Stanovy občianskeho združenia OZ K Ú R I A
Článok I.
Základné ustanovenia
Názov občianskeho združenia je : OZ KÚRIA (ďalej len združenie).
Sídlom združenia je: Veľká Suchá 235, 980 13 Hrnčiarska Ves, okres Poltár.
Združenie je dobrovoľné a nezávislé od politických strán.
Združenie má celoslovenskú pôsobnosť.
Jedná sa o kultúrnu, vzdelávaciu a environmentálnu organizáciu združujúcu ľudí, ktorí
sa usilujú realizovať ciele združenia uvedené v článku II.
6. Pôsobnosť združenia je vymedzená stanovami .
1.
2.
3.
4.
5.

Článok II.
Ciele združenia
1. Cieľom združenia je:
a/ obnova historických pamiatok a tradičných remesiel
b/ rozvoj a pozdvihnutie kultúrnej a duchovnej úrovne občanov obce
c/ starostlivosť, ochrana a tvorba životného prostredia
d/ zvyšovať environmentálne povedomie občanov
e/ rozvíjanie alternatív ku konzumnému spôsobu života
f/ aplikácia princípov trvalo udržateľného rozvoja
g/ vytváranie prostredia a podmienok pre rozvoj vidieckej turistiky, agroturistiky
h/ vytváranie krajinného umenia LandArt
2. Činnosť sa zameriava najmä na :
a/ zachovanie kultúrnych hodnôt a tradícií
b/ prácu s deťmi a mládežou, ale aj s osobami vyčlenenými so spoločnosti s cieľom
dosiahnuť ich sociálnu inklúziu
c/ environmentálnu výchovu, umelecké akcie, kultúrny život
d/ spolupráca s profesionálnymi a amatérskymi umelcami a ich podpora
e/ organizovanie individuálnych a spoločných výstav, prednášok, besied, koncertov,
táborov, kultúrnych večerov a divadelných predstavení
f/ rozvoj komunitného života a participácia občanov vo veciach verejných
g/ spolupráca s orgánmi štátnej správy, samosprávy, a inými občianskymi združeniami
a organizáciami doma a zahraničí
3. V súlade s poslaním a cieľmi bude združenie:
a/ zhromažďovať, spracovávať, poskytovať informácie, petície a priamo vykonávať
iné ďalšie aktivity
b/ propagovať a publikovať získané skúsenosti
c/ vykonávať výskum, poskytovať odborné poradenstvo a podporu iným osobám
a subjektom s podobnými záujmami
d/ vytvárať sieť ľudí a organizácií na podporu záujmov
e/ organizovať kurzy, školenia, semináre, konferencie, tvorivé dielne a tábory
f/ vypracúvať projekty na jednotlivé ciele združenia
g/ získavať granty pre jednotlivé činnosti a programy a získavať sponzorov z radov
súkromných podnikateľov vo forme vecných a finančných darov
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Článok III.
Členstvo v združení
1.

2.

3.

Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom združenia môžu byť fyzické osoby staršie
ako 18 rokov, alebo právnické osoby, ktoré súhlasia s cieľmi a stanovami združenia
a podajú písomnú prihlášku.
Každý člen má právo :
a/voliť a byť volený do orgánov združenia
b/ zúčastňovať sa valného zhromaždenia, byť informovaný o činnosti združenia
a prostredníctvom námetov, podnetov a pripomienok podieľať sa na jeho činnosti
c/ tvorivou a ďalšou aktívnou činnosťou sa usilovať o realizáciu cieľov združenia.
Každý člen združenia je povinný:
a/ dodržiavať stanovy
b/ plniť uznesenia členov združenia a všeobecné právne predpisy
c/ zúčastňovať sa na činnosti združenia
d/ zveľaďovať a ochraňovať majetok združenia
e/ platiť členské príspevky v schválenej výške, raz ročne v určenom termíne
Článok IV.
Vznik členstva

1.
2.
3.

Členstvo v združení vzniká dňom schválenia písomnej prihlášky správnou radou
a zaplatením členského príspevku v stanovenej výške.
Členstvo v združení je - riadne
- čestné
Čestným členom združenia sa stane osoba, ktorú za čestného člena zvolí valné
zhromaždenie.
Článok V.
Zánik členstva

Členstvo zaniká:
1. Písomným prehlásením člena o vystúpenie zo združenia
2. Úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby
3. Zaniknutím združenia
4. Prípadne vylúčením (neplnenie si povinností člena) o čom rozhodne valné
zhromaždenie, kde má právo proti jeho rozhodnutiu člen podať odvolanie.
Článok VI.
Orgány združenia
Orgánmi združenia sú:
1. Valné zhromaždenie (najvyšší orgán)
2. Správna rada
(výkonný orgán)
3. Predseda
(štatutárny orgán)
4. Revízor
(kontrolný orgán)
Členstvo v orgánoch združenia je dobrovoľné, nezastupiteľné a čestné.
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Článok VII.
Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho všetci členovia.
2. Schádza sa 2 x ročne. Na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia je potrebný
návrh 1/3 členov, alebo revízora.
3. Valné zhromaždenie rozhoduje o vzniku, zániku, zlúčení združenia, schvaľuje stanovy,
ich zmeny a doplnky, schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, rozpočet, správu
o hospodárení, volí a odvoláva členov Správnej rady a revízora.
4. Valné zhromaždenie volí 3 člennú Správnu radu a revízora na funkčné obdobie 4 roky
5. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina
členov.
Článok VIII.
Správna rada
1. Je výkonným orgánom združenia, ktorá za svoju činnosť zodpovedá valnému
zhromaždeniu. Riadi a zabezpečuje činnosť združenia. Vykonáva, organizuje a riadi
odbornú, hospodársku, administratívnu agendu, eviduje členov, pripravuje podklady
pre prácu orgánov združenia.
2. Nakladá s finančnými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a zodpovedá za
kvalitatívne využitie zdrojov združenia.
3. Zasadá podľa dohodnutých pravidiel, alebo podľa potreby a z každého zasadnutia
pripraví zápisnicu.
4. Prijíma nových členov a ruší členstvo vylúčených. Operatívne rieši problémy
združenia.
5. Vedie a dozerá na realizáciu jednotlivých projektov, riadi prípravu a spracovanie
dokumentácie o činnosti združenia.
Článok IX.
Predseda správnej rady
Je volený správnou radou a je štatutár združenia. Je oprávnený konať v mene združenia
navonok v plnom rozsahu.
Článok X.
Revízor
1. Je kontrolný orgán, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
2. Funkcia revízora je nezlučiteľná s členstvom v správnej rade.
3. Revízor kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje správnu radu na nedostatky
a navrhuje riešenia na ich odstránenie, kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných
predpisov združenia.
4. Revízor vykoná kontrolu hospodárenia, dodržiavania stanov a vnútorných predpisov
minimálne 1x ročne.
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Článok XI.
Hospodárenie združenia
1. Zdrojmi majetku združenia sú :
a/ členské príspevky
b/ finančné a nefinančné prostriedky získané z darov, dotácií a grantov
c/ príjmy z vlastnej činnosti
2. Veci a majetkové práva sú dosahované v súlade s právnymi predpismi Slovenskej
republiky.
3. Hospodárenie združenia sa vykonáva podľa schváleného rozpočtu.
4. Majetok združenia môže byť použitý na dosahovanie cieľov združenia a na
zabezpečovanie jeho vlastnej činnosti. Prostriedky možno poskytnúť na materiálno
technické zabezpečenie činnosti združenia a na úhradu vynaložených nákladov pri
zabezpečovaní činnosti združenia.
5. Majetok združenia musí byť spravovaný v súlade so zásadami riadneho hospodárenia
v zmysle platných predpisov.
6. Cieľom združenia nie je dosahovanie zisku.
Článok XII.
Zánik združenia
1. Združenie je založené na dobu neurčitú.
2. O zániku, zlúčení alebo dobrovoľnom rozpustení združenia rozhodne valné
zhromaždenie súhlasom trojštvrtinovej väčšiny všetkých členov združenia, alebo
zlúčením s iným združením, prípadne rozhodnutím MV SR.
3. Valné zhromaždenie menuje likvidačnú komisiu, ktorá najskôr vyrovná všetky dlhy
a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.
Likvidačná komisia oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dní ma MV SR.
4. Majetok združenia sa v prípade likvidácie použije výlučne na všeobecno-prospešné
a charitatívne účely.
5. Pokiaľ nie je stanovami konkrétne upravené inak, vzťahujú sa na činnosť združenia
platné právne predpisy,
Článok XIII.
Záverečné ustanovenia
1. Stanovy občianskeho združenia OZ KÚRIA boli prerokované a schválené rozhodnutím
prípravného výboru dňa 10. marca 2013
2. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
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