárny zástupca (primátor alebo starosta), ktorý 
môže toto právo delegovať na poslanca zastupiteľstva svojho mesta alebo obce alebo zamestnanca 
mesta alebo obce, ak nie je ďalej uvedené inak. 

2. Člen združenia má právo: 
a) zúčastňovať sa na rokovaniach snemu združenia a hlasovať o jeho uzneseniach, 
b) voliť a byť volený prostredníctvom svojho  zástupcu do orgánov združenia, 



c) predkladať námety a žiadosti na riešenie problémov týkajúcich sa miest a obcí, prípadne ich 
orgánov, 

d) zúčastňovať sa na podujatiach, ktoré organizuje a zabezpečuje združenie, 
e) zúčastňovať sa na plnení úloh združenia a byť informovaný o jeho činnosti. 

 
 

Článok  9  
 

1.  Člen združenia je povinný:  
a) dodržiavať stanovy združenia a podieľať sa na napĺňaní cieľov združenia, 
b) platiť členský príspevok v určenej výške a v určenom termíne. 

2.  Výšku ročného členského príspevku a spôsob jeho zaplatenia určuje snem vo forme uznesenia. 
V odôvodnených a výnimočných prípadoch snem môže rozhodnúť aj o určení mimoriadneho 
členského príspevku na presne určený účel.       

3.  Obec alebo mesto, ktoré sa stane členom združenia po 30. júni kalendárneho roka, platí za tento rok 
členský príspevok vo výške jednej polovice svojho riadneho členského príspevku, ak snem pri jeho 
prijatí do združenia nerozhodne inak.     

 
 

Článok  10 
 

Členstvo v združení zaniká: 
a) vystúpením zo združenia - dňom doručenia uznesenia zastupiteľstva členskej obce alebo mesta o 

vystúpení zo združenia predsedovi združenia (na adresu sídla združenia), 
b) vylúčením zo združenia – dňom prijatia uznesenia snemu združenia o vylúčení člena zo 

združenia pre opakované neplnenie povinností člena vyplývajúcich z jeho členstva v združení, 
c) zánikom obce, resp. mesta – dňom, kedy nastala právna skutočnosť spôsobujúca zánik obce,  

resp. mesta. 
 

Časť IV.  
ORGÁNY ZDRUŽENIA  

Článok  11 
 

1. Orgánmi združenia sú 
a) snem združenia (ďalej len „snem"), 
b) rada združenia (ďalej len „rada“) 
c) predseda združenia (ďalej len „predseda“), 
d) podpredsedovia združenia (ďalej len „podpredsedovia“) 
e) kontrolná komisia združenia (ďalej len „kontrolná komisia"). 

2. Spôsob a pravidlá voľby orgánov združenia uvedených v odseku 1 určuje snem. 
  

 
Článok  12 

Snem združenia 
  

1. Snem združenia (ďalej len „snem“) je najvyšším orgánom združenia. Tvoria ho zástupcovia členov 
združenia. 

2. Snem  zvoláva  rada.  Riadny snem  sa  koná 1-krát ročne, spravidla v 1. kalendárnom štvrťroku. 
Rada združenia navrhne program rokovania snemu a prípadne ďalšie podmienky priebehu snemu 
a v prípade voľby predsedu, podpredsedov, členov rady alebo členov kontrolnej komisie aj 
podmienky ich voľby. Rokovanie snemu vedie predseda, v jeho neprítomnosti niektorý 
z podpredsedov alebo členov rady na základe poverenia rady.   

3. Mimoriadny snem sa koná na návrh rady, alebo ak o to požiada s uvedením dôvodu jedna pätina 
členov združenia. Samotný priebeh rokovania mimoriadneho snemu je obdobný s riadnym 
snemom. 

4. Snem je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina zástupcov všetkých členov 
združenia. Na prijatie uznesenia snemu je potrebné, aby zaň hlasovala nadpolovičná väčšina 
prítomných zástupcov členov združenia. Každý zástupca člena združenia má jeden hlas. 



5. V prípade, že snem nie je uznášania schopný, rada zvolá tzv. náhradný snem v ten istý deň. Takto 
zvolaný snem je uznášania schopný, ak je na ňom prítomných najmenej 30% zástupcov všetkých 
členov združenia. 

6. Snem môže vo výnimočných prípadoch prijímať svoje rozhodnutia - uznesenia aj formou 
per  –  rollam. Podrobnosti o spôsobe tohto hlasovania určí snem uznesením. 

7. Do pôsobnosti snemu patrí: 
a) schvaľovať a meniť stanovy, 
b) voliť a odvolávať predsedu a podpredsedov, 
c) voliť a odvolávať členov rady, 
d) voliť a odvolávať členov kontrolnej komisie, 
e) schvaľovať základné smery činnosti a priority združenia na budúce obdobie, prerokúvať a 

schvaľovať správu o činnosti a plnení úloh združenia a správu kontrolnej komisie, 
f) určovať výšku členského príspevku, 
g) udeľovať  čestné  členstvo  fyzickým  osobám  a  čestné  uznanie  fyzickým  a  právnickým 

osobám,  ktoré  sa významne podieľali alebo sa podieľajú na rozvoji a presadzovaní záujmov 
miestnej územnej samosprávy a na napĺňaní cieľov združenia, 

h) zakladať a zriaďovať obchodné spoločnosti, združenia a iné subjekty a rozhodovať o vstupe do 
nich, 

i) schvaľovať rozpočet združenia na každý kalendárny rok, výsledky hospodárenia združenia za 
uplynulý roka a zmeny rozpočtu združenia v priebehu roka, 

j) rozhodovať o zásadných otázkach týkajúcich sa majetku združenia, 
k) schvaľovať  členstvo  združenia  v  medzinárodných  organizáciách  vrátane  personálneho 

zastúpenia v týchto medzinárodných organizáciách, 
l) rozhodnúť o zániku združenia a menovať likvidátora, ktorý je oprávnený konať v mene 

združenia vo všetkých veciach spojených s likvidáciou v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov, 

m) rozhodovať o ďalších otázkach činnosti združenia.  
  
  

Článok 13 
Predseda združenia 

  
1. Predseda združenia (ďalej len „predseda“) je štatutárnym orgánom združenia. Predsedu volí snem 

na návrh ktoréhokoľvek člena združenia. Predsedom môže byť starosta členskej obce alebo 
primátor členského mesta alebo iná fyzická osoba s dlhoročnými skúsenosťami vo vedení mesta 
alebo obce. Funkčné obdobie predsedu je 4-ročné a trvá do prvého snemu po všeobecných voľbách 
do orgánov samosprávy obcí. Funkčné obdobie predsedu končí zvolením nového predsedu. 

2. Do pôsobnosti predsedu patrí: 
a) predkladať snemu správu o činnosti a plnení úloh a priorít združenia, 
b) zvolávať zasadnutia rady a podpisovať jej uznesenia, 
c) zastupovať združenie vo vzťahu k Národnej rade Slovenskej republiky, vláde Slovenskej 

republiky, orgánom štátnej správy a územnej samosprávy, právnickým a fyzickým osobám a 
medzinárodným orgánom a organizáciám, 

d) rozhodovať o udelení súhlasu s použitím oficiálneho symbolu združenia v štylizovanej podobe, 
e) vystupovať navonok v mene združenia,  
f) rozhodovať o všetkých otázkach, ktoré nie sú stanovami alebo inými internými predpismi 

združenia zverené iným orgánom združenia. 
3. Predseda má právo poveriť výkonom svojich jednotlivých práv a povinností jedného alebo oboch 

podpredsedov združenia a v odôvodnených  prípadoch aj iného člena rady. 
4. Predsedovi zaniká táto funkcia: 

a) voľbou nového predsedu na sneme, ktorý sa koná po všeobecných voľbách do orgánov 
samosprávy obcí, 

b) písomným vzdaním sa funkcie, ktoré je potrebné urobiť písomne a doručiť na adresu sídla 
združenia (na meno jedného z podpredsedov)  

c) zánikom mandátu primátora alebo starostu podľa § 13a ods. 1 písm. b) až j) zákona o obecnom 
zriadení, ak je predseda súčasne primátorom alebo starostom, 

d) odvolaním z funkcie, 
e) zánikom členstva obce, ktorú zastupuje v združení.  



5. V prípade, že predsedovi zanikne funkcia pred uplynutím  4 - ročného funkčného obdobia, 
zastupuje a plní úlohy predsedu v plnom rozsahu jeden z podpredsedov, ktorého určí rada. 
Zastupovanie sa skončí zvolením nového predsedu.  
 
 

Článok  14 
 Podpredsedovia združenia 

 
1. Združenie má 2 podpredsedov, ktorých volí snem na návrh ktoréhokoľvek člena združenia 

spomedzi starostov a primátorov ako zástupcov členov združenia. Funkčné obdobie podpredsedov 
je 4 - ročné a trvá do prvého snemu po všeobecných voľbách do orgánov samosprávy obcí. 
Funkčné obdobie podpredsedov končí zvolením nových podpredsedov.  

2. Podpredsedovia zastupujú predsedu a tak konajú v mene združenia v rozsahu určenom predsedom 
okrem situácie uvedenej v odseku 3. 

3. Jeden z podpredsedov vykonáva všetky práva a plní všetky úlohy predsedu v prípade, keď 
predseda z vážnych dôvodov nevykonáva viac ako tri mesiace svoju funkciu. Rada rozhodne 
o tom, ktorý z podpredsedov bude zastupovať predsedu podľa predchádzajúcej vety. 

4. Podpredsedovi zaniká táto funkcia počas funkčného obdobia 
a) voľbou nového podpredsedu, 
b) písomným vzdaním sa funkcie, ktoré musí byť urobené písomne a doručené predsedovi (na 

adresu sídla združenia),  
c) zánikom mandátu primátora alebo starostu podľa § 13a ods. 1 písm. b) až j) zákona o 

obecnom zriadení, 
d) odvolaním z funkcie, 
e) zánikom členstva obce, ktorú zastupuje, v združení. 

 
  

Článok  15 
Kontrolná komisia 

 
1. Kontrolná komisia (ďalej len „komisia“) má 3 členov, ktorých volí snem na návrh ktoréhokoľvek 

člena združenia spomedzi starostov a primátorov ako zástupcov členov združenia. Funkčné 
obdobie komisie je 4-ročné a trvá až do prvého snemu po voľbách do orgánov samosprávy obcí a 
končí zvolením novej komisie. Komisia na svojom prvom zasadnutí si volí svojho predsedu. 
Členstvo v komisii je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch združenia, alebo s pracovným 
pomerom v združení. 
Predseda komisie je pravidelne prizývaný na rokovanie rady.  

2. Komisia plní najmä tieto úlohy: 
a) kontroluje dodržiavanie stanov a uznesení orgánov združenia, 
b) vykonáva v súlade so všeobecnými právnymi predpismi kontrolu hospodárenia a  

účelného využívania finančných prostriedkov a majetku združenia, 
c) navrhuje predsedovi a rade opatrenia na nápravu zistených nedostatkov, 
d) vyjadruje sa k návrhu rozpočtu a k správam o výsledku hospodárenia združenia, 
e) predkladá raz ročne správu o výsledkoch vykonaných kontrol rade a snemu. 

  3.   Členovi komisie zaniká funkcia počas funkčného obdobia 
a) vzdaním sa funkcie, ktoré musí byť urobené písomne a doručené predsedovi (na adresu sídla 

združenia) 
b) odvolaním z funkcie snemom združenia, 
c) zánikom mandátu starostu alebo primátora podľa § 13a ods. 1 písm. c) až j) zákona o obecnom 

zriadení, 
d) zánikom členstva obce, ktorú zastupuje, v združení. 

  
  

Článok  16 
Rada  združenia 

 
1. Rada je výkonným  orgánom združenia a spolu s predsedom riadi činnosť združenia  medzi 

zasadnutiami snemu. 



2. Členov rady volí a odvoláva snem. Radu tvorí predseda, dvaja podpredsedovia a ďalší členovia. 
Rada môže mať 5 - 10 členov. Členstvo v rade je nezastupiteľné.  

3. Členstvo v rade zaniká 
a) voľbou nových členov rady po uplynutí funkčného obdobia doterajších členov, 
b) písomným vzdaním sa funkcie člena rady, ktoré musí byť urobené písomne a doručené 

predsedovi (na adresu sídla združenia), 
c) zánikom mandátu primátora alebo starostu podľa § 13a ods. 1 písm. b) až j) zákona o 

obecnom zriadení, 
d) zánikom členstva obce, ktorú zastupuje, v združení. 

4. Rada sa schádza minimálne raz za 2 mesiace. Radu zvoláva a jej rokovanie vedie predseda, v jeho 
neprítomnosti jeden z podpredsedov. 

5. Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na  prijatie 
uznesenia rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej prítomných členov. 

6. Rada môže prijímať svoje rozhodnutia - uznesenia aj formou per  –  rollam. Podrobnosti o tomto 
hlasovaní upraví rada uznesením. 

7. Do pôsobnosti rady patrí najmä 
a) obsahovo a organizačne pripravovať a zvolávať snem, 
b) zabezpečovať realizáciu uznesení snemu a prijatých úloh a priorít, 
c) schvaľovať prijatie nového člena do združenia, 
d) prerokovávať témy územného rozvoja tatranského a podtatranského regiónu,  
e) zriaďovať odborné sekcie združenia, vymedziť ich právomoc ako orgánov rady pre vecne 

vymedzené oblasti, menovať a odvolávať ich členov, 
f) schvaľovať pravidlá odmeňovania členov orgánov združenia, 
g) vymenúvať a odvolávať zástupcov združenia v poradných orgánoch štátnej a ostatnej verejnej 

správy a v ďalších organizáciách a subjektoch. 
 
 

Článok  17 
Pracovné stretnutia členov združenia  

 
1. Mimo rokovania snemu sa členovia združenia stretávajú na pracovných stretnutiach členov 

združenia, ktoré zvoláva predseda na podnet rady alebo z vlastnej iniciatívy za účelom riešenia 
rôznych tém a priorít združenia a tatransko-podtatranského regiónu. Tieto stretnutie môžu mať aj 
formu odborných konferencií alebo seminárov organizovaných združením. 

2. Na týchto pracovných stretnutiach sa môžu prijímať spoločné závery a odporúčanie pre členov 
združenia, resp. pre orgány združenia.   

  

Článok  18  
Odborné sekcie združenia 

  
1. V rámci združenia sa môžu zriaďovať aj odborné sekcie združenia. Odborná sekcia (ďalej len 

„sekcia“) je odborným, poradným a iniciatívnym orgánom rady združenia. 
2. O počte sekcií a počte členov sekcií rozhoduje rada. Členmi sekcie môžu byť okrem starostov 

a primátorov členských obcí a miest aj odborníci z príslušnej oblasti. 
3. Členstvo v sekcií zaniká 

a) odvolaním člena sekcie, 
b) rozhodnutím rady o zrušení sekcie, 
c) písomným vzdaním sa funkcie, ktoré musí byť urobené písomne a doručené predsedovi (na 

adresu sídla združenia),  
d) zánikom členstva obce, ktorú zastupuje, v združení. 

    
 

Časť V. 
HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA  

Článok  19 
  

1. Združenie hospodári s majetkom, ktorý získava z členských príspevkov, zo svojej činnosti, z 
dotácií a darov. 



2. Hospodárenie združenia sa spravuje všeobecne záväznými právnymi predpismi, smernicami 
združenia a rozpočtom združenia, ktorý na obdobie kalendárneho roku schvaľuje snem. 

3. Orgány združenia sú povinné majetok združenia využívať a chrániť. 
4. Pri zániku združenia sa likvidačný zostatok rozdelí podľa kľúča určeného snemom tým 

členom  združenia, ktorých členstvo trvá k termínu zániku združenia. 
 
  

Časť  VI.  
KANCELÁRIA ZDRUŽENIA 

Článok 20 
 

1. Združenie môže zriadiť spravidla v sídle združenia svoju kanceláriu (ďalej „kancelária združenia“), 
ktorú tvorí jeden alebo viacerí zamestnanci, ktorí zabezpečujú odborné, organizačné, 
administratívne, ekonomické a technické úlohy súvisiace s činnosťou združenia.  

2. Činnosť kancelárie združenia riadi predseda, ktorý zodpovedá za jej činnosť. O potrebe vzniku, 
zmeny a zániku pracovnoprávnych vzťahov v rámci združenia (ako zamestnávateľa) rozhoduje 
predseda na základe súhlasu rady združenia.   
 

 

Časť  VII.  
VZŤAH  ZDRUŽENIA K ZDRUŽENIU MIEST A OBCÍ  SLOVENSKA 

Článok 21 
 

1. Združenie úzko spolupracuje so Združením miest a obcí Slovenska (ďalej len „ZMOS“) a podporuje 
jeho činnosť.  

2. Združenie deleguje, resp. nominuje svojich zástupcov do orgánov ZMOS-u. 
3. Združenie sa podieľa aj na plnení cieľov a úloh samotného ZMOS-u. Združenie je regionálnym 

zástupcom ZMOS-u v tatranskom a podtatranskom regióne.      
 
    

Časť  VIII. 
  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA  

Článok  22 
 

1. Tieto stanovy boli schválené v tom čase ešte Valným zhromaždením združenie ako najvyšším 
orgánom združenia - uznesením č. 1/2019 zo dňa 8.3.2019.  

2. Tieto stanovy v plnom rozsahu nahrádzajú doterajšie stanovy združenia zo dňa 8.12.1994 v znení 
všetkých dodatkov.  

3. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia. 
 

 
V Spišskej Belej dňa  8.3.2019                      
 
 
 
JUDr. Štefan Bieľak, predseda    ................................................................ 
 
 
 
 
Michal Sýkora, podpredseda    ................................................................ 
 
 
 
 
Mgr. Slavomír Kopáč, podpredseda   ................................................................ 
 
 
 



 
 
 
Príloha k stanovám RZTPO :   Logo združenia 
 
 
 
  
 

 


