STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
PRVÝODDIEL
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Tieto stanovy upravujú názov a sídlo, pôsobnosť a ciele, členstvo, postavenie a činnosť orgánov,
zásady hospodárenia a financovania občianskeho združenia, zánik občianskeho združenia (ďalej
len „združenie“).
§2 Názov a sídlo združenia

(1) Názov združenia je: TREKKER.
(2) Sídlo združenia je: Rozkvet 2016/38-31, 017 01 Považská Bystrica
(3) Združenie je nepolitickou a neziskovou organizáciou, a je založené poda zákona č.
83/1990Zb. o združovaní občanov.
§3 Pôsobnosť a ciele združenia

(1) Pôsobnosť združenia je na území Slovenskej republiky.
(2) Základným cieľom združenia je združovať záujemcov o outdoorové činnosti vykonávané na
území Slovenskej republiky i v zahraničí.

(3) Ďalšími cieľmi združenia sú najmä:
− podieľať sa svojou činnosťou na ochrane a zveľaďovaní prírody s cieľom zachovať
prírodné dedičstvo pre budúce generácie,

− propagovať myšlienky pozitívneho a harmonického vzťahu človeka k prírode
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

prostredníctvom vykonávania outdoorových činností,
organizovať a zabezpečovať pre členov združenia outdoorové podujatia na Slovensku i v
zahraničí,
realizovať podujatia so zameraním na turistiku, vysokohorskú turistiku, horolezectvo,
speleológiu, canyoning, vodáctvo, skialpinizmus a expedície,
rozvíjať a zdokonaľovať schopnosti svojich členov s dôrazom na bezpečný pohyb a pobyt
vo vysokohorskom prostredí,
motivovať členov k aktívnemu záujmu a k propagácii cieľov združenia,
propagovať vlastnú činnosť združenia pre verejnosť,
spolupracovať s fyzickými a právnickými osobami podobného zamerania,
vytvárať pre svojich členov systém výhod vyplývajúcich z členstva,
hájiť záujmy svojich členov vo vzťahu k štátnym, samosprávnym a ostatným inštitúciam a
organizáciam,
v súlade so svojim poslaním nadobúda a hospodári so svojim majetkom,
organizačne, metodicky, finančne a materiálne zabezpečovať činnosť a rozvoj združenia,
prevádzkovať turistické objekty.
DRUHÝ ODDIEL
ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ
§4 Vznik a zánik členstva

(1) Členom združenia sa môže stať fyzická a právnicka osoba, ktorá je občanom Slovenskej

(2)
(3)

republiky alebo má sídlo na území Slovenskej republiky. Členom združenia môže byť aj
fyzická osoba, ktorá je občanom iného štátu. Členom združenia sa môže stať aj fyzická
osoba mladšia ako 18 rokov, za ktorú podpisuje prihlášku zákonný zástupca žiadateľa.
Členstvo v združení vzniká podaním písomnej prihlášky, zaplatením prvého členského
príspevku a súčasne zapísaním žiadateľa do zoznamu členov združenia. Dokladom o
členstve v združení je členský preukaz.
Členstvo v združení zaniká výmazom zo zoznamu členov združenia na základe:

− písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia,
− neuhradenia najmenej dvoch po sebe nasledujúcich platieb členského príspevku,
− vylúčenia člena predsedníctvom združenia z dôvodu porušenia stanov, nerešpektovania
uznesenia prijatého snemom, konaním proti záujmom združenia, alebo z dôvodu
poškodzovania dobrého mena združenia.
§5 Práva a povinnosti členov

(1) Členovia združenia majú právo:
− slobodne vystúpiť zo združenia,
− podieľať sa na činnosti združenia, pričom účasť člena mladšieho ako 18 rokov na
−
−
−
−

podujatiach organizovaných združením je možná len v sprievode zákonného zástupcu,
zúčastňovať sa snemu združenia,
po dovŕšení18 rokov veku hlasovať, voliť, byť volený do orgánov združenia,
navrhovať odvolanie členov predsedníctva združenia počas ich funkčného obdobia,
byť pravidelne a včas informovaní o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia.

(2) Členovia združenia sú povinní najmä:
− dodržiavať stanovy združenia,
− včas a v správnej výške platiť členský príspevok,
− plniť a rešpektovať uznesenie prijaté snemom združenia,
− rozvíjať a zdokonaľovať svoje teoretické i praktické vedomosti v oblastiach, ktoré priamo
súvisia s činnosťou združenia.

TRETÍ ODDIEL
POSTAVENIE A ČINNOSŤ ORGÁNOV
§6 Orgány združenia
(1) Orgánmi združenia sú:
- snem združenia,
- predsedníctvo združenia,
- revízna komisia združenia.
§7 Snem združenia

(1) Najvyšším orgánom združenia je snem združenia, ktorý sa koná:
−

−
−

jeden krát ročne,
mimoriadne na základe rozhodnutia predsedníctva združenia,
mimoriadne v prípade, ak o to písomne požiada aspoň ½ členov.

(2) Snem združenia tvoria všetci členovia združenia. Snem je uznášania schopný, ak sa na ňom

(3)

zúčastní aspoň 1/5 členov združenia. Všetky rozhodnutia prijíma nadpolovičnou väčšinou
hlasov prítomných členov, okrem zmeny stanov, kde je potrebný súhlas 2/3 prítomných
členov a zániku združenia, kde je potrebný nadpolovičný súhlas všetkých členov. Z každého
rokovania snemu sa vyhotovuje zápisnica a prezenčná listina.
Snem združenia:
− volí členov predsedníctva a predsedu revíznej komisie združenia,
− schvaľuje správu o činnosti a hospodárení združenia,
− schvaľuje plán činnosti a rozpočet združenia,
− schvaľuje správu revíznej komisie združenia,
− schvaľuje výšku a periodicitu platenia členských príspevkov,
− schvaľuje vnútorné smernice a pokyny,
− rozhoduje o zmenách stanov, o zániku združenia dobrovoľným rozpustením alebo
zlúčením s iným združením,
− odvoláva členov predsedníctva združenia a predsedu revíznej komisie združenia.
§8 Predsedníctvo združenia

(1) Výkonným orgánom združenia je predsedníctvo združenia. Funkčné obdobie predsedníctva
združenia je päťročné. Predsedníctvo združenia sa schádza minimálne jeden krát polročne
alebo podľa potreby.

(2) Predsedníctvo združenia tvoria:
−

predseda,

− dvaja podpredsedovia,
(3) Predseda a obaja podpredsedovia združenia sú štatutárnym orgánom, ktorý je oprávnený
konať v mene združenia. V mene združenia môže konať predseda i obaja podpredsedovia
samostatne.

(4) Predsedníctvo združenia:
− organizuje a riadi činnosť združenia poda uznesení prijatých snemom združenia,
− pripravuje a zvoláva snem združenia,
− predkladá snemu správu o činnosti združenia a správu o hospodárení,
− predkladá snemu návrh rozpočtu na ďalšie obdobie,
−

vedie evidenciu členov,

− rozhoduje o vylúčení člena poda týchto stanov,
− hospodári so zverenými prostriedkami v zmysle platných zákonov,
− zverejňuje informácie o činnosti a dianí v združení prostredníctvom svojej internetovej
stránky, prípadne iných propagačných materiálov.

§9 Revízna komisia združenia

(1) Kontrolným orgánom združenia je revízna komisia. Funkčné obdobie revíznej komisie
združenia je päťročné. Predseda revíznej komisie stanoví počet členov revíznej komisie,
ktorých vymenuje a stanoví ich povinnosti. Revízna komisia združenia kontroluje efektívnosť
a správnosť hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom združenia, pričom:
− má právo nahliadať do účtovných kníh a iných dokladov súvisiacich s hospodárskou
činnosťou združenia,

− výsledky kontrol prerokúva s predsedníctvom združenia a navrhuje spôsob odstránenia
prípadných nedostatkov,

.

− má právo preskúmať správnosť účtovnej závierky,
− podáva snemu združenia správu o výsledkoch kontrol hospodárenia v združení
ŠTVRTÝODDIEL
ZÁSADY HOSPODÁRENIA A FINANCOVANIA
§10 Hospodárenie

(1) Hospodárenie združenia sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými predpismi a týmito
stanovami. Združenie vedie jednoduché účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve. Príjmy
plynúce z činností, ktoré sú cieľom a poslaním združenia sú primerané vynaloženým
výdavkom, pričom jednotlivé činnosti združenia nezakladajú cenovú konkurenciu voči iným
osobám.
§11 Majetok

(1) Majetok združenia tvoria:
− finančné prostriedky na účte, ktorý je vedený v príslušnom peňažnom ústave,
−

finančné prostriedky v pokladni združenia,

− hnuteľný a nehnuteľný majetok s výnimkou vecí, ktoré boli združeniu zverené na
používanie a sú majetkom tretích osôb.

§12 Zdroje príjmov

(1) Zdroje príjmov združenia tvoria:
−

členské príspevky a mimoriadne príspevky členov,

− dotácie a príspevky z verejných prostriedkov,
− dary, dotácie a príspevky získané od fyzickýcha právnickych osôb,
−

úroky z finančných prostriedkov v peňažných ústavoch,
− poukázané 2% zo zaplatenej dane fyzickýcha právnickych osôb poda zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
(2) Výnosy z majetku a vlastnej činnosti združenia môžu byť použité len na podporu cieľov
a poslania združenia.
(3) V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať i podnikateľskú činnosť
súvisiacu so zabezpečením cieľov a poslania združenia a v súlade so všeobecne zaväznými
predpismi a týmito stanovami.
PIATY ODDIEL
ZÁNIK ZDRUŽENIA
§13 Zánik združenia

(1) Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, rozhodnutím snemu združenia, zlúčením s iným
združením, alebo právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení
(2) Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie vykoná
likvidátor určený predstavenstvom združenia. Likvidátorom môže byť len fyzická osoba, ktorá
je zároveň členom združenia
(3) Likvidácia sa nevyžaduje ak majetok združenia prechádza po zlúčení na iné občianske
združenie

(4) Pri zániku združenia sa majetok združenia môže použiť výlučne na všeobecne prospešné,
alebo charitatívne účely.
ŠIESTY ODDIEL
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§15 Účinnosť stanov

(1) Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej
republiky.
Považská Bystrica, 18. decembra 2008

