C I T E N E R G O
STANOVY
Záujmového združenia miest a obcí pre trvalo
udržateľnú energetickú efektívnosť
CITENERGO

Časť A

I.
Názov
Záujmové združenie miest a obcí pre trvalo udržateľnú energetickú efektívnosť
CITENERGO
(v skratke ZZMO TUEE CITENERGO)

II.
Sídlo
Sídlom Záujmového združenia miest a obcí pre trvalo udržateľnú energetickú efektívnosť
CITENERGO je Bratislava, PSČ 811 01, Biela 6.

III.
Postavenie
Záujmové združenie miest a obcí pre trvalo udržateľnú energetickú efektívnosť CITENERGO
(ďalej len „ZZMO TUEE CITENERGO“ alebo „združenie“) je dobrovoľným záujmovým
združením miest a obcí Slovenskej republiky vytvoreným v súlade s § 20 zák. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení.
ZZMO TUEE CITENERGO je právnickou osobou, nadobúda právnu subjektivitu zápisom do
registra združení obcí vedeného na Obvodnom úrade v Bratislave.*

IV.
Základné poslanie a ciele
Základným cieľom ZZMO TUEE CITENERGO je:
- presadzovať aktívnu realizáciu politiky trvalo udržateľnej energetiky v slovenských
mestách a obciach
- iniciovať rozvoj ekonomicky a environmentálne efektívneho využívania energie na
komunálnej a regionálnej úrovni
Poslaním ZZMO TUEE CITENERGO je zabezpečiť:
- systematický rozvoj racionálneho využívania energie na komunálnej úrovni
- skvalitnenie rozhodovacích procesov v komunálnej energetike
- relevantné postavenie obcí a miest ako významných aktérov na energetickom trhu
- spoluzodpovednosť obcí a miest pri tvorbe štátnej energetickej politiky a jej
implementácii na komunálnej úrovni
- znižovanie emisií skleníkových plynov, najmä CO2
- realizácia opatrení proti zmene klímy
______________________________
* Krajský úrad Bratislava – od 1. 10. 2007 Obvodný úrad v Bratislave
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V.
Predmet činnosti
Predmetom činnosti ZZMO TUEE CITENERGO je:
- zastupovať a chrániť práva a záujmy svojich členov vo vzťahu k zákonodarnej
a výkonnej štátnej moci, ako aj vo vzťahu k iným organizáciám, zväzom, združeniam
a tuzemským a zahraničným inštitúciám
- prezentovať pred verejnosťou problematiku trvalo udržateľnej efektívnej energetiky
na miestnej a regionálnej úrovni a opatrenia na zmenu klímy
- poskytovať svojim členom poradenskú i informačnú službu a koordináciu aktivít
komunálnej politiky v oblasti energetickej efektívnosti a využívania miestnych
obnoviteľných energetických zdrojov
- presadzovať maximálne možnú suverenitu a rovnoprávne postavenie miest a obcí
v oblasti energetickej politiky a aktívne sa podieľať na vytváraní vhodného
ekonomického a legislatívneho prostredia pre trvalú udržateľnosť efektívneho
využívania energie na miestnej i regionálnej úrovni
- vytvárať podmienky pre zabezpečenie výmeny skúseností a nadviazania kontaktov
svojich členov so zahraničnými záujmovými združeniami a inštitúciami podobného
zamerania, ako aj inými zahraničnými subjektmi
- vytvárať podmienky pre činnosť špecializovaných záujmových, profesných,
tématických skupín
- v rámci organizačnej štruktúry združenia vytvárať informačnú databázu mestských
samospráv, asociovaných partnerov a odborníkov v oblasti energetiky a životného
prostredia
Časť B
VI.
Majetkové pomery a Zásady hospodárenia
v súlade so Zásadami hospodárenia
1) Zdrojmi financovania činnosti ZZMO TUEE CITENERGO sú:
a) ročné členské príspevky
- riadnych členov – miest a obcí
- osobitných členov – asociovaných partnerov – právnických osôb
- osobitných členov – fyzických osôb
- mimoriadnych členov – právnických osôb
- mimoriadnych členov – fyzických osôb
b) účelové združenie finančných prostriedkov na konkrétny, vopred stanovený účel alebo
projekt
- všetkých členov združenia
- riadnych členov združenia
- skupiny členov združenia
- skupiny členov združenia a ďalších partnerov
c) granty, príspevky a dary poskytnuté inými subjektmi
d) príjmy z poskytovaných služieb
2) O hospodárení ZZMO TUEE CITENERGO v súlade so schváleným rozpočtom
a Zásadami hospodárenia rozhoduje predstavenstvo
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VII.
Členstvo
Členstvo v ZZMO TUEE CITENERGO môže byť riadne, osobitné, mimoriadne a čestné.
a. riadnym členom združenia sú mestá a obce, ktoré sa stotožnia s hlavnými cieľmi,
predmetom činnosti a Stanovami združenia a o vstupe ktorých rozhodlo mestské
(miestne) alebo obecné zastupiteľstvo, ich členstvo vzniká dňom doručenia uznesenia
zastupiteľstva
b. osobitným členom združenia sú asociovaní partneri – právnické osoby, ktoré sa
stotožnia s hlavnými cieľmi, predmetom činnosti a Stanovami združenia, ich členstvo
vzniká na základe písomnej prihlášky za člena a to dňom jej doručenia združeniu
c. osobitným členom združenia môžu byť aj fyzické osoby, ktoré sa stotožnia s hlavnými
cieľmi, predmetom činnosti a Stanovami združenia, ich členstvo vzniká na základe
písomnej prihlášky za člena a to dňom jej doručenia združeniu
d. mimoriadnym členom združenia môžu byť aj právnické alebo fyzické osoby, ktoré
majú záujem o spoluprácu so združením. O prijatí za mimoriadneho člena rozhoduje
predstavenstvo združenia
e. čestným členom združenia môžu byť fyzické osoby, ktoré významným spôsobom
vplývajú na spoločenský a verejný život, najmä v oblasti presadzovania efektívneho
využívania energií a trvalej udržateľnosti kvalitného životného prostredia

VIII.
Zánik členstva
1. Členstvo zaniká
a) vystúpením
b) vylúčením
c) zánikom združenia
2. Vystúpením zaniká členstvo na základe písomného oznámenia o vystúpení doručeného
združeniu do 30.6. kalendárneho roka, pričom členstvo zaniká k 31.12. roka, v ktorom
bolo oznámenie združeniu doručené.
3. Člen môže byť vylúčený zo združenia za činnosť smerujúcu proti záujmom združenia
alebo z dôvodu hrubého porušenia stanov združenia. O vylúčení rozhoduje valné
zhromaždenie. Rozhodnutie o vylúčení sa oznamuje členovi písomne. Členstvo zaniká
posledným dňom mesiaca, v ktorom bolo toto rozhodnutie doručené členovi, ak v ňom nie
je uvedený neskorší deň zániku členstva.

IX
Práva a povinnosti
1. Riadny člen má právo a povinnosť zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, hlasovať,
voliť a byť volený do orgánov združenia.
2. Osobitný člen má právo zúčastňovať sa na valnom zhromaždení hlasovať a voliť a môže
byť predstavenstvom menovaný za člena výkonného a riadiaceho výboru
3. Mimoriadny a čestný člen má právo zúčastňovať sa valného zhromaždenia s hlasom
poradným
4. Člen má povinnosť:
- dodržiavať Stanovy ZZMO TUEE CITENERGO
- prispievať svojou činnosťou k plneniu cieľov ZZMO TUEE CITENERGO

C I T E N E R G O
5. Člen má právo:
- zúčastňovať sa rozhodnutí o záležitostiach ZZMO TUEE CITENERGO podľa
týchto Stanov
- žiadať o ochranu jeho oprávnených záujmov a práv podľa cieľov a predmetu
činnosti ZZMO TUEE CITENERGO
6. Riadny a osobitný člen má právo podieľať sa na likvidačnom zostatku pri zániku ZZMO
TUEE CITENERGO a to v pomere podľa výšky členského príspevku.
X.
Evidencia členov
ZZMO TUEE CITENERGO vedie zoznam svojich členov, do ktorého sa zapisuje názov
a sídlo člena, deň vzniku členstva a jeho príspevková povinnosť. Člen ZZMO TUEE
CITENERGO má právo do zoznamu nahliadať.
Časť C
XI.
Orgány ZZMO TUEE CITENERGO
1. Orgánmi ZZMO TUEE CITENERGO sú:
- valné zhromaždenie
- predstavenstvo
- predseda
- kontrolná komisia
- výkonný a riadiaci výbor
- vedúci manažér
2.

Funkčné obdobie orgánov ZZMO TUEE CITENERGO je štvorročné a končí dňom
zvolenia nových orgánov.
XII.
Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom ZZMO TUEE CITENERGO. Schádza sa
najmenej 1-krát za rok. Valné zhromaždenie zvoláva predseda združenia. Valné
zhromaždenie musí byť zvolané aj vtedy, ak o to požiada minimálne 1/3 všetkých
riadnych členov ZZMO TUEE CITENERGO.
2. Do výlučnej kompetencie valného zhromaždenia patrí:
a) prijímanie stanov, ich zmien a doplnkov
b) voľba a odvolanie predsedu, podpredsedu a členov predstavenstva ZZMO TUEE
CITENERGO a vedúceho manažéra
c) voľba a odvolanie členov kontrolnej komisie
d) schvaľovanie ročného rozpočtu, výšky členského príspevku, zásad hospodárenia,
ročnej uzávierky
e) vylúčenie člena ZZMO TUEE CITENERGO
f) schvaľovanie hlavných úloh ZZMO TUEE CITENERGO pre nasledujúce funkčné
obdobie
g) schválenie správy kontrolnej komisie
h) rozhodovanie o zániku, zlúčení, splynutí a rozdelení ZZMO TUEE CITENERGO
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3. Valné zhromaždenie je uznášanie schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých
riadnych a osobitných členov. Pre prijatie rozhodnutia podľa písm. a) – g) je potrebná
nadpolovičná väčšina hlasov prítomných riadnych a osobitných členov. Pre prijatie
rozhodnutia o zániku ZZMO TUEE CITENERGO je potrebný súhlas najmenej 2/3
všetkých riadnych členov združenia. Mesto/obec na rokovaní valného zhromaždenia
zastupuje primátor/starosta, resp. predstaviteľ mesta/obce uvedený v uznesení
zastupiteľstva o vstupe do ZZMO TUEE CITENERGO, resp. nominovaný
primátorom/starostom ako riadny člen. V prípade ak oficiálneho zástupcu mesta/obce
zastupuje iná osoba, musí sa preukázať plnou mocou, resp. poverením primátora/starostu
(napríklad uvedením na „Návratke“). Hlasovanie na valnom zhromaždení je spravidla
verejné, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak.
4. O priebehu valného zhromaždenia sa spisuje stručný zápis, ktorý podpisuje vedúci
manažér.
5. Uznesenie valného zhromaždenia podpisujú predseda, podpredseda, predseda kontrolnej
komisie a vedúci manažér.
XIII.
Predstavenstvo
1. Predstavenstvo riadi činnosť ZZMO TUEE CITENERGO medzi zasadnutiami valného
zhromaždenia. Predstavenstvo tvoria predseda, podpredseda a najmenej 1 ďalší riadny
člen a vedúci manažér. Členovia predstavenstva sú osoby oprávnené konať v mene ZZMO
TUEE CITENERGO.
2. Členovia predstavenstva sú volení valným zhromaždením na obdobie 4 rokov. O počte
členov predstavenstva pre jednotlivé funkčné obdobia rozhoduje valné zhromaždenie.
3. Zasadnutí predstavenstva sa zúčastňuje tiež výkonný tajomník a prizvaní osobitní členovia
s hlasom poradným.
4. Zasadnutí predstavenstva sa spravidla zúčastňuje aj predseda alebo podpredseda, resp.
člen kontrolnej komisie bez práva hlasu.
5. Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, najmenej 1-krát za rok. Zasadnutie
predstavenstva zvoláva predseda písomne prostredníctvom vedúceho manažéra združenia,
pričom pozvánka na zasadnutie musí byť doručená najmenej 7 dní pred zasadnutím.
6. Predstavenstvo volí a odvoláva členov výkonného a riadiaceho výboru s výnimkou
vedúceho manažéra.

XIV.
Predseda
1. Predseda je štatutárnym orgánom ZZMO TUEE CITENERGO. Koná za ZZMO TUEE
CITENERGO navonok a podpisuje písomnosti združenia. V prípade, že na právny úkon je
predpísaná písomná forma a jeho predmetom je právo alebo záväzok v hodnote
presahujúcej 3 320,- € ** je potrebný podpis podpredsedu alebo vedúceho manažéra.
2. Predseda organizuje a riadi rokovanie predstavenstva ZZMO TUEE CITENERGO.
3. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupujú podpredseda alebo výkonný manažér.

** Transformácia Sk na € po 1.1.2009
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XV.
Kontrolná komisia
1. Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť ZZMO TUEE CITENERGO.
Zodpovedá sa valnému zhromaždeniu, je nezávislá od ostatných orgánov združenia.
Podáva valnému zhromaždeniu správu o svojej činnosti od ostatného zasadnutia.
2. Kontrolná komisia má najmenej 3 členov, predsedu, podpredsedu a najmenej jedného
člena, ktorí sú volení valným zhromaždením na obdobie 4 rokov.
3. Kontrolná komisia je oprávnená vyžadovať od orgánov ZZMO TUEE CITENERGO
a zariadení zriadených združením akékoľvek informácie o hospodárení a dodržiavaní
Zásad hospodárenia. Tieto sú povinné komisii bez zbytočného odkladu oznámiť všetky
skutočnosti, ktoré môžu mať závažné dôsledky na hospodárenie alebo postavenie ZZMO
TUEE CITENERGO a jeho členov.
4. Na zistené nedostatky upozorňuje kontrolná komisia predstavenstvo a vyžaduje ich
nápravu.
5. Kontrolná komisia sa schádza podľa potreby, najmenej však 1-krát za rok. Zasadnutie
zvoláva a riadi predseda komisie.
6. Kontrolná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej
členov. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných
členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

XVI.
Výkonný a riadiaci výbor
1. Medzi zasadaniami predstavenstva riadi
CITENERGO výkonný a riadiaci výbor.

a koordinuje

činnosť

ZZMO

TUEE

2. Členmi výboru sú:
- vedúci manažér
- hlavný odborný manažér
- odborný manažér
- projektový manažér
- projektový manažér a výkonný tajomník
- môže byť aj ďalší člen, resp. členovia bez konkrétneho poverenia
3. Výkonný a riadiaci výbor riadi vedúci manažér.

XVII.
Vedúci manažér
1. Vedúci manažér riadi a koordinuje činnosť riadiaceho a výkonného výboru medzi
zasadnutiami predstavenstva.
2. Vystupuje v mene ZZMO TUEE CITENERGO a robí právne úkony v zastúpení predsedu,
resp. predstavenstva v rozsahu splnomocnenia predsedom medzi zasadnutiami
predstavenstva.
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XVIII.
Spolupráca
Záujmové združenie miest a obcí pre trvalo udržateľnú energetickú efektívnosť
CITENERGO úzko spolupracuje s Úniou miest Slovenska a celoeurópskou asociáciou
Európskych samospráv Energy-Cities, ktorej je členom.

XIX.
Zrušenie a zánik združenia
1. Združenie môže byť zrušené uznesením valného zhromaždenia v súlade s článkom XII,
ods. 2. a 3.
2. V prípade zrušenia združenia sa vykoná likvidácia v súlade s platnými právnymi
predpismi. Likvidátora menuje predstavenstvo. Ak imanie združenia neprechádza na
právneho nástupcu, likvidačný zostatok sa rozdelí medzi riadnych a osobitných členov
združenia v pomere podľa výšky splatených členských príspevkov.
4. Združenie sa ruší uznesením valného zhromaždenia združenia.

XIX.
Záverečné ustanovenie
Tieto Stanovy boli prijaté ustanovujúcim valným zhromaždením združenia dňa 3. 10. 2008
v Trnave.
Zmeny a doplnky stanov prijíma vo forme písomných dodatkov valné zhromaždenie
spôsobom uvedeným v čl. XII. týchto stanov.
Dodatok č.1 bol schválený 2.3.2012 na IV. valnom zhromaždení ZZMO TUEE CITENERGO
v Zichyho paláci v Bratislave

JUDr. Pavel Hagyari v.r.
primátor mesta Prešov
predseda ZZMO CITENERGO

Mgr. Oliver Solga v.r.
primátor mesta Pezinok
podpredseda ZZMO CITENERGO

JUDr. Margita Zemková v.r.
primátorka mesta Hurbanovo
predsedníčka kontrolnej komisie ZZMO CITENERGO

Marián Minarovič v.r.
generálny sekretár ÚMS
vedúci manažér ZZMO CITENERGO
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PRÍLOHA Č. 1
K Stanovám
Záujmového združenia miest a obcí pre trvalo udržateľnú energetickú efektívnosť
CITENERGO
(úplné znenie)

Znak združenia
Znak Záujmového združenia miest a obcí pre trvalo udržateľnú energetickú efektívnosť CITENERGO
– grafické vyobrazenie – v zmysle čl. I. Stanov, je schválený „Dodatkom č. 1“ k Stanovám
Záujmového združenia miest a obcí pre trvalo udržateľnú energetickú efektívnosť – CITENERGO.

POPIS ZNAKU: znak zobrazuje symbolické slnko – alternatívny zdroj energie, ktoré obopína veľké
písmeno „C“ ( za ním nasleduje zobrazenie písmena „E“, v ktorého strednom poli je text – názov
CITENERGO a spodné pole je zobrazené v tvare vlnovky, ktorá symbolizuje vodu, alternatívny zdroj
energie. Stredné pole vypĺňa symbolické zobrazenie domu.

