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STAl'\OVY

POHOlJ lČKA

(občianske združenie založene v zmysle zákona Č . 83/90 v z. n. p.)

I. čast'

VŠEOIIEClIOÉ USTANOVElIOlA

Članok l
Zľi khldné ustanoveni a

I ) Občianske združenie POHODlČKA (ďalej len .•združenieTje združením fyzických
a právnických osô b. založené za tičel9~l..presadzovania záujmov verejnosti homotoryského
regiónu najmä v oblastiach:~e"zdro1"h~rt. hudba. vzdelávanie. kultúra. sociálna
a zdravo'nlcka oblast'. cesuSvM~hyň \'o%\Jrostred i e a rozvoj vidieka. Združenie je
samostatnou právnic kou ds~u. kf9rtr'mBžQ.i svojom mene nadobúdať práva a povinnos ti.

'" ~~I (:~ ::;

2) Názo, združenia: POHO!!I KA !?
použi, ~y:r5 '~ . odička

3) Sid lo združenia: Štúrova 5. 082 71 I.IPANY

Článok ll.

Ciele združeni a

I) Cieľom obči anskeho zdru1e niaje iniciovanie, organizovanie a podpora aktivít zameraných
na podporu komunitného života na základe potrieb komunity. Občianske združenie bude
podporovať a reali zovať najmä aktivity zamerané na rozvoj kultúrno - hudobného
povedomia. na zvyšovanie sebadôvery a aktivizác ie detí a mládeže hornotorysk ého regiónu.
ako aj ostatn ého obyvateľstva. Rovnako bude podporovať aj aktivity napomáhajúce integráci i
zdravotne a inak znevýhodnených skupín ľudi, hlavne detí a mládeže do spoločnosti.

2) za účelom naplnenia tohto cieľa bude občianske združenie zabezpečovať a realizovať

najmä :
• podpora rozvoja hudobných ta lentov regiónu v ich umeleckom raste
• organizovať, rea l izovať a spolupracovať pri realizácii vzde lávacíc h

a tréningových aktivít podľa potrieb komunity.
• budovať informačnú databázu pre účely realizácie svojho cida.
• organizovať vzdelávacie. kultúrne. envi romentálne . športové a iné

spoločenské akcie.
• spolupracovať s orgánmi verejnej správy a s inými domácimi a zahraničnými

subjektami,
• podporovať a propagovať amatérsku umeleckú tvorbu (výtvarnú. literárnu.

hudobn ú, atď.)

• šíri ť informácie o svojej činnosti

• vydávať a šíriť periodické i neperiodické publikácie
• poskytovať vzdelávac ie. poradenské. sociálne a iné služby
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II. čast'

ČLENSTVO. I'RÁVA A POVINNO STI ČLENOV

Čl ánok III
Člc nsn.-o , . združení

1) Členom združenia môžu byt' fyzické a právnické osoby. ktoré~~~C'stanQ 'arni
združenia. fq'::':J: ~~ \ .~
2) O prijatí alebo vylúčení člena rozhoduje najbližšia Členská sclIDd .t::l~ I •
3) Členstvo v združení je dobrovoľné a vzniká dňom prijatia za~na~ftoTém,J P t> hádza
výslovne prejavenie súhlasu so stanovami a zaplatenie členského ~ ~pe'\'tuA>Q.~
členstva j e členský preukaz, ktorý je v evidencii združenia. .'~';! 5 \..-t•.
4) Členstvo zaniká:

a) dobrovoľným vystúpením zo združenia (dňom doručenia písomného oznámenia
o vy stúpení výkonnému výboru).

b) vy lú čením (dňom doručenia písomného oznámenia o vylúčeni).

c) úmrtím člena združenia. resp . dňom zán iku právnickej osoby.
d) zánikom združenia.

5) Člen môže byť vylúčený vtedy . ak napriek písomnému upozorneniu:
a) porušuje platné stanovy a et ické princípy.
b) bez závažných dôvodov nepl ni prij até uznesenia členskej schôdze
c) opakovane a bez závažných dôvodov sa nezúčastn í č lenskej schôdze
d) nezapl atí č lenský príspevok

článok tv
Práva a povinn osti č lenov

1) tien má právo naj mä :
a) podieľať sa na činnosti združenia.
b) veliť a byť vole ný do orgáno v združenia.
c) byť prítomný a hlasovať na zasadnutí Členskej schôdze a ďalších orgánov,
d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združe nia.
e) obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko

2) Povinnosti č lena sú najmä :
a) dodržiavať stanovy združenia.
b) phil' uznesenia orgánov združenia.
c) dbať o hospodárne a transparentne nakladanie s majetkom združenia.
d) dbať o dohré meno združenia.
e) platiť členský poplatok vo výške . ktorú usta noví Členská schôdza.
f) aktívne sa podieľať na real izácii činnosti združenia a vykonávať funkcie v orgánoch. do

ktorých boli členmi združe nia zvolený
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lIL časf

ORGÁNY ZIJIW ŽF:NIA

.-~

41
~3. SfC; A Článok V'

~'V _ Otiá y združenia

r: l d'::! I ".
Orgánmi občianskeho zqi'We .a::s~ ;q l ;;

a) Členská schôdza (~iiMj ~"'hI II
h) Výkonný výbor (ďalň~~Y~t-~~
c) Revízor "-::: ~ 5

Článok VJ
Člens ká schôdza

1) ČS je na najvyšším orgánom združenia a je tvorená všetkými č l enmi združenia
2) Do výlu čnej kompetencie patri najmä :

a) schvaľovať Stanovy združenia. ich zme ny a doplnky.
b) vol iť a odvolávať členov VV a revízora.
c) voliť a odvolávať štatutárny orgán
d) ur čovať výšku členského príspevku a ďalšieh zdôvodnených príspevkov.
e) rozhodovať o rozpustení a z l účení združenia a o nakladaní s majetkom združenia po

zániku.
3) ČS zvoláva predseda podľa potreby, najmenej však I x ročne . ČS j e uznášania schopná. ak
sa na hlasovaní zúčastní nadpolovičná väčšina č lenov. Ak nie je ČS uznášaniaschopná. zvolá
predseda náhradnú ČS, ktorá je schopná uznášať sa aj vtedy. ak nie j e prítomná nadpo lovi čná

väčšina členov.

4) ČS rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov združenia"

Článok VII
Vj"konn)"výbe r

I) VV riadi a zabezpečuje činnosť združenia medzi stretnutiami ČS. za svoju činnosť

zodpovedá ČS .

2) VV je orgán volený ČS v tajnom hlasovaní. má č l enov (predseda a 2 podpredsedovia) a za
svoju činnosť zodpovedá ČS.

3) VVnajmä :
a) rozhoduje o bežných veciach súvisiacich s fungovaním združenia.
b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovani a és.
c) ustanovuje likvidátora v prípade zániku združenia.
d) prijíma členov združenia a rozhoduje o vyl účení č lenov združenia.
e) vykonáva iné činnosti. ktorými jej členov poverila és.
t) obhospodaruje majetok združenia a disponuje finan č nými prostriedkami.
g) zabezpečuje rea lizáci u ustanovení CS.
h) rozhoduje o zrušení združenia. ak o tom nerozhodne ČS do 3 mesiacov odo dňa. kedy

nastala skutočnosť rozhodujúca pre zrušenie združenia.



Článok VI/l
Rcviznr

I) Revízor je kontro lným orgáno m združe nia. Je zodpovedn)'
2) Revízor je oprávnen)' nahl iadať do všetkých dokladov a
združeni1.

Článok IX
Štatutárne orgány

innosti

I ) Štatutárny m orgánom združe nia je Predseda VV a Podpredseda VV, ktorí sú oprávnení
konať v mene združenia vo všetkých veciach a zas tupuj ú združenie navonok.
2) Predseda alebo Podpredseda VV môže so súh laso m VV splnomocniť na zastupovanie inú
osobu.

IV. Časť
S I'OLOČNf: A ZÁVEREČNÉ UST ANO VE NIA

Článok);

Hospod árenie zd ruženia

1) Združenie hospodári so svojím majetkom v sú lade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
2) Zdrojmi majetku združenia sú najmä :

a) č lenské príspevky členov združenia.
b) dobrovoľné príspevky členov združenia.
c) duy, dot ácie . spo nzo rské príspevky od fyzických a právnických osôb . domácich

a zahraničných pri spievateľov a sponzorov.
d) granty získané na realizáciu proj ektov.
e) 2 % daní z prijmu fyzick ých a právnických osôb v zmysle zákona o dani ach z príjmov,
O príj my z činnosti združenia. z vlastnej doplnkovej hospodárskej č innosti.

g) ded ičstvá zo závetu
h) výnosy z majetku združenia t.j . príjmy z prenájmu. úroky z peňažných vk ladov.

v ýnosy z cenných papierov.
i) výnosy z lotérii a iných hier.
j) výnosy z verejných zbierok.
k) výnosy z organizovania kultúrnych. vzdelávacích. spoločenských alebo špo rtových

akcii a dotácie zo štátneho rozpočtu. rozpočtu obce alebo štátneho fondu.
3) V}TOSYz majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov združe nia.
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élánok XI
Zánik združenia

1) Združenie zaniká : .---::-...
a) dobrovoľným rozpustením alebo zl účením s iným občian~.tdt%ženl O zániku

združenia rozhoduje ČS na návrh VV. Do 15 dní odo dna prija.ri~ nútia~. ení
združenia štatutárny orgán oznámi zánik združenia Mini sterst(~n tľitjiJ~; 1 l j .

h) rozhodnutím ministerstva vnútra o jeho rozpustení e r';;
2) O zl účení a rozpustení združenia rozhoduje ČS nadpolovič~% v mo l~ a súčasne

rozhoduje o prechode práv a záväzkov združenia. Právnym nást ./ -~ o ~. o: iba
občianske združenie zriadené na podobn)' účel. ktorého cieľom nie . r: . ' anie zisku.
3) Pokial' pri zániku neprechádza celý majetok na právneho zástupcu. menuje VY
likvidátora. ktor)' vykoná likvidáciu. Lik vidačný zostatok môže byť prevedený Jen na
organizáciu zriadenú na podobn}' účel. ktorej cieľom nic je dosahovanie zisku.

Clánok XII
Závere čn é ustanovenia

1) Združenie je právnickou osobou. Do jeho postav enia a činnosti môžu štátne organy
zasahovať len v medziach zákona.
2) Združenie môže uzatvárať zmluvy o spolupráci s inými subjektami za účelom dos iahnutia
spoločných cieľov.

3) Stanov"y nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia Ministerstvom vnútra SR.
4) Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR"Do zvolenia štatutárneho
orgánu a iných orgánov spoločnost i koná v mene združenia prípravn)' výbor.
5) Stano..)' bol i prečítané a schválené všetkými zakladajúcimi č lenmi združenia na
ustanovujúcej č lenskej schôdzi združenia konanej dňa 31.3.2008

/}

V Lipanoch D2.Q.l.200S

JUDr. Org. PL~OVA
riadlten.a 00001"" YS8OOK1lej

YrIIllOme, spra ••
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