STANOVY
Občianske združenie Grausova lúka
v skratke OZ Grausova lúka
I.
Preambula
1.

Tieto stanovy vymedzujú charakter, postavenie, úlohy, ciele, princípy vnútornej
organizácie a hospodárenia Občianskeho združenia Grausova lúka.
II.
Charakter, postavenie a sídlo Občianskeho združenia Grausova lúka

1.

Občianske združenie Grausova lúka je nezávislá, dobrovoľná, nepolitická a otvorená
organizácia založená v súlade so zákonom číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov
v znení zmien a doplnkov a to ako samosprávna organizácia združujúca občanov so
záujmom o obnovu a rozvoj oblasti Modra - Piesok na Grausovej lúke.

2.

Občianske združenie je samostatne hospodáriacou organizáciou s právnou
subjektivitou, registrovanou a zapísanou v príslušnom registri Ministerstva vnútra SR,
pôsobiacou na celom území Slovenskej republiky.

3.

Názov združenia je: Občianske združenie Grausova lúka, (v skratke OZ Grausova
lúka).

4.

Sídlo Občianskeho združenia Grausova lúka je na Rekreačná chata 4167/H 31, 900 01
Modra – Piesok. O zmene sídla rozhoduje prezídium svojim rozhodnutím.

III.
Úlohy a predmet činnosti Občianskeho združenia Grausova lúka
1. Účelom a cieľom Občianskeho združenia Grausova lúka (ďalej len ako „združenie“) je
obnova a rozvoj historického regiónu Modra - Piesok na Grausovej lúke, so zameraním
na znovuvybudovanie historického významu tejto oblasti, ako i podpora cestovného
ruchu, kultúry, športu a tradičných hospodárskych odvetví v tomto regióne
a rekultivovanie tejto oblasti.
2. V súlade s účelom a cieľom založenia združenia sa jeho členovia dohodli na tomto
predmete činnosti združenia:
a) obnova, rozvoj a starostlivosť o kultúrne dedičstvo regiónu Modra - Piesok
prostredníctvom projektov poukazujúcich na význam a hodnotu regiónu Modra Piesok,

b) propagácia a zviditeľňovanie kultúrnych a prírodných hodnôt v regióne Modra Piesok,

c) ochrana prírody a krajiny v regióne Modra – Piesok, podpora a realizácia projektov
s cieľom zmiernenia a likvidácie ekologickej záťaže regiónu
d) zveľaďovanie regiónu Modra - Piesok s cieľom jeho modernizácie a údržby,
e) získavanie, spracovanie a poskytovanie informácií v oblasti cestovného ruchu,
f)

koordinácia aktivít a služieb cestovného ruchu,

g) propagácia atraktivít cestovného ruchu v regióne Modra - Piesok,
h) prezentácia regiónu na výstavách a veľtrhoch,
i)

organizovanie
výstav
s propagáciou regiónu,

a kultúrnych

a spoločenských

podujatí

j)

reklamná činnosť v súvislosti s propagáciou regiónu Modra - Piesok,

v súvislosti

k) prieskumy a analýzy v spojení s cieľom činnosti,
l)

podieľanie sa na tvorbe koncepcií a plánov regionálneho rozvoja v súvislosti s cieľom
činnosti OZ Grausova lúka,

m) organizovanie a poskytovanie vzdelávania,
v cestovnom ruchu a regionálnom rozvoji,

poradenstva

a metodickej

pomoci

n) spolupráca pri tvorbe a zavádzaní certifikovania poskytovaných služieb podľa
osobitných pravidiel,
o) obnova a vybudovanie športových areálov a športovo-rekreačných zariadení
p) organizovanie športových podujatí s dôrazom na rozvoj cykloturistiky a lyžiarskych
a bežeckých tratí

q) medzinárodná a zahraničná spolupráca.
3. Činnosť združenia sa bude v konkrétnych krokoch riadiť programom činnosti, ktoré
schváli valné zhromaždenie združenia.

IV.
Vznik a trvanie OZ Grausova lúka
1. Združenie založili dňom podpisu prvého návrhu stanov títo zakladajúci členovia:
Ing. Miroslav Síbert, Višňová 7A, 831 01 Bratislava, r. č. 660527/6953
Tomáš Tyroler, Cukrová 12, 811 01 Bratislava, r. č. 460809/765
Ing. Ivan Šurina, Trenčianska 30, 821 09 Bratislava, r. č. 670729/6486
JUDr. Peter Lenský, Svätoplukova 25, 821 08 Bratislava, r. č. 490616/210
Zdenek Súkup, Rovniakova 2, 851 01 Bratislava, r. č. 610707/6723

Milan Mozolák, Felcánova 31, 931 01 Svätý Jur, r. č. 520806/174
Mgr. Martin Krekáč, Dobšinského 22, 811 05 Bratislava, r. č. 620203/7039
Jozef Flickinger, Bodrocká 21, 821 07 Bratislava, r. č. 681102/6211
2. Zakladajúci členovia podľa predošlého článku vytvorili dňa 5.4.2007 prípravný výbor
združenia v zmysle § 6, odsek 2 zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov
v znení zmien a doplnkov v tomto zložení:
Ing. Miroslav Síbert, Višňová 7A, 831 01 Bratislava, r. č. 660527/6953
Tomáš Tyroler, Cukrová 12, 811 01 Bratislava, r. č. 460809/765
Ing. Ivan Šurina, Trenčianska 30, 821 09 Bratislava, r. č. 670729/6486
JUDr. Peter Lenský, Svätoplukova 25, 821 08 Bratislava, r. č. 490616/210
Zdenek Súkup, Rovniakova 2, 851 01 Bratislava, r. č. 610707/6723
Milan Mozolák, Felcánova 31, 931 01 Svätý Jur, r. č. 520806/174
Mgr. Martin Krekáč, Dobšinského 22, 811 05 Bratislava, r. č. 620203/7039
Jozef Flickinger, Bodrocká 21, 821 07 Bratislava, r. č. 681102/6211
3. Členovia prípravného výboru podľa predošlého sa vzájomne výslovne dohodli, že
oprávnenie konať menom prípravného výboru má JUDr. Peter Lenský samostatne.

4. Menom združenia koná až do vytvorenia orgánov podľa nasledujúcich článkov týchto
stanov prípravný výbor.
5. OZ Grausova lúka bolo založené dňa 15.4.2007 zakladajúcimi členmi ako je uvedené
v bode 1 a 2 tohto článku a vzniklo dňom zápisu do príslušného registra Ministerstva
vnútra SR.
6. OZ Grausova lúka je založené na dobu neurčitú.

V.
Členstvo, práva a povinnosti členov
1.

Členstvo v združení má tieto formy:

riadne členstvo
čestné členstvo

2. Riadne členstvo:
a) Riadne členstvo v združení je individuálne – osobné členstvo člena ako fyzickej
osoby.
b) Riadnym členom združenia sa môže stať občan Slovenskej republiky, bez
rozdielu politickej príslušnosti, alebo presvedčenia, náboženského vyznania,
sociálneho postavenia, pohlavia a veku, ktorý je vlastníkom aspoň jednej z
rekreačných chát, resp. nehnuteľností, nachádzajúcich sa v lokalite H, Modra –

Piesok a ktorý dobrovoľne vlastnoručne podpísal prihlášku do združenia a pritom
uhradil zápisné – vstupný vklad vo výške 2.000,- Sk.
c) Riadnymi členmi združenia sa môžu stať aj najbližší rodinní príslušníci riadnych
členov podľa článku V bod 1 písm. b), to jest manžel, manželka, syn, dcéra, otec,
matka.
d) Riadne členstvo v združení vzniká okrem spôsobu uvedeného v písm. b) a c)
tohto bodu aj dňom rozhodnutia prezídia o prijatí za člena, toho kto podal žiadosť
o členstvo v združení, avšak prezídium má právo takúto žiadosť o členstvo aj
zamietnuť.
e) Výkon a trvanie riadneho členstva v združení a pôsobenie v orgánoch združenia
je podmienené zaplatením členských príspevkov. Ak riadny člen nezaplatil do
stanoveného termínu predpísaný členský príspevok, jeho členstvo a pôsobenie
v orgánoch je pozastavené a stráca právo hlasovať. Riadne členstvo po
pozastavení sa obnoví dňom rozhodnutia prezídia o zrušení pozastavenia.
3.

Riadne členstvo v združení zaniká:
a) oznámením riadneho člena prezídiu,
b) vylúčením riadneho člena pre závažné porušenie svojich povinností rozhodnutím
najvyššieho orgánu združenia a to dňom tohto rozhodnutia,
c) smrťou riadneho člena.

4. Čestné členstvo:
a) Čestným členstvom združenia sa môže stať fyzická osoba so zvláštnymi
zásluhami o vznik, alebo pri zabezpečovaní činnosti a presadzovaní cieľov
združenia. Čestné členstvo vzniká dňom rozhodnutia prezídia o ňom. Čestný člen
nemá právo voliť a byť volený do výkonných orgánov združenia, má však právo
byť zvolený do dozornej rady, poradných orgánov a hlasovať v týchto orgánoch
alebo na valnom zhromaždení, ak je právoplatne zvoleným delegátom tohto
zhromaždenia.
5.

Čestné členstvo v združení zaniká:
a) oznámením čestného člena prezídiu o odstúpení,
b) zrušením čestného členstva na základe rozhodnutia najvyššieho orgánu
združenia a to dňom tohto rozhodnutia.

6.

Riadny člen združenia má tieto práva:
a) voliť a byť volený do všetkých orgánov združenia,
b) navrhovať nomináciu členov do orgánov združenia, ako aj navrhovať ich
odvolanie,
c) má právo, aby združenie ochraňovalo a podporovalo jeho záujmy v zmysle týchto
stanov a v súlade s nimi,
d) podieľať sa osobne na činnosti poradných orgánov a pracovných skupín
združenia,

e) prednostne využívať všetky služby a zariadenia, ktoré má združenie k dispozícii
a poskytuje ich,
f)

7.

podávať podnety, návrhy a pripomienky, týkajúce sa činnosti združenia: ak boli
tieto orgánu združenia doručené písomne, má právo obdržať stanovisko týmto
dotknutého orgánu písomne najneskôr do 30 dní od doručenia.
Riadny člen združenia má tieto základné povinnosti:

a) dodržiavať tieto stanovy a plniť rozhodnutia orgánov združenia,
b) aktívne spolupracovať na činnosti združenia a riadne vykonávať funkcie, do
ktorých bol zvolený,

c) riadne a včas platiť predpísané členské príspevky,
d) chrániť dobré meno združenia, ochraňovať a zveľaďovať jeho majetok.
VI.
Orgány združenia
1.

Orgánmi združenia sú:

Valné zhromaždenie
Prezídium
Dozorná rada
Prezident a viceprezidenti
Sekretariát
2.

Najvyšším orgánom združenia je valné zhromaždenie. Tento orgán tvoria všetci
riadni členovia združenia.

3.

Prvé – ustanovujúce valné zhromaždenie zvoláva prípravný výbor, ďalšie po
svojom zvolení prezídium písomnou pozvánkou minimálne 5 dní vopred pred jeho
konaním. Pozvánka musí obsahovať program, dobu a miesto konania.

4.

Riadne valné zhromaždenie je prezídium povinné zvolať jedenkrát ročne.

5.

Mimoriadne valné zhromaždenie je prezídium povinné zvolať, ak:
a) sa na tom uzniesol predchádzajúce valné zhromaždenie,
b) to vyžadujú vážne záujmy združenia,
c) o to požiada najmenej 10 % riadnych členov písomne s odôvodnením
a predložením návrhov k jednotlivým bodom programu; v tomto prípade je

prezídium povinné zvolať toto mimoriadne valné zhromaždenie najneskôr do 30
dní od doručenia takejto žiadosti,

d) o to požiada dozorná rada.
6.

Valné zhromaždenie združenia je uznášaniaschopné, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina riadnych členov alebo ich splnomocnených zástupcov.

7.

Uznesenie valného zhromaždenia združenia je platné, ak zaň hlasovala viac ako
polovica členov alebo splnomocnených zástupcov prítomných na valnom
zhromaždení.

8.

Rozhodnutie valného zhromaždenia združenia o zmene týchto stanov, o voľbe
alebo odvolaní členov prezídia a dozornej rady, i o zrušení, zlúčení s iným
združením, alebo o delegovaní niektorých právomocí na inú organizáciu je
právoplatné, ak zaň hlasovalo viac ako 2/3 členov alebo splnomocnených
zástupcov prítomných na tomto valnom zhromaždení.

9.

Valné zhromaždenie združenia rozhoduje najmä o:
a) prijatí a zmene stanov,
b) voľbe, odvolaní členov prezídia a dozornej rady a ich odmeňovaní,
c) schválení výročnej správy prezídia o činnosti združenia a programu činnosti pre
budúce obdobie,
d) schválení ročnej účtovnej uzávierky za uplynulý rok a rozpočtu na nasledujúci
rok,
e) zrušení a zániku združenia,
f)

zlúčení s iným združením alebo o delegovaní niektorých svojich právomocí na iný
orgán alebo organizáciu,

g) založení alebo zrušení podnikateľského subjektu s majetkovou účasťou združenia
na návrh prezídia,
h) menovaní a odvolaní zástupcu združenia do/z medzinárodných organizácií,
ktorých je združenie členom na návrh prezídia,
i)

menovaní a odvolaní zástupcu združenia do orgánov spoločnosti, v ktorých má
združenie majetkovú účasť a to na návrh prezídia,

j)

výške zápisného, o výške a termíne splatnosti členských príspevkov.

10.

Prezídium združenia je výkonným rozhodujúcim orgánom združenia v období
medzi valnými zhromaždeniami.

11.

Prezídium združenia má najmenej 3 členov (prezident, 1. viceprezident
a viceprezident), ktorých počet je vždy nepárny a má tieto právomoci:
a) usmerňuje činnosť združenia a rozhoduje o jeho aktuálnych úlohách medzi
valnými zhromaždeniami, na návrh prezidenta ukladá úlohy členom združenia,

b) volí a odvoláva prezidenta, 1. viceprezidenta a viceprezidenta spomedzi svojich
členov,
c) rozhoduje o základných otázkach realizácie programu činnosti združenia vrátane
jeho podnikateľských aktivít,
d) vypracováva a predkladá valnému zhromaždeniu návrhy na založenie alebo
zrušenie podnikateľského subjektu s majetkovou účasťou združenia, na
menovanie a odvolanie zástupcov združenia do medzinárodných organizácií,
ktorých je združenie členom, do orgánov spoločností, v ktorých má združenie
majetkovú účasť,
e) usmerňuje činnosť spoločnosti a zástupcov podľa predošlého a stanovuje im
úlohy,
f)

predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
-

výročnú správu o činnosti a návrh programu činnosti pre budúce obdobie,
po predchádzajúcom prerokovaní v dozornej rade ročnú účtovnú uzávierku za
uplynulý rok a návrh rozpočtu na nasledujúci rok,
návrhy na stanovenie výšky a termínu splatnosti členských príspevkov,
návrhy na stanovenie výšky zápisného (vstupného vkladu do združenia),
návrhy na zvolenie a odvolanie členov prezídia,
návrhy na zriadenie alebo zrušenie poradných orgánov alebo pracovných
skupín združenia a ich úloh,

g) rozhoduje o zriadení alebo zrušení poradných orgánov alebo pracovných skupín
združenia,
h) zvoláva riadne a mimoriadne valné zhromaždenie.
12.

Funkčné obdobie členov prezídia trvá maximálne tri kalendárne roky idúce po
sebe od zvolenia a nekončí sa skôr, ako je zvolené nové prezídium. Členovia
orgánov môžu byť opätovne zvolení a ich funkčné obdobie je tri kalendárne roky.

13.

Rokovanie prezídia a jeho rozhodovanie je upravené štatútom. Štatút (jeho
zmeny a doplnenie) schvaľuje prezídium.

14.

Člen prezídia môže oznámením ukončiť výkon svojej funkcie. Jeho povinnosti
člena prezídia zanikajú po splnení úloh, ktoré mu pri ukončení uloží prezídium
a to dňom rozhodnutia prezídia o ich splnení.

15.

Prezídium môže po zániku povinností člena prezídia na jeho miesto kooptovať
nového člena prezídia spomedzi riadnych členov, ktorým nebolo pozastavené
členstvo a to svojim rozhodnutím. Kooptovaný člen prezídia vykonáva svoju
funkciu len do najbližšieho valného zhromaždenia, ktorý rozhodne o voľbe člena
prezídia na miesto uvoľnené po zániku podľa predošlého.

16.

Dozorná rada združenia je kontrolným orgánom združenia. Dohliada na všetku
činnosť združenia, kontroluje ju a jej členovia majú právo nahliadať do všetkých
materiálov združenia. Rozhoduje pri kolízii záujmov jednotlivých členov a o ich
sťažnostiach. Člen združenia sa však môže dožadovať preskúmania rozhodnutia
dozornej rady valným zhromaždením..

17.

Dozorná rada združenia je najmenej trojčlenná, pričom počet členov je vždy
nepárny. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Členom
dozornej rady nemôže byť člen prezídia ani zamestnanec združenia.

18.

Dozorná rada volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu, ktorý riadi jej
činnosť a zvoláva podľa potreby jej zasadnutia.

19.

Funkčné obdobie členov dozornej rady trvá dva kalendárne roky od zvolenia
a neskončí skôr ako je zvolená nová dozorná rada. Opakovaná voľba členov
dozornej rady je možná a nie je časovo obmedzená.

20.

Člen dozornej rady môže oznámením ukončiť výkon svojej funkcie. Jeho
povinnosti člena dozornej rady zanikajú po splnení úloh, ktoré mu pri skončení
uloží dozorná rada a to dňom rozhodnutia dozorná rada o ich splnení.

21.

Dozorná rada môže po zániku povinností člena dozornej rady na jeho miesto
kooptovať nového člena dozornej rady spomedzi riadnych a čestných členov,
ktorým nebolo pozastavené členstvo a to svojim rozhodnutím. Kooptovaný člen
dozornej rady vykonáva svoju funkciu len do najbližšieho valného zhromaždenia,
ktorý rozhodne o voľbe člena dozornej rady na miesto uvoľnené po zániku podľa
predošlého.

22.

Dozorná rada združenia je povinná preskúmať účtovníctvo združenia a predložiť
valnému zhromaždeniu písomné vyjadrenie k správe o výsledkoch hospodárenia
za uplynulý rok.

23.

Dozorná rada združenia má právo zvolať mimoriadne valné zhromaždenia, ak je
to vážny záujem združenia, a to podľa článku VI. týchto stanov.

24.

Prezident a 1. viceprezident združenia sú výkonnými riadiacimi pracovníkmi
a štatutárnymi orgánmi združenia.

25.

Prezidentovi a 1. viceprezidentovi združenia prináleží:
a) Riadiť rokovania valného zhromaždenia a prezídia,
b) Zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení týchto orgánov,
c) Zastupovať navonok združenie v plnom rozsahu,
d) Rozhodovať a konať v pracovno-právnych a obchodných vzťahoch za združenie,
e) Riadiť prácu generálneho sekretára a sekretariátu združenia.

26.

Prezidenta a 1.viceprezidenta volí a odvoláva prezídium spomedzi svojich členov.

27.

Prezident a 1.viceprezident sú oprávnení konať v plnom rozsahu za združenie
a to samostatne. V prípade neprítomnosti prezidenta a 1. viceprezidenta
zastupuje združenie navonok viceprezident a to na základe písomného
rozhodnutia prezídia, v ktorom je obsahovo a časovo určený rozsah kompetencií
viceprezidenta. Rozhodnutím prezídia môže byť určený rozsah, v ktorom môže
viceprezident konať za združenie a zastupovať ho navonok. Viceprezidenta volí
a odvoláva spomedzi svojich členov prezídium.

28.

Sekretariát združenia je vnútornou organizačnou jednotkou združenia, ktorú tvoria
jeho zamestnanci. Prácu sekretariátu riadi prezident. Vnútorné usporiadanie,
náplň práce a funkčné zaradenie pracovníkov sekretariátu môže stanoviť štatút
sekretariátu, ktorý na návrh prezidenta schvaľuje prezídium.

29.

Vedúcim pracovníkom sekretariátu združenia je generálny sekretár. Do funkcie ho
ustanovuje prezídium na návrh prezidenta. Podlieha priamo prezidentovi, ktorý
rozhoduje o jeho aktuálnych úlohách.
VII.
Zastupovanie a podpisovanie

1. Združenie zastupuje navonok a to vo všetkých vzťahoch s partnerskými
organizáciami, samosprávnymi orgánmi a orgánmi štátnej správy, pri obchodných
alebo súdnych sporoch prezident a 1.viceprezident v plnom rozsahu, a to
samostatne. Viceprezident a generálny sekretár združenia môžu zastupovať
navonok združenie v rozsahu určenom písomným rozhodnutím prezídia.
2. Funkcionári združenia podľa bodu 1 tohto článku konajú v určenom rozsahu v mene
združenia a zaň samostatne.
3. Podpisové právo vykonávajú tak, že k názvu združenia pripoja vlastnoručný podpis.
VIII.
Hospodárske združenia
1. Združenie financuje svoju činnosť z prostriedkov:
a)

zápisného – vstupného vkladu do združenia, ktoré je stanovené vo výške
2.000,- Sk až do doby, pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak,

b)

členských príspevkov členov, ktoré sú stanovené vo výške 2.000,- Sk a sú
splatné jednorázovo do 31. 01. príslušného roku, pokiaľ valné zhromaždenie o ich
výške a splatnosti nerozhodne inak,

c)

dobrovoľných príspevkov od členov nad rámec predošlého,

d)

poskytnutých darov a dotácií,

e)

príjmov zo spoločností s majetkovou účasťou združenia,

f)

príjmov z fondov EÚ a iných verejných fondov.

2. Združenie zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Členovia združenia
neručia za plnenie záväzkov združenia.
3. Združenie vedie predpísaným spôsobom účtovníctvo v zmysle platných právnych
predpisov.
4. Združenie hospodári podľa rozpočtu schváleného valným zhromaždením.

IX.
Zrušenie a zánik združenia
1. Združenie na základe právoplatného rozhodnutia valného zhromaždenia možno
zrušiť:
dobrovoľným rozpustením a rozhodnutím o jeho likvidácii,
zlúčením s iným združením, ktoré je potom úplným právnym nástupcom
2. Združenie môže byť zrušené právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR
o jeho rozpustení.
3. V prípade rozhodnutia o likvidácii bez právneho nástupcu vymenuje valné
zhromaždenie združenia likvidátora – fyzickú osobu a určí spôsob jeho odmeňovania.
4. Združenie zaniká po ukončení likvidácie, alebo po zlúčení dňom výmazu
z príslušného registra Ministerstva vnútra SR.
X.
Záverečné ustanovenia
1. Výklad týchto stanov vykonáva dozorná rada združenia.
2. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom 15.4.2007 po schválení riadnym valným
zhromaždením združenia a právoplatnosť dňom ich registrácie Ministerstvom vnútra
SR.
V Bratislave, 15.4.2007

