Stanovy Občianskeho združenia Závačan

PREAMBULA
1. Občianske združenie Závačan, je nezávislým občianskym združením fyzických
i právnických osôb v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
v znení neskorších predpisov.
2. Je združením občanov, ktorých spoločným úsilím je prispieť k rozvoju obce Závadka nad
Hronom, k zviditeľňovaniu kultúrneho, historického a prírodného bohatstva a dedičstva
obce Závadka nad Hronom a okolia, organizovať a podporovať aktivity v oblasti kultúry,
vzdelávania, cestovného ruchu, športu, aktívneho odpočinku detí, mládeže a dospelých,
v oblasti starostlivosti o životné prostredie.
3. Otvorene bude spolupracovať s občianskymi združeniami, organizáciami a inštitúciami,
ktoré súhlasia s touto Preambulou a Stanovami, rešpektujú ich a stotožňujú sa s činnosťou
pri napĺňaní jeho cieľov.
4. Bude zachovávať vo svojej činnosti spoluprácu s obcou Závadka nad Hronom v oblasti
kultúrneho a spoločenského vyžitia a starostlivosti o životné prostredie.
5. Občianske združenie Závačan sa bude vždy riadiť podľa zákonov platných v Slovenskej
republike.
V Závadke nad Hronom 30.11.2015

Článok I.
Základné ustanovenia
1. Názov občianskeho združenia je Občianske združenie Závačan
2. Sídlom Občianskeho združenia Závačan je:
Adresa: Osloboditeľov 27, Závadka nad Hronom, 976 67
Článok II.
Cieľ a zameranie
Cieľom Občianskeho združenia Závačan je:
-

Skvalitnenie života občanov obce,

-

Záchrana a revitalizácia miestneho hmotného a nehmotného, kultúrneho a historického
dedičstva,

-

Organizácia a podpora aktivít v oblasti kultúry, cestovného ruchu, športu, aktívneho
odpočinku a v oblasti starostlivosti o životné prostredie,

-

Vypracovanie projektových zámerov pre čerpanie finančných prostriedkov z fondov,

-

V súčinnosti o obcou Závadka nad Hronom, podieľanie sa na udržiavaní verejného
poriadku v obci,

-

Údržba a starostlivosť o kultúrne pamiatky a vojnové hroby v obci.

-

Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov obce

Zameranie Občianskeho združenia Závačan:
História:
-

Skúmanie miestnej histórie a prezentácia získaných výsledkov

-

Zber a prezentácia historických a kultúrnych artefaktov

Ľudová tvorivosť:
-

Podpora a rozvoj miestnej tradičnej ľudovej kultúry

-

Podpora tradičných ľudových remesiel

Cestovný ruch:
-

Podpora a rozvoj cestovného ruchu Závadky nad Hronom a okolia

-

Vytváranie esteticky príťažlivého prostredia pre občanov obce a jej návštevníkov

Ochrana prírody:
-

Podpora ochrany prírody a životného prostredia, pre skvalitnenie života v obci

-

Revitalizácia prostredia

Kultúra a šport:
-

Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, športovo-rekreačných aktivít, výletov
pre deti, mládež, rodiny s deťmi a ostatné vekové kategórie,

-

Organizovanie voľnočasových aktivít a motivácia k tvorivej činnosti pre všetky
vekové kategórie – tvorivé dielne,

-

Organizovanie praktických workshopov, súťaží, výstav, prednášok, seminárov
a konferencií,

-

Podpora vzdelávania mládeže a dospelých,

-

Spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR a zahraničí, spolupráca
a podpora ostatných OZ s podobným zameraním,

-

Organizovanie „Dní obce Závadka nad Hronom“, rôznych výročí v obci.
Článok III.
Členstvo

1. Členstvo v združení je dobrovoľné.
2. Členom združenia môžu byť fyzické osoby, ktoré dosiahli 18 rokov alebo aj právnické
osoby, ktoré podporujú ciele tohto združenia a uhradili členský príspevok. Výšku
členského príspevku určí každý rok valné zhromaždenie združenia.
3. O prijatí za člena rozhoduje Predsedníctvo združenia na základe písomnej prihlášky
a odporúčania aspoň dvoch členov.
4. Členom združenia môže byť fyzická i právnická osoba.
5. Predsedníctvo vydá novému členovi potvrdenie o členstve v združení. Združenie
vedie register svojich členov.
6. Zánik členstva:
a) vystúpením zo združenia
b) vylúčením pre hrubé porušenie záujmov združenia, o ktorom rozhoduje Valné
zhromaždenie
c) úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby
d) zánikom združenia

Článok IV.
Práva a povinnosti členov
1. Členovia majú právo:
a) podieľať sa na činnosti združenia
b) zúčastňovať sa na valnom zhromaždení predkladať návrhy, pripomienky a podnety
k činnosti združenia
c) byť informovaní o činnosti Predsedníctva združenia
d) voliť a byť volení do príslušných orgánov združenia
e) obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko
2. Členovia združenia majú povinnosť:
a) dodržiavať stanovy združenia
b) plniť uznesenia orgánov
c) aktívne sa podieľať na činnosti združenia
d) riadne a zodpovedne vykonávať funkciu, ktorú prijali
e) chrániť, zveľaďovať a opatrovať majetok združenia
f) zaplatiť členský príspevok
Článok V.
Orgány združenia
1. Orgánmi združenia sú:
A, Valné zhromaždenie
B, Predsedníctvo a štatutári združenia
C, Kontrolná komisia
Článok VI.
Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Občianskeho združenia Závačan a je tvorené
všetkými členmi združenia. Právnická osoba je zastúpená svojim štatutárnym zástupcom
a má jeden hlas.

2. Zasadanie Valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej však
jedenkrát ročne. Predsedníctvo je povinné zvolať valné zhromaždenie vždy, ak o to
požiada 1/3 členov. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné ak sa na ňom zúčastní
nadpolovičná väčšina, všetkých členov.
Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny zúčastnených členov. Pri
rozhodovaní o zániku, zlúčení alebo zmene stanov združenia, rozhoduje dvojtretinová
väčšina prítomných členov.

3. Valné zhromaždenie najmä:
A, schvaľuje stanovy združenia, resp. zmeny a doplnky,
B, volí a odvoláva členov Predsedníctva,
C, volí a odvoláva členov Kontrolnej komisie,
D, schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení združenia,
E, schvaľuje plán činnosti združenia,
F, rozhoduje o zlúčení s iným občianskym združením alebo o dobrovoľnom rozpustení
združenia,
G, schvaľuje výšku členského príspevku na návrh predsedníctva,
H, schvaľuje rozpočet združenia
I. rozhoduje o vylúčení zo združenia
Článok VII.
Predsedníctvo a štatutári združenia
Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, ktorý zabezpečuje činnosť združenia
podľa koncepcie schválenej Valným zhromaždením. Predsedníctvo rozhoduje hlasovaním
a je uznášaniaschopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov predsedníctva.
1. Predsedníctvo má piatich členov: t. j. predseda – štatutár, podpredseda – štatutár,
hospodár, a dvaja členovia, ktorých funkčné obdobie je dvojročné, pričom môžu byť
do funkcie zvolení aj opätovne. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby a je verejné
pre všetkých členov Občianskeho združenia Závačan. Jeho rokovania riadi a zvoláva
predseda (štatutár).
2. Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas
predsedu. Každý člen má len jeden hlas.

3. Predsedníctvo:
a) volí a odvoláva spomedzi seba predsedu, podpredsedu a hospodára
b) rozhoduje o prijatí člena združenia
c) vypracúva plán činnosti a navrhuje rozpočet, navrhuje výšku členského príspevku
d) zvoláva a pripravuje rokovania Valného zhromaždenia
e) riadi a zabezpečuje činnosť združenia
f) schvaľuje správu o činnosti a hospodárení združenia
g) rozhoduje o zániku združenia, ak za tým účelom zvolané Valné zhromaždenie, sa
nezíde do dvoch mesiacov
h) rozhoduje o hospodárení s prostriedkami združenia
i) navrhuje zmenu stavov, ich zmeny a doplnky
j) štatutárni zástupcovia – predseda a podpredseda, zastupujú združenie navonok
a zabezpečujú spoluprácu s inými mimovládnymi organizáciami
k) štatutárni zástupcovia – predseda a podpredseda, sú oprávnení samostatne konať
v mene združenia a riadiť jeho činnosť
l) zodpovedá za hospodárenie združenia
m) ustanovuje likvidátora
n) zriaďuje výkonné orgány združenia
Rozhodnutia predsedníctva sú záväzné pre všetkých členov združenia. Zo zasadnutí
predsedníctva sa vyhotoví písomná zápisnica.
K zániku členstva v predsedníctve dochádza:
a) odvolaním,
b) rezignáciou
c) úmrtím
4. Štatutárnym orgánom združenia je predseda a podpredseda združenia volený spomedzi
členov predsedníctva.
Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.
Predseda a podpredseda spoločne zastupuje združenie vo všetkých právnych úkonoch
združenia bez ďalšieho splnomocnenia. So súhlasom predsedníctva môže predseda poveriť
člena predsedníctva výkonom niektorých právomocí.

Článok VIII.
Kontrolná komisia
1. Kontrolná komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá
Valnému zhromaždeniu.
2. Kontrolná komisia je volená na obdobie troch rokov.
3. Členstvo v Kontrolnej komisii je nezlučiteľné s členstvom v Predsedníctve. Kontrolná
komisia si zvolí spomedzi seba predsedu.
4. Kontrolná komisia má najmenej troch členov, ktorých volí Valné zhromaždenie.
5. Schádza sa podľa potreby, najmenej však raz za rok.
6. Kontrolná komisia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. V prípade
rovnosti hlasov, je rozhodujúci hlas predsedu.
7. Kontrolná

komisia

kontroluje

činnosť

a hospodárenie

združenia

a informuje

Predsedníctvo a Valné zhromaždenie.
8. Kontrolná komisia kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.
9. V prípade sporu medzi orgánmi združenia a jeho členmi plní kontrolná komisia funkciu
rozhodcovského orgánu, ak člen komisie nie je sporovou stranou

Článok IX.
Hospodárenie združenia
1. Občianske združenie Závačan, hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom,
potrebným na jeho činnosť. Združenie hospodári s majetkom združenia a v súlade s
právnym poriadkom SR. Majetok združenia tvoria členské príspevky členov združenia,
dobrovoľné peňažné a nepeňažné vklady fyzických a právnických osôb, dotácie, dary,
zbierky, účelové dotácie, granty, príjmy 2% z daní fyzických a právnických osôb a príjmy
z vlastnej činnosti, výnosy z majetku. Výnosy z majetku a z vlastnej činnosti možno
použiť len na zabezpečenie plnenia cieľov združenia. Združenie môže podporovať aktivity
iných subjektov, pokiaľ to nie je v rozpore s cieľmi združenia. Združenie môže nadobúdať
prostriedky aj od zahraničných sponzorov, fyzických i právnických.
2. Povinnosť kontroly nad hospodárením združenia má kontrolná komisia.

Článok X.
Zánik združenia
1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.
2. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR.
3. Pri zániku združenia menuje predsedníctvo likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu podľa
pravidiel určených v osobitných predpisoch. Likvidátorom môže byť len člen združenia.
4. Pri likvidácii združenia sa najskôr uhradia všetky pohľadávky a záväzky združenia.
O naložení s ostatným hnuteľným i nehnuteľným majetkom, rozhodnú členovia združenia
na Valnom zhromaždení, nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
Článok XI.
Záverečné ustanovenia
1. Občianske združenie Závačan, vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
2. Organizáciu združenia upravuje rokovací poriadok a volebný poriadok združenia.
3. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia prípravným výborom a účinnosť dňom
zaregistrovania stanov.

