STANOVY

Ob ianskeho združenia

„ FÓRUM STAREJ ŠTIAVNICE “

lánok I.
Základné ustanovenia

1.

Ob ianske združenie „ FÓRUM STAREJ ŠTIAVNICE “ ( alej len „združenie“) je
právnická osoba založená pod a zákona .83/1990 o združovaní ob anov.

2.

Názov združenia: Ob ianske združenie „ FÓRUM STAREJ ŠTIAVNICE “

3.

Sídlo združenia: Andreja Kme a 120/8, 969 01 Banská Štiavnica

4. Ob ianske združenie „ FÓRUM STAREJ ŠTIAVNICE “ je združením fyzických a
právnických osôb spolupracujúcich na obnove historických objektov a kultúrnych
a historických tradícií mesta Banská Štiavnica a využití v cestovnom ruchu jej propagácii.
Združenie je samostatnou právnickou osobou s regionálnou pôsobnos ou a vyvíja svoju
innos v rámci predmetu innosti stanoveného týmito stanovami.

lánok II.
Cie združenia

Cie om združenia je záchrana, obnova, rozvoj a popularizácia historického a kultúrneho
dedi stva Slovenskej republiky smerujúca k rozvoju cestovného ruchu. Zmapovanie a ochrana
historických objektov a kultúrnych tradícií mesta Banská Štiavnica a ich propagácia. Podpora
záujmov lenov zameraná na využitie týchto objektov na verejné kultúrno-spolo enské ú ely.
Aktivizácia vz ahu verejnosti k zachovaniu kultúrneho dedi stva, ku kultúrnej kvalite svojho
životného prostredia, budovanie pocitu spoluzodpovednosti za vzh ad mesta a stav
architektonického dedi stva a realizáciou konkrétnych projektov prispieva k procesu fyzickej
a morálnej regenerácie Banskej Štiavnice v prospech zachovania jej kultúrneho dedi stva.
Odstra ova nedostatok vedomostí o kultúrnom dedi stve, jeho hodnotách a ochrane.
Usilova sa o záchranu ohrozených pamiatok a ich opätovné využitie.

lánok III.
innos združenia

1.

Uskuto ovanie kultúrnych akcií a podujatí, a to aj v cezhrani nej spolupráci.

2.

Podporovanie vyh adávania a získavania finan ných zdrojov na rekonštrukciu
a obnovu historických budov, sakrálnych stavieb a pamätihodností.

3.

Organizovanie odborných a populárnych seminárov a vzdelávaní.

4.

Poskytovanie poradensko-konzulta ných služieb vo všetkých otázkach súvisiacich
s cie om združenia., taktiež analýza, prieskum a poskytovanie informácií o trhu pre
lenov združenia.

5.

Zabezpe ovanie aktivít spojených s výchovou vo vz ahu k cie u združenia.

6.

Propagovanie innosti združenia.

7.

Podporovanie a prehlbovanie komunikácie a spolupráce medzi:
a) ob anmi,
b) štátnou a verejnou správou,
c) tretím sektorom,
d) podnikate ským sektorom,
e) univerzitami, základnými a strednými školami,
f) zahrani nými organizáciami.

8.

Ochrana životného prostredia revitalizácia a údržba verejnej zelene v meste Banská
Štiavnica.

9.

Poskytovanie odborných informácií a zvyšovanie profesijnej úrovne a právneho vedomia

na úseku pamiatkovej starostlivosti všetkých majite ov historických objektov.

10. Publika ná innos propagujúca mesto Banská Štiavnica.

11.

Predkladanie podnetov orgánom a inštitúciám inným v oblasti obnovy pamiatok
a celkovej regenerácie mesta.

12.

Zabezpe ovanie aktivít spojených s výchovou vo vz ahu k cie u združenia.

lánok IV.
lenstvo

1. Riadnym lenom združenia môžu by fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú:
a) vlastníkmi alebo spoluvlastníkmi národnej kultúrnej pamiatky v meste Banská
Štiavnica a súhlasia so stanovami a cie mi združenia,
b) vlastníkmi, alebo spoluvlastníkmi nehnute nosti nachádzajúcej sa
v pamiatkovej rezervácii mesta Banská Štiavnica a súhlasia so stanovami
a cie mi združenia.

2.

estnými lenmi môžu by fyzické osoby, ktoré sa chcú podie a na rozvíjaní innosti
združenia. O estnom lenstve rozhoduje predsedníctvo. Na estné lenstvo sa
nevz ahujú povinnosti o platení lenského poplatku. Za estného lena združenia
môže by prijatá osobnos , ktorá v podstatnej miere prispieva k zvýšeniu dobrého
mena združenia. estní lenovia sa môžu zú ast ova rokovaní zhromaždenia .

3. O prijatí za riadneho lena rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo
združenia. O prijatí estného lena rozhoduje predsedníctvo.

4. Pridruženými lenmi združenia môžu by tiež alšie subjekty fyzické alebo právnické
osoby inné v oblasti, kultúry a cestovného ruchu v SR . Pridružení lenovia sa môžu
zú astni zasadnutia združenia len s hlasom poradným.

4.

lenstvo v združení je dobrovo né.

5.

lenstvo vzniká d om prijatia za lena.

6.

lenstvo zaniká:
a) vystúpením – v de doru enia písomného oznámenia lena o vystúpení zo
združenia predsedníctvu,
b) vylú ením - lenstvo zaniká d om rozhodnutia predsedníctva o vylú ení, a
proti jeho rozhodnutiu sa nedá odvola ak:

- len združenia neuhradí príspevok ani po výzve
- len združenia koná v mene združenia v rozpore s cie mi združenia
- len združenia poškodzuje dobré meno združenia
- len združenia spôsobil svojím konaním združeniu škodu,
c) úmrtím lena, resp. zánikom právnickej osoby,
d) zánikom združenia.

7.

lenský poplatok sa platí na dobu jedného kalendárneho roka. Výšku lenského ur uje
zhromaždenie lenov na jeden kalendárny rok vopred. Ak sa žiadate stane lenom
združenia po uplynutí prvého štvr roka kalendárneho roka, je povinný zaplati
alikvotnú as ro ného lenského poplatku, ur enú podielom jednej štvrtiny za každý
kalendárny štvr rok trvania jeho lenstva v prvom roku lenstva. V prípade že len
nezaplatí lenský poplatok do 15 dní po jeho splatnosti, jeho lenstvo v združení
zaniká.

lánok V.
Práva a povinnosti lenov

1.

len má právo:
a) zú ast ova sa lenskej schôdze a hlasova na nej
b) zú ast ova sa na innosti združenia
c) voli a by volený do orgánov združenia
d) predklada návrhy, podnety, s ažnosti a žiadosti orgánom združenia a by
informovaný o ich riešení,
e) by informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia a pripravovaných aktivitách.

2.

len má tieto povinnosti:

a) dodržiava zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej
republiky a stanovy združenia,
b) plni uznesenia orgánov združenia
c) aktívne sa podie a na innosti združenia
d) pod a svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáha orgánom
združenia
e) plati

lenské príspevky (výšku lenského ur í valné zhromaždenie).

lánok VI.
Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:
a) valné zhromaždenie
b) predsedníctvo združenia
c) štatutárny orgán

lánok VII.
Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými lenmi združenia
1. Valné zhromaždenie:
a) schva uje zmeny a doplnky stanov združenia
b) volí a odvoláva lenov predsedníctva,
d) schva uje plán innosti, rozpo et a výro nú správu o hospodárení,
e) rozhoduje o alších zásadných otázkach týkajúcich sa združenia
f) rozhoduje o zrušení združenia

2. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo pod a potreby, najmenej
jedenkrát do roka. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej 20%
lenov združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovi ná
vä šina všetkých lenov. Uznesenie valného zhromaždenia je platné, ak za
hlasovala
nadpolovi ná vä šina prítomných lenov. Hlasovanie valného zhromaždenia o personálnych
otázkach môže by tajné.

lánok VIII.
Predsedníctvo združenia

1. Predsedníctvo združenia je výkonným orgánom združenia, za svoju
zodpovedné

innos

je

valnému zhromaždeniu. Riadi innos združenia v období medzi zasadnutiami valného
zhromaždenia.

2. Predsedníctvo má najmenej troch lenov ( predseda, podpredseda, tajomník), ktorých
funk né obdobie je štyri roky. Schádza sa najmenej raz mesa ne, inak vždy, ke je
zvolané oprávnenou osobou. Rokovania zvoláva a riadi predseda, v jeho neprítomnosti
podpredseda. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovi ná vä šina
jeho lenov. Rozhoduje uznesením, ktoré prijíma nadpolovi ná vä šina prítomných
lenov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu a ak nie je prítomný predseda,
hlas podpredsedu.

3. Predsedníctvo najmä:
a) volí spomedzi svojich lenov predsedu a podpredsedu a odvoláva ich
b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia
c) vypracováva plán innosti združenia, správu o innosti, návrh rozpo tu a správu
o hospodárení združenia
d) rozhoduje o prijatí a vylú ení lena združenia
e) rozhoduje o zrušení združenia v prípade, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch
mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia
f) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.

lánok IX.
Štatutárny orgán

1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorého v prípade neprítomnosti zastupuje
ním poverený len predsedníctva.

2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.

lánok X.
Hospodárenie združenia

1. Združenie hospodári s hnute ným a nehnute ným majetkom.

2. Zdrojmi majetku sú:
- dobrovo né lenské príspevky
- dary od fyzických osôb
- dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zahrani ia
- dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií
- príjmy z innosti pri nap aní cie ov združenia
- reklamná a propaga ná innos
- výnosy z majetku a vlastnej innosti, ktoré môžu by použité len na podporu cie a
združenia.

3. Hospodárenie sa uskuto uje pod a schváleného rozpo tu. Za hospodárenie
zodpovedá predsedníctvo.

4. Všetky získané finan né prostriedky , ako aj hmotné a nehmotné aktíva sú majetkom
združenia ako celku.

5. Na základe zmluvných vz ahov môže združenie využíva majetok iných organizácií
alebo štátu.

6. Nevy erpané finan né prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na
nasledujúce obdobie.

lánok 11
Zánik združenia

1. Združenie zaniká dobrovo ným rozpustením, alebo zlú ením s iným združením. O zániku
rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovi nou vä šinou hlasov.

2. Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.

3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky poh adávky združenia. Majetok sa
v prípade likvidácie môže previes inému združeniu, nadácii alebo právnickej osobe
s podobnými cie mi

alebo na verejnoprospešné a charitatívno-humánne ú ely.

lánok 12
Závere né ustanovenia

1. Tieto stanovy nadobúdajú platnos a ú innos d om schválenia valným zhromaždením.

2. Združenie vzniká d om registrácie na Ministerstve vnútra SR.

3. Na vz ahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona . 83/1990 Zb.
o združovaní ob anov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných
právnych predpisov.

