Stanovy

Občianskeho združenia „Hora v hmle“
Článok 1
Základné ustanovenie
1.1. V súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov, sa zakladá občianske združenie s názvom: ,, Hora v hmle ”, ďalej len
„združenie“, so sídlom Bajzova 2420/33 Žilina 01001.
1.2. Združenie vzniká dňom jeho registrácie na Ministerstve vnútra SR. V čase od založenia
združenia do jeho vzniku, je za združenie oprávnený konať prípravný výbor, ktorý je zároveň
povinný podať návrh na jeho registráciu a vykonať aj iné úkony nevyhnutné na vznik
združenia.
Článok 2
Ciele a činnosť
2.1. Hlavným poslaním občianskeho združenia ,, Hora v hmle ” je združovať občanov, ktorí
na základe dobrovoľnosti majú záujem podporovať, zveľaďovať netradičné, na Slovensku
menej známe bojové umenia, relaxačno-zdravotné a pohybové cvičenia. O zaradení bojových
umení a relaxačno-zdravotných, pohybových cvičení do oblasti záujmu združenia, rozhoduje
predsedníctvo združenia.
2.2. Cieľom vzniknutého združenia je vytvárať vhodné podmienky pre udržanie a rozvoj
netradičných, na Slovensku menej známych bojových umení, relaxačno-zdravotných
a pohybových cvičení.
2.3. K naplneniu svojich cieľov
a) využívať inzerciu, reklamu, publikačnú činnosť a pod.
b) organizovať spoločenské podujatia, turnaje a pod.
c) finančne podporovať záujmové krúžky, organizácie, fyzické osoby venujúce sa
aktivitám uvedených v bode 2.1 (napr. príspevkom na nájomné za priestory, v ktorých
sa cvičí / trénuje, nákupom športových potrieb a vybavenia potrebných k tréningu a
cvičeniam, a pod.). O nenávratnú finančnú podporu je potrebné požiadať písomne na
adresu združenia. O jej udelení a výške rozhoduje dvojtretinovou väčšinou hlasov
všetkých členov predsedníctvo združenia.
Článok 3
Členstvo
3.1. Členstvo sa zakladá na princípe dobrovoľnosti. Členmi združenia môžu byť fyzické
a právnické osoby, ktoré sa stotožňujú so stanovami a cieľmi združenia.

3.2. Členstvo vzniká na základe rozhodnutia predsedníctva združenia o prijatí záujemcu o
členstvo v združení, za jeho člena, na základe písomnej žiadosti záujemcu. Rozhodnutie
musí byť schválené dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov predsedníctva
združenia.

3.3. Členstvo v združení zaniká:
• Vystúpením člena zo združenia
• Vylúčením člena zo združenia
• Zánikom združenia
3.4. Člen združenia môže slobodne zo združenia vystúpiť.
3.5. O vylúčení člena môže rozhodnúť len najvyšší orgán združenia, na základe návrhu
jeho členov a to pre konanie nezlučiteľné s poslaním združenia. O vylúčení musí
rozhodnúť členská schôdza väčšinou hlasov prítomných členov za predpokladu, že je
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.
Článok 4
Práva a povinnosti členov združenia
4.1. Každý člen združenia má právo a povinnosť zúčastňovať sa na činnosti združenia a túto
činnosť podporovať. Má právo voliť a po dosiahnutí 18 rokov má právo byť volený do
orgánov združenia. Má právo požadovať od združenia informácie o hospodárení a činnosti
združenia.
4.2. Každý člen má právo predkladať návrhy na činnosť združenia.
4.3. Na základe rozhodnutia členskej chôdze združenia je každý člen povinný platiť členský
príspevok, v určenej výške a lehote. Rozhodnutie musí byť schválené väčšinou hlasov
prítomných členov za predpokladu, že je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.
Článok 5
Orgány združenia
Orgány združenia sú :
• Členská schôdza
• Predsedníctvo
• Predseda
• Finančný kontrolór
Článok 6
Členská schôdza

6.1. Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia. Zvoláva ju Predsedníctvo.
Členskej schôdze sa zúčastňujú všetci členovia združenia.
6.2. Členská schôdza:
• rozhoduje o všetkých zásadných otázkach združenia
• schvaľuje stanovy združenia a ich zmeny
• volí a odvoláva predsedu a podpredsedov združenia
• volí a odvoláva finančného kontrolóra
• schvaľuje ročný plán činnosti združenia
• rozhoduje o nakladaní s prostriedkami združenia a o základných otázkach jeho
hospodárenia

• rozhoduje o dobrovoľnom rozpustení združenia alebo o jeho zlúčení s iným združením
väčšinou hlasov prítomných členov za predpokladu, že je prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých členov.
• rozhoduje o uzatvorení zmluvy o súčinnosti s iným združením podobného zamerania
6.3. Zasadnutie členskej schôdze zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej
jedenkrát do roka.
6.4. Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých
členov. Každý člen má jeden hlas. Rozhodnutie je prijaté, ak ho schváli nadpolovičná
väčšina hlasov prítomných členov, ak stanovy združenia neurčujú inak.
Článok 7
Predsedníctvo

7.1. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia. Za svoju činnosť zodpovedá členskej
schôdzi a je viazané rozhodnutiami, ktoré prijala členská schôdza združenia.
7.2. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby.
7.3. Predsedníctvo má troch členov a to predsedu združenia, ktorý je zároveň konateľom
združenia a dvoch podpredsedov združenia. Ich funkčné obdobie je päťročné.
7.4. Predsedníctvo môže byť odvolané členskou schôdzou pre činnosť nezlučiteľnú so
stanovami združenia a pri porušovaní nariadení členskej schôdze a to dvojtretinovou
väčšinou hlasov všetkých členov združenia.
7.5. Predsedníctvo:
• riadi a zabezpečuje činnosť združenia v období medzi zasadnutiami členskej schôdze
• zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania členskej schôdze
• vypracúva plán činnosti a správu činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení
združenia
• predkladá členskej schôdzi správu o svojej činnosti vždy, ak ho o to požiada niektorý
člen združenia.
• vedie, dopĺňa a aktualizuje zoznam všetkých členov združenia
• oznamuje Ministerstvu vnútra SR zmenu stanov združenia a jeho dobrovoľné
rozpustenie prípadne zlúčenie s iným združením do 15 dní od ich schválenia.
Článok 8
Predseda

8.1. Predseda je štatutárnym orgánom združenia, ktorý zastupuje združenie navonok.
V rovnakom rozsahu môže predseda výkonom svojich povinností písomne poveriť
podpredsedu združenia.
8.2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva. Predseda združenia určí
podpredsedu, ktorý ho zastupuje v čase jeho neprítomnosti.
8.3. Predseda môže byť volený len spomedzi členov združenia.

Článok 9
Finančný kontrolór
9.1. Finančný kontrolór je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť
zodpovedá členskej schôdzi.

9.2. Finančný kontrolór nesmie byť zároveň členom predsedníctva.
9.3. Finančný kontrolór má právo zúčastňovať sa rokovania predsedníctva s hlasom
poradným.
9.4. Finančný kontrolór kontroluje nakladanie s hospodárskymi prostriedkami združenia,
upozorňuje na členskej schôdzi na nedostatky a navrhuje mu riešenie na ich odstránenie.
9.5. Finančný kontrolór vedie účtovníctvo združenia a vykonáva účtovnícku závierku.
9.6. Má pravo požadovať informácie, doklady a ďalšie potrebné písomnosti od členov
združenia a jeho predsedníctva.
9.7. Finančný kontrolór môže byť volený len spomedzi členov združenia.
Článok 10
Zásady hospodárenia

10.1. Finančné prostriedky získava združenie vlastnou činnosťou, z členských príspevkov,
dobrovoľných darov a príspevkov fyzických a právnických osôb.
10.2. O hospodárení združenia rozhoduje členská schôdza.
10.3. Príjmy sa ukladajú na zvláštny účet združenia v slovenskom peňažnom ústave, ktorý
zriadi a bude spravovať predseda združenia.
Článok 11
Súčinnosť s inými združeniami

11.1. Združenie môže na dosiahnutie spoločného cieľa uzatvárať zmluvy o súčinnosti s
inými združeniami podobného zamerania. Zmluvy musia byť uzatvorené písomne a v
súlade s ustanovením paragrafu 16 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších zmien.
Článok 12
Zánik združenia

12.1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s inými združeniami a
to na základe rozhodnutia členskej schôdze.
12.2. Pri zániku združenia dobrovoľným rozpustením, vymenuje členská schôdza
likvidátora, ktorý vykoná majetkové vysporiadanie, pričom najskôr vyrovná záväzky voči
tretím osobám. S likvidačným zostatkom sa naloží podľa rozhodnutia členskej chôdze.

V Žiline dňa 14.11.2016

