Stanovy občianskeho združenia
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Združenie za ochranu bodockých hodnôt - Alsóbodok Faluvédó Egyesiilet
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Podzoborská obec, rok 1228, príroda a lesy, kultúrne hodnoty, sakrálp$.pamf~u
gróf János Esterházy, drevená kostolná veža či vzácne zvony. Aj toto sú kľúčové*"slová
charakteristické pre obec Dolné Obdokovce, pre Bodok, ktorý aj dnes má čo ponúknuť ako
mladším, tak i starším, ako miestnym obyvateľom tak i návštevníkom.
My, zakladatelia Združenia za ochranu bodockých hodnôt - Alsóbodok Faluvédó
Egyesiilet, sa na základe vlastného presvedčenia a dobrej vôle zaväzujeme v roku Pána 2018
k ochrane kultúrnych i prírodných hodnôt našej obce Dolné Obdokovce a to
prinavrátením, udržovaním či osvetou tradícií našich predkov a ich každodenného života,
rozvojom potenciálu našej obce a podporou edukatívnej činnosti detí a mládeže v oblasti
našich dejín a hodnôt.
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S touto víziou Valné zhromaždenie ako najvyšší orgán Združenia
za ochranu
bodockých hodnôt - Alsóbodok Faluvédó Egyesiilet prijíma tieto stanový:

I.
Názov a sídlo
1. Názov občianskeho združenia je Združenie za ochranu bodockých hodnôt - Alsóbodok
Faluvédó Egyesiilet.
2. Sídlo občianskeho združenia je Dolné Obdokovce 92,951 02, Slovenská republika.

II.
Základné ustanovenia a ciele
Občianske združenie „Združenie za ochranu bodockých hodnôt - Alsóbodok Faluvédó
Egyesiilet” je organizácia, ktorej cieľom je podpora a rozvíjanie aktivít a tradícií obce Dolné
Obdokovce za účelom zachovania a udržateľného rozvoja jej kultúrneho dedičstva,
prírodných hodnôt, ďalej vykonávanie edukatívnej, vedeckej a publikačnej činnosti.
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Členstvo v občianskom združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická
osoba, ktorá súhlasí so Stanovami združenia. Členstvo v združení vzniká na základe prejavu
vôle uchádzača o členstvo, ktoré schvaľuje Predsedníctvo.
Členstvo zaniká:
- písomným prehlásením člena o vystúpení zo združenia,
- vylúčením člena,
- úmrtím člena,
- zánikom združenia.
O vylúčení člena rozhoduje Predsedníctvo.

IV.
Práva a povinnosti členov
Členovia sú povinní dodržiavať stanový občianskeho združenia.
Členovia majú právo voliť a byť volení do orgánov združenia a podieľať sa na činnosti
združenia.
Členovia sú povinní zúčastňovať sa na činnosti združenia.
Členovia majú právo byť informovaní o činnosti a zámeroch združenia.
Členovia sú povinní plniť uznesenia orgánov združenia, ak tomu nezabraňujú závažné
okolnosti.
Členovia sú povinní platiť členské príspevky vo výške ustanovenej Valným zhromaždením.

V.
Orgány združenia
Orgánmi združenia sú:
1. Valné zhromaždenie.
2. Predsedníctvo.
3. Revízna komisia.
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia, tvoria ho všetci členovia združenia.
Členovia Valného zhromaždenia majú právo zúčastniť sa na rokovaniach Valného
zhromaždenia a hlasovať o rozhodnutiach ním prijatých.
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Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa na jeho rokovaní/ Azúčastní minimálne
JL
polovica jeho členov.
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Rozhodnutia Valného zhromaždenia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných
t? f
členov.
Valné zhromaždenie sa zvoláva minimálne raz ročne. Valné zhromaždenie zvoláva
Predsedníctvo združenia pozvánkou zaslanou všetkým členom združenia aspoň 3 dni vopred.
Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí:
- prijímať a meniť stanový združenia,
- voliť a odvolávať členov Predsedníctva a Revíznej komisie,
- schvaľovať rozpočet a účtovnú uzávierku združenia,
- rozhodovať o záležitostiach strategického významu,
- prijímať ročnú správu o činnosti združenia, rozpočet a správu o hospodárení združenia,
- rozhodovať o zlúčení s iným občianskym združením alebo o dobrovoľnom rozpustení
združenia,
- rozhodovať o iných záležitostiach, o ktorých si to Valné zhromaždenie vyhradilo.
2. Predsedníctvo je riadiacim orgánom združenia, tvoria ho 5 členovia volení Valným
zhromaždením na obdobie 4 rokov. Predsedníctvo tvorí predseda, podpredseda a členovia
Predsedníctva. Predsedníctvo za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.
Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, minimálne však jedenkrát za polrok.
Predsedníctvo je uznášaniaschopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jeho členov.
Rozhodnutia Predsedníctva sa prijímajú konsenzom alebo hlasovaním. Rozhodnutie je prijaté,
ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov Predsedníctva. V prípade rovnosti
hlasov rozhoduje hlas predsedu.
Do pôsobnosti Predsedníctva patrí:
- riadiť činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia,
- voliť spomedzi členov Predsedníctva predsedu a podpredsedu, ktorí zastupujú spolok
navonok,
- rozhodovať o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou združenia,
- rozhodovať o prijatí nových členov,
- rozhodovať o vylúčení členov, ktorí konajú v rozpore so Stanovami združenia,
- pripravovať ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení
združenia, ktorú predkladá na schválenie Valnému zhromaždeniu,
- rozhodovať o všetkých záležitostiach združenia, ktoré podľa stanov nespadajú do
právomoci Valného zhromaždenia alebo ktoré si Valné zhromaždenie vyhradilo.
3. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, tvoria ju 3 členovia volení Valným
zhromaždením.
Členstvo v Revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v Predsedníctve združenia. Revízna
komisia zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu.
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Do pôsobnosti Revíznej komisie patrí:
sT^s.
- dozerať nad dodržiavaním stanov združenia, rozhodnutí orgánov- združenia
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a všeobecne záväzných právnych predpisov,
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- dbať na súlad medzi rozhodnutiami orgánov združenia, Stanovami a všeobecne
záväznými predpismi,
/ /
- posudzovať ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správuiórhospodárení
združenia vypracovanú Predsedníctvom pred tým, ako ju príjme Valné zhromaždenie.

VI.
Zásady hospodárenia
Majetok združenia tvoria členské príspevky, dotácie, granty, dary a iné príjmy dosiahnuté
v súlade so Stanovami a všeobecne záväznými predpismi.
Majetok a príjmy združenia môžu byť použité na dosahovanie cieFov združenia a na
zabezpečenie jeho vlastnej činnosti. Združenie tiež môže poskytovať finančné prostriedky
formou regrantingu iným fyzickým či právnickým osobám.
Pri zániku združenia rozhoduje o použití jeho majetku Valné zhromaždenie nadpolovičnou
väčšinou hlasov všetkých členov.

VII.
Zánik združenia
Združenie zaniká:
- zlúčením s iným združením,
- dobrovoľným rozpustením.
O zániku združenia rozhoduje Valné zhromaždenie, pričom súčasne rozhoduje aj o prechode
práv a povinností k majetku združenia.
V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje Valné zhromaždenie likvidátora. Likvidátor
vyrovná záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia Valného
zhromaždenia. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra
SR.

VIII.
Záverečné ustanovenia
Návrh stanov bol prerokovaný a schválený prípravným výborom na jeho zasadnutí dňa 04.
júla 2018.
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Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra SR, stanový m
registrácie.

sť dňom

Prípravný výbor združenia:
1. Mgr. Miloš Tigyi, Dolné Obdokovce 92, 951 02
2. Ing. Tibor Gyepes, Dolné Obdokovce 248, 951 02
3. Mgr. Peter Egyiid, Dolné Obdokovce 79, 951 02

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
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1 Číslo spiisu: W l f t j ' Cj&O(Cfo-, f y í X
j dna:

JU Dr. Jan a Vallová, PhO.
riaditeľka odboru
všeobecnej vnútornej správy
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