Občianske združenie ZOHORSKÉ OZVENY
Stanovy
Stanovy schválené ustanovujúcim zhromaždením členov prípravného výboru 15. 2. 2006
Článok 1.

Základné ustanovenia
Združenie nesie názov Zohorské ozveny (ďalej len združenie) v slovenskom jazyku, resp.
Echo of Zohor v anglickom jazyku. Oficiálna skratka názvu je OZZO v slovenskom jazyku
a CAEZ v anglickom jazyku.
Článok 2.

Sídlo združenia
Sídlom združenia je Zohor, Stupavská 11, 900 51

Článok 3.

Postavenie združenia
3.1 Pravidelná výchova a vzdelávanie mládeže a dospelých v oblasti hudby.
3.2 Organizácia otvorená pre všetkých ľudí bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu, národnosť,
vzdelanie.
3.3 Hlavné zameranie: výchova a vzdelávanie v oblasti zborového spevu, hry na hudobné
nástroje, spev rôznych hudobných žánrov, realizácia kultúrnych programov a podujatí.
3.4 Hlavné poslanie: neformálne vzdelávanie v oblastiach uvedených v bode 3.3 ,
metodický, konzultačný, informačný, školiaci servis členom združenia, spolupráca
organizačných zložiek združenia, uskutočňovanie spoločných podujatí.
3.5 Realizačná forma: pravidelné nácviky, jednodenné a víkendové akcie na Slovensku
a v zahraničí , výmena skúsenosti, cezhraničná spolupráca so susednými regiónmi.
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Článok 4.

Členstvo
4.1 Členom sa môže stať jednotlivec, skupina alebo združenie, ak súhlasí so stanovami
a programom združenia. Členstvo v iných organizáciách, občianskych združeniach
týmto nie je obmedzené.
4.2 Členom združenia je ten, kto súhlasí s programom združenia , podpíše prihlášku a
zaplatí členský príspevok na bežný rok.
4.3 Čestným členom združenia sa môže stať osoba, ktorá sa mimoriadne zaslúžila o rozvoj združenia.
4.4 Členstvo zaniká:
a) písomným oznámením o vystúpení z organizácie
b) nezaplatením členského príspevku za bežný rok, najneskôr do 1 mesiaca po jeho
uplynutí
c) vylúčením, ak sa člen dopustí závažného porušenia stanov
4.5 Práva členov:
a) zúčastňovať sa spoločných akcií organizovaných združením
b) podieľať sa na výhodách, ktoré poskytuje združenie
c) byť informovaný o rokovaniach združenia
d) podávať návrhy, sťažnosti a otázky správnej rade a dostať na ne písomnú odpoveď
do 30 dní
e) vystúpiť zo združenia
4.6 Povinnosti členov:
a) dodržiavať stanovy združenia
b) riadne platiť členské príspevky
Článok 5.

Orgány združenia
Orgány združenia sú:
a) Valné zhromaždenie
b) Správna rada
c) Predseda a podpredseda správnej rady
d) Kontrolná komisia
5.1 Valné zhromaždenie
5.1.1 Je najvyšším orgánom združenia
5.1.2 Pozostáva zo všetkých individuálnych členov združenia
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5.1.3 Volí a odvoláva členov správnej rady a členov kontrolnej komisie
5.1.4 Rozhoduje o hospodárení združenia
5.1.5 Schvaľuje stanovy a ich zmeny súhlasom dvojtretinovej väčšiny prítomných
členov
5.1.6 Schvaľuje plán činnosti a rozpočet združenia, výročnú správu a iné
organizačné dokumenty
5.1.7 Stanovuje výšku členských príspevkov na kalendárny rok
5.1.8 Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predseda správnej rady, prípadne
ním poverený člen správnej rady, najmenej jedenkrát ročne
5.1.9 Valné zhromaždenie je uznášania schopné za prítomnosti najmenej jednej
tretiny individuálnych členov združenia
5.1.10 Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním väčšiny prítomných členov.
V prípade rovnosti hlasov, rozhoduje hlas predsedu správnej rady.
5.2 Správna rada
5.2.1 Je výkonným orgánom združenia . Jej uznesenia sú záväzné pre všetkých
členov. Počet členov nesmie byť nižší ako traja.
5.2.2 Správna rada je za svoju činnosť zodpovedná valnému zhromaždeniu
5.2.3 Spomedzi seba volí a odvoláva predsedu a podpredsedu správnej rady
5.2.4 Koordinuje a zabezpečuje činnosť združenia, vzťah k štátnym orgánom
5.2.5 Rozhoduje o finančných otázkach v rámci rozpočtu schváleného valným
zhromaždením
5.2.6 Najmenej jedenkrát zvoláva valné zhromaždenie a jedenkrát do roka mu
predkladá výročnú správu
5.2.7 Vedie zoznam členov združenia a rozhoduje o ich prijatí a vylúčení
5.2.8 Posudzuje návrhy predkladané združeniu, uskutočňuje výber riešiteľov
5.2.9 Hodnotí činnosť združenia
5.2.10 Vymenúva výkonných pracovníkov(hospodár, manažér,...)
5.2.11 Schvaľuje mimorozpočtové výdaje, ktoré musia byť dodatočne predložené
k zasadnutiu valného zhromaždenia
5.2.12 Schvaľuje vnútorné smernice združenia
5.2.13 Schádza sa podľa potreby, najmenej štyrikrát ročne
5.2.14 Funkčné obdobie členov správnej rady je dvojročné. Člen sa môže vzdať
funkcie písomným prehlásením. Funkcia zaniká uplynutím 15 dní od
doručenia písomného prehlásenia
5.3 Predseda a podpredseda správnej rady
5.3.1 Predseda a podpredseda správnej rady sú štatutárnymi orgánmi združenia
5.3.2 Sú oprávnení konať v mene združenia
5.3.3 Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je dvojročné
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5.3.4 Predseda správnej rady:
a) zvoláva správnu radu a riadi jej činnosť
b) nesie zodpovednosť za hospodárenie združenia
c) zodpovedá za administratívne zabezpečenie združenia
d) zodpovedá za vypracovanie výročnej správy združenia
e) rokuje v mene združenia so štátnymi orgánmi a inými občianskymi
združeniami
f) priebežne informuje členov o svojej činnosti
g) podpisuje uznesenia valného zhromaždenia a správnej rady a zodpovedá za
ich plnenie
h) v prípade rovnosti hlasovania valného zhromaždenia alebo správnej rady
má rozhodujúci hlas
i) je zastupovaný podpredsedom , alebo iným povereným členom správnej
rady
j) koná samostatne v mene združenia
k) predseda i podpredseda správnej rady sú oprávnení samostatne disponovať
s finančnými prostriedkami na účte združenia
5.3.5 Podpredseda správnej rady:
a) zastupuje predsedu správnej rady z jeho poverenia, alebo keď predseda
nemôže vykonávať svoju funkciu, a to vrátane práva rozhodujúceho hlasu,
v prípade choroby alebo dlhodobej neúčasti predsedu koná samostatne
b) zúčastňuje sa na zasadaniach správnej rady
5.4 Kontrolná komisia
5.4.1 Je kontrolným orgánom, ktorý sa za svoju činnosť zodpovedá valnému
zhromaždeniu. Členovia kontrolnej komisie sú volení a odvolávaní valným
zhromaždením.
5.4.2 Kontrolná komisia:
a) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje na nedostatky a navrhuje
opatrenia na ich odstránenie
b) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov
c) rozhoduje spory medzi členmi, medzi orgánmi združenia
d) kontroluje plnenie uznesení valného zhromaždenia a správnej rady, prácu
predsedu a podpredsedu správnej rady
e) svoje zistenia oznamuje členom a orgánom združenia

Článok 6.

Majetok a hospodárenie združenia
6.1 Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa rozpočtu schváleného valným zhromaždením.
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6.2 Majetok združenia sa skladá z hmotného majetku, nehmotného majetku
a finančných prostriedkov. O spôsoboch nadobúdania, vlastnenia a vyraďovania
majetku združenia rozhoduje predseda správnej rady.
6.3 Príjmy združenia tvoria:
a) členské príspevky
b) dary od domácich a zahraničných fyzických osôb
c) dotácie a granty od domácich a zahraničných právnických osôb
d) príjmy a výnosy z majetku a vlastnej činnosti
e) iné príjmy
6.4 V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať aj
podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečením cieľov a poslania združenia
v súlade so všeobecne záväznými predpismi a týmito stanovami.
6.5 Združenie zostavuje ročný rozpočet, vedie účtovníctvo o príjmoch a výdavkoch
a uskutočňuje ročnú závierku o výsledkoch hospodárenia podľa platných
predpisov.
Článok 7.

Zánik združenia
7.1 O zániku združenia rozhoduje valné zhromaždenie, ktoré menuje likvidátora
združenia.
7.2 Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom
naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia. Zánik združenia oznámi do 15
dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.
7.3 Združenie zanikne uznesením dvojtretinovej väčšiny členov združenia.

Článok 8.

Záverečné a prechodné ustanovenia
8.1 V mene združenia koná až do vytvorenia orgánov týchto stanov prípravný výbor.
8.2 Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom registrácie na Ministerstve
vnútra SR. Zmeny v stanovách nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia valným
zhromaždením.

Stanovy overila : Ing. Mária Mackovičová
predseda prípravného výboru
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