Stanovy občianskeho združenia OZ Priekopa
I. Všeobecné ustanovenie, názov a sídlo
a) Všeobecné ustanovenie: OZ Priekopa je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie
občanov, ktoré rozvíja činnosť na území Slovenskej republiky
b) Názov:

OZ Priekopa

c) Sídlo:

Kpt. Nálepku 549, 966 01 Hliník nad Hronom

II. Ciele
OZ vzniká za účelom:
» vytvárania podmienok pre zachovanie a propagovanie prírodných a historických
zaujímavostí v regióne Stredného Pohronia prostredníctvom:
a) vyhľadávania a zhromažďovania historických dokumentov, fotografií a iných
materiálov


aktívna spolupráca s orgánmi samosprávy, knižnicami, archívmi, múzeami
a pamätníkmi samotnými (súkromné zbierky fotografií, kníh a dokumentov)

b) organizovania voľno časových aktivít pre deti a dospelých:


zber odpadu a separovanie



úprava a čistenie okolia obce, kultúrnych a historických pamiatok



tábory a exkurzie pre deti



športové a kultúrne podujatia



turistika

c) ochrany životného prostredia:


propagácia regiónu



udržiavanie chodníkov, značení



inštalácia odpadkových košov



výroba a výstavba informačných tabúľ

 usporadúvanie tematických prednášok, seminárov a školení
 vydávanie informačných brožúr a publikácií
 vykonávanie informačnej a poradenskej činnosti
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III. Členstvo
a) Členom združenia sa môže stať každá fyzická a právnická osoba, ktorá spĺňa tieto
podmienky:


súhlasí so stanovami združenia



je bezúhonná

b) Návrh na prijatie sa podáva písomne Rade združenia, prikladá sa k nemu písomné
odporúčanie dvoch členov združenia a jedného člena Rady združenia.

IV. Práva a povinnosti členov, zánik členstva
a) Práva členov:


byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach združenia

b) Povinnosti členov:


dodržiavať stanovy



zúčastňovať sa na činnosti a zhromaždeniach združenia



platiť členský príspevok

c) Zánik členstva:


dobrovoľným vystúpením člena



vylúčením z dôvodu nečinnosti alebo s uvedením závažných dôvodov vylúčenia



úmrtím člena

V. Orgány združenia
a) Orgánmi združenia sú zhromaždenie, rada a predseda združenia.


Zhromaždenie je spoločné stretnutie členov združenia, ktoré rozhoduje o programe
činnosti združenia, o zmene a doplnení stanov, o nakladaní s majetkom a o zániku
združenia.



Zhromaždenie volí a odvoláva radu a predsedu. Schádza sa podľa potreby, najmenej
raz ročne. Zvoláva ho rada písomne alebo ústne najmenej 3 dni vopred.



Prvé zhromaždenie sa uskutoční do 14 kalendárnych dní po zaregistrovaní
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.



Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých
členov.



Rada zabezpečuje činnosť združenia medzi jednotlivými zhromaždeniami. Má troch
členov.

 Predseda združenia je členom rady, zastupuje združenie navonok a koná v mene
združenia.
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VI. Hospodárenie
a) Majetok združenia tvoria:


členské príspevky



dotácie



granty



dary



iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi.

b) Majetok a príjmy budú použité na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho
vlastnej činnosti.
c) Pri zániku združenia o majetku rozhodne zhromaždenie.

VII. Prechodné a záverečné ustanovenia
a) Spolok vzniká a stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky.
b) Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie združenia stávajú automaticky členmi
združenia.
c) Spolok zaniká rozhodnutím zhromaždenia.

V Hliníku nad Hronom dňa 23.02.2014.
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