Stanovy občianskeho združenia
Článok 1.
Základné ustanovenia
1.1
1.2
1.3

Názov občianskeho združenia: Občianske združenie Hasiči Veterná Poruba
Skrátený názov : OZ Hasiči Veterná Poruba
Sídlo združenia: Veterná Poruba 50, 031 04 pošta Liptovský Mikuláš 4

Článok 2.
Všeobecné ustanovenia
2.1
Združenie je nepolitickým dobrovoľným združením občanov, ktorí vykonávajú
všeobecne prospešnú činnosť prostredníctvom tohto združenia.
2.2
Združenie je samostatný právny subjekt.

Článok 3.
Ciele a činnosti
Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie aktivít a činností na miestnej a regionálnej
úrovni zameraných na:
3.1.1 ochranu zdravia a majetku občanov pred požiarmi a živelnými pohromami, najmä
propagáciou myšlienok hasičstva, podpory hasičského športu vo všetkých vekových
kategóriách a rozvojom preventívnej protipožiarnej ochrany
3.1.2 ochranu a presadzovanie záujmov seniorov, aktívne starnutie
3.1.3 podporu rozvoja detí a mládeže, využívanie ich voľného času a rozvíjanie záujmovej
činnosti
3.1.4 ochranu a tvorbu životného prostredia, kultúrneho bohatstva (divadlo, knižnica) a
histórie
3.1.5 podporu vzdelávania a celoživotného vzdelávania všetkých vekových skupín občanov,
3.1.6 podporu sociálno - ekonomického rozvoja obce,
3.1.7 oživenie záujmu mládeže o kultúrne, spoločenské, športové, historické a iné dianie,
3.1.8 organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, prístupných širokej
verejnosti,
3.1.9 vytvorenie siete spolupráce s ostatnými združeniami s podobnými aktivitami,
3.1.10 podpora rozvoja cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce.
3.1

3.2
K podpore cieľov uvedených v bode 3.1 združenie vykonáva predovšetkým tieto
činnosti:
3.2.1 spolupráca s fyzickými a právnickými osobami, inštitúciami, združeniami, orgánmi
verejnej správy na miestnej i regionálnej úrovni,
3.2.2 koordinácia aktivít na jednotlivých úrovniach cieľov a oblastí – deti a mládež, seniori,
hasiči, kultúra a šport, organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,
školení a kurzov,
3.2.3 reklamná a propagačná činnosť.
3.3
Združenie je oprávnené vykonávať činnosti podľa bodu 3.2 spôsobom a v rozsahu,
ktoré priamo súvisia s plnením cieľov združenia podľa bodu 3.1.
3.4
Činnosti uvedené v bode 3.2, ale ani iné činnosti združenia nesmú byť vykonávané za
účelom dosiahnutia zisku.

Článok 4
Členstvo
4.1
Členom združenia môže byť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá súhlasí so
stanovami a s cieľmi združenia. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom združenia môže
byť aj dieťa od 8 rokov veku, ak jeho rodič podpíše prihlášku a súhlasí zo stanovami a cieľmi
združenia.
4.2
4.3

Členstvo v združení vzniká rozhodnutím základnej organizácie o prijatí za člena na
základe prihlášky o členstvo v združení a zaplatení členského príspevku.
Členstvo v združení je riadne a čestné. Čestné členstvo odsúhlasuje zhromaždenie
združenia.

4.4
Členstvo v združení zaniká:
4.4.1 vystúpením
4.4.2 vylúčením
4.4.3 úmrtím člena
4.4.4 zánikom združenia.

Článok 5.
Práva a povinnosti členov
Člen ma právo najmä:
5.1
5.1.1 podieľať sa na činnosti združenia,
5.1.2 voliť a byť volený do orgánov združenia,
5.1.3 obracať sa na orgány združenia s podnetmi a žiadať o ich stanovisko
5.1.4 byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia,
5.1.5 byť informovaný o programoch, aktivitách a podujatiach organizovaných združením.
5.2
Povinnosti člena sú najmä:
5.2.1 dodržiavať stanovy a iné vnútorné predpisy združenia,
5.2.2 plniť uznesenia orgánov združenia,
5.2.3 aktívne sa podieľať na činnosti združenia,
5.2.4 nekonať v rozpore so záujmami združenia a zdržať sa vyjadrení, ktoré by mohli
poškodiť povesť združenia.

Článok 6.
Základná organizácia
6.1
6.2

Základná organizácia je základnou organizačnou jednotkou združenia a koná vo
svojom mene.
Základná organizácia sa može skladať aj s jednotlivých klubov združenia.

6.3
Výbor je povinný zaregistrovať novú Základnú organizáciu, ak zakladajúci spĺňajú
podmienky na členstvo podľa Článku 4.1 týchto stanov.
6.4

Registráciou základnej organizácie vzniká členstvo zakladajúcich.

6.5

Základnú organizáciu tvoria minimálne piati členovia.

6.6

Základná organizácia svoju činnosť vykonáva v mieste sídla na základe týchto stanov.

6.7
Najvyšším orgánom základnej organizácie je zhromaždenie základnej organizácie,
ktoré volí výbor a predsedu základnej organizácie.
6.8

Základná organizácia zaniká, ak počet jej členov klesne pod päť.

Článok 7.
Orgány združenia
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.5

Orgánmi združenia sú:
Zhromaždenie združenia
Výbor združenia
Predseda združenia
Kontrolná komisia združenia.

Článok 8.
Zhromaždenie združenia
8.1
Zhromaždenie združenie tvoria všetci členovia združenia. cccccnccccccccccccccc
8.2
Zhromaždenie volí a odvoláva členov výboru, kontrolnej komisie a predsedu
združenia, pričom rozhoduje väčšinou hlasov všetkých členov združenie.
8.3
Zhromaždenie schvaľuje stanovy,ich zmeny a doplnky.Schvaľuje ročný plán aktivít,
rozpočet a správu o hospodárení združenia. 2222222222222222222222222222222222222
8.4
Zhromaždenie rozhoduje o zániku združenia alebo o zlúčení združenia, pričom svoje
rozhodnutie schvaľuje väčšinou hlasov všetkých členov združenia.
8.5
Zhromaždenie sa uznáša sa základných zásadách, princípoch a obsahovej štruktúre
dohody o spolupráci s inými subjektmi.

Článok 9.
Výbor združenia
9.1
Výbor je v čase medzi dvomi zasadnutiami zhromaždenia najvyšším orgánom
združenia. Je zložený zo zástupcov jednotlivých klubou. Jeho členom je aj predseda
združenia.
9.2
Výbor zasadá podľa potreby a spolupracuje s kultúrnou a športovou komisiou pri
obecnom zastupiteľstve.
9.3
Výbor nemá oprávnenie a právomoc zmeniť a doplniť stanovy združenia, nemôže
zvoliť ani odvolať Predsedu združenia. Výbor pripravuje ročný plán a rozpočet združenia pre
schválenie v zhromaždení.

Článok 10.
Predseda združenia
10.1 Predseda združenia zastupuje združenie navonok, je štatutárnym orgánom združenia.
10.2 Vo veciach zaväzujúcich združenie je oprávnený konať Predseda združenia
samostatne.
10.3 Funkčné obdobie Predsedu združenia je štvorročné.

Článok 11.
Kontrolná komisia združenia
11.1 Kontrolná komisia je orgánom združenia, ktorý vykonáva vnútornú kontrolu nad
ekonomickou a inou činnosťou združenia, dohliada na dodržiavanie etických a iných
mravných zásad združenia.
11.2 Kontrolná komisia za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu združenia, pričom na
každom zasadnutí zhromaždenia je povinná podať správu o vykonanej činnosti.

Článok 12.
Hospodárenie združenia
12.1 Združenie hospodári so svojim hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Majetok
združenia môže byť použitý len na plnenie cieľov združenia v zmysle bodu 3.1.
12.2 Zdrojmi majetku združenia sú:
12.2.1 členské príspevky,
12.2.2 dary, pôžičky, dotácie a granty,
12.2.3 výnosy z hospodárenia s majetkom,
12.2.4 príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia.
12.3 Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

Článok 13.
Zánik združenia
13.1 Združenie zaniká:
13.1.1 dobrovoľným rozpusteným alebo zlúčením s iným združením,
13.1.2 právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.
13.2 Ak
združenie
zaniká
rozpustením,
výbor
ustanoví
likvidátora.
13.3 Pri zániku združenia podľa bodu 13.1.2 alebo ak niet orgánu, ktorý by majetkové
vysporiadanie vykonal, vykoná majetkové vysporiadanie likvidátor určený Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky.
13.4 Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky záväzky združenia.
13.5 S likvidačným zostatkom sa naloží podľa rozhodnutia výboru, pričom použitie
likvidačného zostatku je možné výhradne v súlade s cieľmi združenia podľa bodu 3.1. Toto
ustanovenie sa nepoužije v prípade postupu podľa bodu 13.3.

Článok 14.
Záverečné ustanovenia
14.1 Podrobnosti o činnosti a hospodárení združenia, o spôsobe volieb do orgánov
združenia a o spôsobe hlasovania v orgánoch združenia upravuje Organizačný poriadok
združenia.
14.2 Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR.

Vo Veternej Porube dňa 03. marca 2013

