STANOVY
občianskeho združenia

Za čistý Gemer

Článok I
Základné ustanovenia
1) Názov združenia: Za čistý Gemer
2) Sídlo združenia: Vlachovo, Letná 71, 049 24 Vlachovo
3) Združenie je dobrovoľné združenie fyzických a právnických osôb vytvorené v záujme plnenia stanovených
cieľov. Pri svojej činnosti rešpektuje zákony a iné všeobecne záväzné právne normy platné na území
Slovenskej republiky.
4) Združenie je demokratickou, občianskou organizáciou, ktorá svoju činnosť vyvíja nezávisle od politických
strán a záujmov hospodárskych organizácií.
5) Združenie je právnickou osobou založenou podľa zák.č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
6) Združenie je založené na dobu neurčitú.
Článok II
Ciele a činnosť
















podporovať ochranu a tvorbu životného prostredia
usilovať sa o presadzovanie pozitívnych zmien v postojoch obyvateľstva a štátnych orgánov k otázkam
zdravého životného prostredia, spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života na Slovensku a
dodržiavania ľudských práv, osobitne sa bude zasadzovať za ochranu životného prostredia v oblasti
mikroregónu Dobšiná (ďalej len “región”)
podporovať občianske iniciatívy, ktoré smerujú k zmene postojov obyvateľov Slovenskej republiky pri
rozhodovaní o veciach verejných a pozdvihujú právne vedomie občanov
obhajovať požiadavky obyvateľov pri investičných zámeroch v regióne a okolí, ktoré môžu zhoršiť zdravie,
pohodu a kvalitu života obyvateľov, životné prostredie, zmeniť urbanizmus a charakter regiónu a ovplyvniť
jeho ekonomickú stabilitu
vytvárať, podporovať a presadzovať projekty a riešenia v záujme ochrany a podpory zdravia, prírody,
krajiny a starostlivosti o životné prostredie a aktívne sa podieľať na procese revitalizácie ekosystémov
regiónu zaťažených vplyvom priemyselných aktivít uskutočňovaných v regióne
pomáhať pri riešení ekologických problémov regiónu
rozvíjať a uplatňovať zásady ochrany životného prostredia a kultúrnych hodnôt v regióne v duchu filozofie
trvalej udržateľnosti
aktivizovať, združovať a organizovať občanov s cieľom podporovať rozvoj regiónu, propagáciu obcí
a navrhovať riešenia problémov na miestnej a regionálnej úrovni
vytvárať priestor pre vzájomné kontakty, spoluprácu a aktivitu občanov v prospech vlastného regiónu
prispievať k zlepšovaniu kvality života občanov, realizovať podporné aktivity pre vytváranie lepších
životných podmienok
rozvíjať svoje aktivity poradenskou, vzdelávacou, publikačnou a informačnou činnosťou
podporovať a presadzovať ekoturizmus a turizmus
vzdelávať v oblasti ekológie, stratégie trvalej udržateľnosti, ochrany prírody a krajiny, ochrany kultúrneho
dedičstva
pomáhať pri zabezpečovaní trvalo udržateľného rozvoja občianskej spoločnosti
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Článok III
Členstvo, práva a povinnosti členov, zánik členstva
1) Členstvo v združení je dobrovoľné.
2) Členom sa môže stať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, pokiaľ splní podmienky vstupu a súhlasí s
poslaním, cieľmi, činnosťou a stanovami združenia.
3) Podmienkami vstupu sú podanie riadne vyplnenej prihlášky a schálenie členstva predstavenstvom.
4) Členstvo vzniká dňom rozhodnutia predstavenstva o prijatí.
5) Každý člen je oprávnený:
- zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom (pričom každý člen má jeden hlas), klásť
otázky, dávať pripomienky a návrhy
- voliť a byť volený do orgánov združenia
- aktívne sa zúčastňovať na činnosti združenia
- predkladať orgánom združenia návrhy na činnosti a aktivity, prostredníctvom ktorých je možné
dosiahnuť ciele združenia
- nahliadať do účtovníctva združenia, obracať sa s podnetmi a sťažnosťami na orgány združenia a žiadať
ich o vysvetlenie a stanovisko
- byť informovaný o činnosti združenia a o rozhodnutiach orgánov združenia
6) Každý člen je povinný:
- dodržiavať stanovy združenia
- plniť uznesenia orgánov združenia
- aktívne sa podieľať na činnosti združenia
- zúčastňovať sa valného zhromaždenia a hlasovať na ňom
- dbať o dobré meno združenia
- plniť členské príspevky
- konať tak, aby činnosť člena nebola v rozpore s cieľmi, aktivitami a činnosťou združenia
- zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť činnosť a aktivity združenia, o
skutočnostiach týkajúcich sa finančných a majetkových vzťahov, o členoch združenia, pokiaľ oni sami
danú skutočnosť nezverejnili
7) Členstvo člena zanikne:
- vystúpením - dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia valnému
zhromaždeniu
- vylúčením - dňom rozhodnutia predstavenstva o vylúčení ak člen koná tak, že ohrozuje alebo môže
ohroziť dobré meno združenia, ohrozuje alebo môže ohroziť prebiehajúce alebo pripravované projekty
združenia, poruší povinnosť mlčanlivosti, koná tak, že jeho konanie je v rozpore s cieľmi, aktivitami a
činnosťou združenia
- úmrtím člena
- zánikom združenia
Článok IV
Orgány združenia
1) Orgánmi združenia sú valné zhromaždenie, predstavenstvo, štatutárny orgán.
Článok V
Valné zhromaždenie
1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené zo všetkých členov združenia.
Zasadnutia valného zhromaždenia sa môže zúčastniť ktorýkoľvek člen. Člen sa môže dať na zasadnutí
zastúpiť, v takom prípade sa zástupca preukáže plnomocenstvom, ktoré bude obsahovať dátum konania
valného zhromaždenia, ktorého sa týka. V prípade, že sa v priebehu zasadnutia člen dostaví, plná moc
stráca účinnosť a člen koná osobne. Valné zhromaždenie zasadá minimálne raz za rok.
2) Valné zhromaždenie:
- schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
- volí a odvoláva členov predstavenstva
- schvaľuje rozpočet na ďalší rok, plán činnosti a výročnú správu
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3)

4)

5)
6)

rozhoduje o výške členského príspevku na ten ktorý rok
o ďalších veciach zverených mu do právomoci týmito stanovami alebo právnymi predpismi platnými
na území SR
Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo združenia. Pozvánku predstavenstvo zašle všetkým členom.
Pozvánka je zasielaná na adresu, ktorú člen oznámil predstavenstvu ako svoje sídlo alebo bydlisko.
Pozvánka musí byť zaslaná najneskôr 7 dní pred konaním valného zhromaždenia.
Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. V prípade, že sa v
hodinu určenú ako začiatok valného zhromaždenia nezúčastní potrebný počet osôb, zasadnutie sa
nezačne a vykoná sa náhradné valné zhromaždenie. Náhradné valné zhromaždenie sa uskutoční o 30
minút, pričom je potrebné zachovať program zasadnutia pôvodného zhromaždenia. Na náhradnom
valnom zhromaždení sa rokuje a rozhoduje za prítomnosti tých členov, ktorí sa zúčastnili. Valné
zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, pričom člen má jeden hlas.
Valné zhromaždenie vedie predseda predstavenstva.
Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice, ktorú bude archivovať v archíve spoločnosti, pričom
poskytne jej kópiu alebo umožní do nej nahliadnuť ktorémukoľvek členovi na základe požiadania.
Článok VI
Predstavenstvo

1) Predstavenstvo združenia je výkonným orgánom združenia, ktorý sa skladá z predsedu predstavenstva,
podpredsedu a členov. Predsedu predstavenstva a podpredsedu predstavenstva volia do týchto funkcií a
odvolávajú z funkcie predsedu alebo podpredsedu zvolení členovia spomedzi seba. Počet členov
predstavenstva je minimálne 3 a najviac 5 členov. Funkčné obdobie členov predstavenstva je tri roky.
2) Predstavenstvo najmä:
- vykonáva uznesenia valného zhromaždenia
- riadi a zabezpečuje činnosť združenia
- zabezpečuje realizáciu projektov koordináciou osôb, na nich pracujúcich
- rozhoduje o prijatí nových členov
- rozhoduje o vylúčení členov
- zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie valného zhromaždenia
- rozhoduje o výkone podnikateľskej činnosti
- zabezpečuje vedenie účtovníctva a iných dokumentov vyžadovaných zákonmi
- predkladá návrhy na realizáciu nových projektov
- navrhuje činnosti, prostredníctvom ktorých bude dosiahnutý cieľ združenia
- rozhoduje o zrušení združenia, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o
zrušení združenia
- vykonáva ďalšie činnosti potrebné na plnenie cieľov združenia a na plnenie právnych predpisov, ktoré
nie sú dané do právomoci valnému zhromaždeniu
3) Predstavenstvo sa schádza minimálne dvakrát ročne. Zvoláva ho jeho predseda pozvánkou zaslanou
poštou, mailom alebo faxom na adresu, e-mail, telefón alebo fax posledne nahlásený tým ktorým členom
predstavenstva. Predstavenstvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou jeho, v tom čase, zvolených členov. V
prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Ak o to niektorý z členov požiada, vykoná sa hlasovanie
tajne.
Článok VII
Štatutárny orgán
1) Štatutárnym orgánom združenia je predseda predstavenstva, ktorý je zaroveň predsedom združenia a
zastupuje združenie navonok.
2) Za združenie koná samostatne predseda predstavenstva a v jeho neprítomnosti podpredseda
predstavenstva. Tieto osoby konajú za združenie tak, že k názvu združenia, svojmu menu a priezvisku,
funkcii a názvu alebo pečiatke združenia pripoja svoj podpis.
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Článok VIII
Majetok združenia a hospodárenie s ním
1) Majetok združenia tvoria:
- hnuteľný a nehnuteľný majetok
- finančné prostriedky, pokiaľ sa nejedná o dotácie, granty a pod., ktoré sú určené výslovne na použitie
v rámci projektu, ku ktorému boli poskytnuté
- majetkové účasti
- pohľadávky a iné majetkové práva
2) Majetok združenia je nedotknuteľným majetkom združenia. Majetok združenia je využívaný na aktivity
združenia pri plnení cieľov združenia alebo pri zabezpečovaní príjmov využívaných na plnenie cieľov
združenia. V prípade, že prechodne nie je majetok na taký účel využiteľný, je možné poskytnúť ho na
využívanie iným subjektom. Prevod nehnuteľného majetku a majetkových účastí je možný len so súhlasom
valného zhromaždenia.
3) Príjmy združenia tvoria najmä:
- členské príspevky, sponzorské príspevky
- dary fyzických a právnických osôb
- výnosy z verejných zbierok a zo vzdelávacích a spoločenských podujatí
- úroky z finančných prostriedkov v peňažných ústavoch
- časti daní z príjmov fyzických a právnických osôb poukázané podľa zákona o dani z príjmov
- granty, dotácie, príspevky z fondov
- príjmy z vlastnej činnosti vrátane obchodnej a hospodárskej
4) Výdavky združenia sú najmä:
- náklady spojené s realizáciou činností združenia za účelom plnenia jeho cieľov
- náklady na udržanie a zveľaďovanie majetku združenia
- náklady na zamestnancov združenia
5) Združenie hospodári počas roka v súlade so schváleným rozpočtom na ten ktorý rok. Na účely rozpočtu sa
za rok považuje 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, pričom sa nemusí jednať o kalendárny rok. V zásade
sa rozpočet vyhotovuje tak, že sa prvým mesiacom, ktorého sa týka bude najbližší mesiac po valnom
zhromaždení, na programe ktorého bude schválený. Rozpočet obsahuje príjmy a výdavky, okrem príjmov a
výdavkov súvisiacich s projektmi. Rozpočet je zameraný najmä na určenie výdavkov na ďalší rok,
potrebných na zabezpečenie chodu združenia a príjmov, ktoré pokryjú dané výdavky.
6) V záujme utvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať aj doplnkovú podnikateľskú činnosť
súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia, v súlade so všeobecnými záväznými predpismi a
stanovami združenia. Prostriedky získané podnikateľskou činnosťou nie je možné rozdeliť medzi členov
združenia, ale musia sa v plnom rozsahu použiť na činnosť a rozvoj združenia.
Článok IX
Ukončenie činnosti združenia a jeho zánik
1) Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, zlúčením s iným združením, právoplatným rozhodnutím
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) o jeho rozpustení.
2) V prípade zániku združenia dobrovoľným rozpustením a na základe rozhodnutia ministerstva je potrebné
vykonať majetkové vyporiadanie. Majetkové vyporiadanie vykoná likvidátor určený valným zhromaždením
alebo v prípade zániku na základe rozhodnutia ministerstva, určeným ministerstvom.
3) Valné zhromaždenie, ktoré rozhodne o dobrovoľnom rozpustení združenia musí zároveň zvoliť likvidátora
alebo likvidátorov a určiť jeho/ich odmenu. Valné zhromaždenie môže na danom zasadnutí aj spôsobe
naloženie s niektorým konkrétnym majetkom, napr. rozhodnúť o darovaní určitých vecí, valné
zhromaždenie môže tiež určiť aj ďalšie zásady speňažovania majetku nad rámec stanov, ktoré musí
likvidátor dodržať.
4) Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na všeobecne prospešné ciele a činnosti podobné
cieľom likvidovaného združenia.
5) Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dní od ukončenia likvidácie ministerstvu.
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Článok X
Záverečné ustanovenia
1) Združenie je právnickou osobou. Do jeho postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v
medziach zákona.
2) Združenie má právo používať svoje logo a pečiatku so svojím názvom a označením.
3) Návrh stanov bol prerokovaný a schválený na valnom zhromaždení konanom dňa 08.12.2011. Združenie
vzniká dňom registrácie na ministerstve. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.
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