Stanovy občianskeho združenia: Grúnik

Čl. I
Základné ustanovenia
1. Občianske združenie Grúnik (ďalej len združenie) vzniklo v súlade so zákonom č.83/1990
Z.z. o združovaní občanov v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Názov občianskeho združenia je Grúnik
3. Sídlo združenia: Babuškova 10, 821 03 Bratislava
4. Združenie je založené na dobu neurčitú
Čl. II
Cieľ a činnosť združenia
1. Cieľom združenia je vytvárať podmienky na záchranu, údržbu a obnovu pôvodnej
architektúry zrubových dreveníc a biodiverzitu prostredia kopaníc, zachovaním aktivít,
ktoré by podporovali pôvodne rozvinuté remeslá a to :
a. Fyzickou a duševnou činnosťou podieľať sa na obnove a údržbe zrubových
dreveníc.
b. Ukážkovo realizovať ciele svojej činnosti na objektoch zrubových dreveníc
v oblasti Grúnika nad Papradnom.
c. Rekreačné činnosti v okolitom prostredí prispôsobiť pôvodným aktivitám,
zachovať ráz prostredia a jeho odkaz ďalším generáciám
d. Dokumentovať úroveň manuálnej zručnosti pôvodných majstrov, pracovné
postupy, pôvodné materiály a ich význam v prostredí
e. Podporovať spoluprácu s inými občianskymi združeniami alebo inštitúciami
podobného charakteru
f. Zabezpečiť ochranu duševných hodnôt, podporovať svojou činnosťou povedomie
členov a aj nečlenov občanov k obnove a údržbe zodpovedajúcej a harmonizujúcej
s okolitým prostredím.
g. Vytvárať podmienky na zabezpečenie kontinuity činnosti, odovzdávať a rozširovať
poznatky o architektúre, histórii, prírodných hodnotách, ochrane prostredia,
symbióze osídlenca a prírody hlavne v oblasti medzi Marikovskou
a Papradnianskou dolinou.
h. Harmonizácia medziľudských vzťahov pôvodných obyvateľov s novými,
akceptovanie lokálnych kultúrnych hodnôt.
i. Medzinárodná spolupráca na báze výmeny informácií a poznatkov s podobnými
združeniami a predstaviteľmi podobných aktivít.
j. Popularizácia svojej činnosti, získavanie finančných prostriedkov, informačná
a publikačná činnosť, spolupráca s vedeckými inštitúciami, orgánmi verejnej
správy, inými právnymi subjektami a fyzickými osobami
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Čl. III
Členstvo
1. Členom občianskeho združenia sa na základe písomnej prihlášky môže stať:
a. Fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá súhlasí s týmito stanovami, stotožňuje sa
s poslaním tohto združenia, aktívne sa bude podieľať na jeho činnosti
b. Právnické osoby, ktoré súhlasia s týmito stanovami, stotožňujú sa s poslaním tohto
združenia, aktívne sa budú podieľať na jeho činnosti
2. O prijatí každého člena rozhoduje Rada starších združenia na základe písomnej prihlášky
3. Členstvo vzniká rozhodnutím Rady starších o prijatí za člena, zaplatením zápisného
a členského príspevku, ak sú tieto príspevky rozhodnutím Valnej hromady stanovené
4. Členstvo v združení je dobrovoľné
5. Členstvo zaniká:
a. Vystúpením zo združenia, a to doručením písomného oznámenia člena o vystúpení
zo združenia Rade starších.
b. Vylúčením zo združenia rozhodnutím Rady starších pre porušovanie členských
povinností alebo vykonávaním aktivít, ktoré sú v rozpore s cieľmi a činnosťou
združenia
c. Úmrtím člena, zánikom právnickej osoby
d. Zánikom združenia
6. Na prijatie alebo vylúčenie člena zo združenia je nutný súhlas minimálne 7 členov Rady
starších
Čl. IV
Práva a povinnosti členov
1. Člen má právo najmä:
a. Podieľať sa na činnosti združenia
b. Voliť do orgánov združenia
c. Byť volený do orgánov združenia po dovŕšení 21 rokov
d. Predkladať orgánom združenia podnety, návrhy, pripomienky alebo sťažnosti
a byť vyrozumený o ich riešení
e. Podávať návrhy na zmeny alebo doplnky interných predpisov združenia
f. Prispievať na činnosť združenia podľa svojich možností a slobodne zvolenou
formou
g. Ukončiť členstvo v združení
2. Člen je povinný:
a. Dodržiavať stanovy a interné predpisy združenia
b. Správať sa v súlade s cieľmi a zásadami združenia, dodržiavať Ústavu
Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony, ostatné všeobecne záväzné
právne predpisy
c. konať s verejnosťou, a s ostatnými členmi združenia čestne, korektne
a v súlade so zásadami slušného správania.
d. Vyhýbať sa činnosti, ktorá by poškodzovala dôveru členov združenia
a verejnosti
e. Ochraňovať majetok združenia pred poškodením, zničením a zneužitím.
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f. Upozorniť Radu starších alebo Staršinu na porušenie všeobecne záväzných
právnych predpisov, stanov alebo iných interných noriem združenia alebo
všeobecne platných etických noriem bez zbytočného odkladu po tom, ako sa
o porušení dozvie.
g. Aktívne sa podieľať na činnosti združenia
h. Platiť členské príspevky spôsobom a vo výške, o ktorej rozhodne Valná
hromada združenia
i. Propagovať aktivity združenia a na oficiálnych podujatiach dbať na dobré
meno združenia
Čl. V
Zápisné a členské príspevky
1. Zápisné je jednou z podmienok vzniku členstva v združení, ak o zápisnom rozhodla
Valná hromada a Rada starších. Môže ho tvoriť finančný vklad alebo vklad
hnuteľného alebo nehnuteľného majetku
2. Členský príspevok je suma, ktorú každý člen združenia pravidelne odovzdáva
združeniu. O existencii, výške a spôsobe platenia členských príspevkov, rozhoduje
Valná hromada a Rada starších.
Čl. VI
Orgány združenia
1.
2.
3.
4.

Valná hromada
Rada starších
Správna rada
Staršina
Čl. VII
Valná hromada

1. Valná hromada je najvyšším orgánom združenia. Tvoria ju všetci členovia. Ak je
členom právnická osoba, zastupuje ju fyzická osoba – štatutárny zástupca alebo ním
poverená osoba písomným poverením.
2. Valná hromada rozhoduje najmä o
a. Zániku združenia dobrovoľným rozpustením.
b. Existencii, charaktere, výške zápisného, spôsobe odvádzania zápisného
a členských príspevkov.
c. Zriadení alebo zrušení aj iných orgánov ako sú uvedené v článku VI., ktoré sú
potrebné pre riadenie činnosti združenia a pre hospodárenie s hnuteľným
a nehnuteľným majetkom.
d. Zmenách stanov združenia
3. Valná hromada volí a odvoláva:
a. Členov Správnej rady z kandidátnej listiny schválenej Radou starších. Delegát
určený Radou starších je ustanovený do Správnej rady bez volieb.
4. Valná hromada schvaľuje najmä
a. Stanovy, ich zmeny a doplnky
b. Rámcový plán činnosti
c. Rozpočet a správu o hospodárení
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d. Interné predpisy združenia
5. Valnú hromadu zvoláva Staršina podľa potreby, najmenej však jedenkrát do roka a to
písomnou formou, s oznámením termínu, miesta a programu rokovania.
6. Staršina zvolá Valnú hromadu vždy, keď ho o to požiadajú aspoň dvaja členovia Rady
starších, alebo jedna tretina členov združenia. V prípade, že by Staršina nezvolal
Valnú hromadu do 15 dní od obdržania písomnej žiadosti, môžu vyššie uvedení
oprávnení zvolať Valnú hromadu sami, a to najmenej 15 dní pred jej konaním.
7. Každý člen prítomný na zasadnutí Valnej hromady má právo jedného hlasu.
8. Valná hromada je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov,
alebo 7 členov Rady starších.
9. Valná hromada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných.
10. Rozhodnutie o zmene stanov, zlúčení, alebo ukončení činnosti združenia, je prijaté ak
za hlasovalo viac ako 2/3 prítomných členov a súčastne bolo potvrdené minimálne 7
členmi Rady starších.
11. Osobitným orgánom Valnej hromady je Rada starších.
12. Rada starších má právo veta voči všetkým rozhodnutiam Valnej hromady.

Čl. VIII
Rada starších
1. Rada starších je stály orgán združenia, ustanovený na celú dobu existencie združenia.
2. Rada starších má 10 členov.
3. Radu starších tvoria zakladajúci členovia združenia a zároveň členovia neformálneho
RC Clubu :
1) Bušša Vladimír, bytom Jamnického 2, 841 05 Bratislava
2) Čelko Juraj, bytom Vajnorská 4, 831 04 Bratislava
3) Chasák Ján, bytom Plzeňská 11, Bratislava 831 04
4) Jarolímek Ivan, bytom Babuškova 10, 821 03 Bratislava
5) Kaplan Juraj, bytom Piešťanská 515, 922 21 Moravany na Váhom
6) Krippel Eduard, bytom Budatínska 29, 851 05 Bratislava
7) Malý Ľudovít, bytom A. Trajana 18, 921 01 Piešťany
8) Onačila Dušan, bytom Mlynarovičova 22, 851 03 Bratislava
9) Schlosser Gabriel, bytom Záhradnícka 85, 821 08 Bratislava
10) Vlček Peter, bytom Batkova 1, 841 01 Bratislava
4. Rada starších volí zo svojich radov Staršinu združenia
5. Staršinu ustanovuje do funkcie Rada starších vydaním Osvedčenia o zvolení .
6. Rada starších deleguje aj jedného zástupcu do Správnej rady združenia.
7. Rada starších schvaľuje kandidatúru ďalšieho člena združenia do Správnej rady
8. Žiadny člen Rady starších nemôže byť odvolaný alebo vylúčený.
9. Člen Rady starších sa môže vzdať členstva v Rade
10. Člen Rady starších má právo určiť svojho nástupcu z radov členov združenia.
11. Nástupca člena Rady starších je Radou prijatý, ak zaň hlasovalo minimálne 7 členov
Rady starších.
12. Nástupca prijatý Radou starších sa kooptuje do Rady okamžite po odstúpení člena
Rady starších alebo v prípade úmrtia člena Rady starších
13. V prípade úmrtia člena Rady, ktorý nenavrhol nástupcu, navrhovateľom nástupcu je
Staršina, alebo minimálne traja členovia Rady starších. V takom prípade musí za neho
hlasovať celá Rada starších.
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14. Ak Rada starších použije právo veta proti rozhodnutiu Valnej hromady, musí s jeho
použitím súhlasiť minimálne 7 členov Rady starších
15. Stretnutia Rady starších zvoláva Staršina alebo 3 členovia Rady starších podľa potreby
ale minimálne raz ročne.
Čl. IX
Správna rada
1. Správna rada je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný
Rade starších a Valnej hromade. Riadi činnosť združenia v období medzi
zasadnutiami Valnej hromady
2. Správnu radu tvorí Staršina, jeho zástupca a jeden výkonný člen, ktorých funkčné
obdobie je tri roky. Ich opätovné zvolenie po uplynutí funkčného obdobia nie je
limitované.
3. Správna rada zasadá podľa potreby, najmenej však jedenkrát za kalendárny polrok.
Účasť na zasadnutí správnej rady je nezastupiteľná.
4. Zasadnutie zvoláva Staršina podľa dohodnutého plánu alebo na základe požiadania
aspoň 1 člena Správnej rady.
5. Správna rada je uznášaniaschopná, ak sú prítomná aspoň 2 členovia.
6. Správna rada prijíma rozhodnutia, v rámci svojich kompetencií vymedzených
stanovami a internými predpismi, ak za ne hlasujú aspoň 2 členovia
7. Správna rada najmä:
a. Pripravuje pre Radu starších podklady k rozhodnutiu o prijatí a odvolaní
členov združenia.
b. Riadi a zabezpečuje činnosť združenia.
c. Pripravuje potrebné materiály na rokovanie Rady starších a Valnej hromady.
d. Pripravuje podklady k rozpočtu a k správe o hospodárení združenia.
e. Predkladá Rade starších na schválenie návrhy na zriadenie iných výkonných
funkcií alebo poradných orgánov potrebných pre riadenie združenia.
f. Ustanovuje likvidátora v prípade zániku združenia likvidáciou
8. Na zasadaní Správnej rady má právo sa zúčastniť ktorýkoľvek člen Rady starších
Čl. X
Staršina
1. Štatutárnym orgánom združenia je Staršina.
2. Staršina zastupuje združenie navonok a koná vo všetkých jeho záležitostiach.
3. Staršina zabezpečuje právne úkony za celé združenia, včítane pracovno-právnych
vzťahov.
4. Je zodpovedný za hospodárenie spoločenstva počas svojho funkčného obdobia
5. Staršinu volí a odvoláva Rada starších
6. Staršina určuje svojho zástupcu spomedzi členov Správnej rady.
7. Zástupca staršinu koná v plnom rozsahu práv a povinností Staršinu na základe
písomného poverenia Staršinu počas jeho neprítomnosti
8. V prípade dlhodobej nespôsobilosti Staršinu na výkon funkcie, presahujúcom 6
mesiacov Rada starších zvolí a ustanoví do funkcie nového Staršinu.
9. Staršina zvoláva rokovanie Rady starších a Valnej hromady
10. Staršina je fyzická osoba, ktorá je vo svojej činnosti viazaná rozhodnutiami Správnej
rady, Rady starších a Valnej hromady.
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Čl. XI
Hospodárenie
1. Združenie hospodári podľa všeobecne platných právnych predpisov.
2. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
3. Zdrojmi majetku sú:
a. Zápisné a členské príspevky.
b. Dary, granty a dotácie od právnických a fyzických osôb z tuzemska a zo
zahraničia.
c. Výnosy z majetku.
d. Príjmy z podnikateľskej činnosti, ktorá sa môže vykonávať len po schválení jej
rozsahu a obsahu Valnou hromadou združenia a zisk z nej môže byť použitý
len na ciele určené stanovami združenia a na jeho fungovanie
e. Úvery.
f. Výnosy z verejných zbierok, lotérií.
g. Príspevky zo štátneho rozpočtu, alebo rozpočtu samosprávneho orgánu.
h. Príspevky zo štátnych fondov alebo fondov samosprávnych orgánov.
i. Iné zdroje.
4. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu na jeden rok.
5. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na fungovanie združenia
a podporu jeho cieľov v súlade so záujmami členov.
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