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 Stanovy  združenia: 

KRASTURIST o. z. 
 

 
Článok 1 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

 

1.    Názov združenia:          KRASTURIST  o. z. 

2.    Sídlo združenia:            Jablonov nad Turňou č. 137, 049 43 

3.    Združenie je v zmysle zákona č. 83/1990 Z. b. o združovaní občanov v znení neskorších 

       predpisov dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb.   

 

 

Článok 2 

CIELE A ČINNOSŤ  ZDRUŽENIA 

  

1. Združenie je organizáciou, ktorej cieľom je presadzovanie záujmov jej členov v oblasti 

rozvoja cestovného ruchu a oblastí pôsobiacich v jej prospech najmä na území  

                                      Národného parku Slovenský Kras   

2. Realizáciu svojich cieľov chce združenie dosahovať najmä formou: 

a)  aktivizáciou potenciálu miestnych zdrojov kultúrneho a prírodného bohatstva 

b)  vytváraním partnerských vzťahov medzi rôznymi aktérmi spoločenského života 

c)  vyhľadávaním a získaním rôznych využiteľných zdrojov 

d)  zapájaním obyvateľstva a najmä mládeže do zmysluplnej ochrany a zveľaďovania  

      prírodného  a kultúrno - historického  dedičstva územia.  

e) organizovaním kultúrno - spoločenských podujatí 

 

 

Článok 3 

VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVA V ZDRUŽENÍ 

 

1.   Členstvo v občianskom združení je dobrovoľné a otvorené pre fyzické a právnické osoby   

a iné subjekty aktívne v danej oblasti.  

2.   Členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky a súhlasu snemu združenia. 

3.   Člena združenia, ktorý je právnickou osobou , zastupuje v združení jeho štatutárny 

zástupca alebo poverený zástupca subjektu. 

4.  Členstvo v občianskom združení zaniká: 

a)  vylúčením člena, 

b)  vystúpením člena, 

c)  úmrtím, 
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Článok 4 

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV 

 

1. Každý z členov je povinný najmä: 

                 a) všestranne sa usilovať o napĺňanie cieľov združenia 

                 b)  dodržiavať ustanovenia Stanov 

2. Každý z členov má právo najmä: 

a) byť informovaný o činnosti občianskeho združenia 

b) spolurozhodovať o záležitostiach občianskeho združenia  

c) voliť a byť volený do orgánov občianskeho združenia 

 

Článok 5 

ORGÁNY A ICH PÔSOBNOSŤ 

 

Orgánmi občianskeho združenia sú: 

a) Snem združenia 

b) Predseda 

c) Predsedníctvo 

d) Kontrolór 

 

Článok 6 

SNEM ZDRUŽENIA 

  

1. Snem združenia je najvyšším orgánom združenia. Na jeho rokovaniach sa zúčastňujú 

členovia občianskeho združenia. 

2. Snem združenia sa uskutočňuje najmenej jeden krát do roka.  

 Do pôsobnosti snemu patrí najmä: 

a) schvaľovať a meniť Stanovy, 

b) rozhodnúť o zániku občianskeho združenia, o členstve v iných združeniach,  

c) voliť  a odvolávať predsedu, predsedníctvo a kontrolóra.  

d) rozhodovať o ďalších otázkach, ktoré si snem vymedzí do svojej pôsobnosti. 

3. Snem rozhoduje hlasovaním so  zásadou rovnosti každého hlasu. 

4. Na platnosť rozhodnutia snemu je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov 

a jednoduchá, t. j. nadpolovičná väčšina hlasov hlasujúcich členov. 

5. V prípade, ak sa riadneho snemu združenia nezúčastní nadpolovičný počet členov 

s hlasom rozhodujúcim je zvolané mimoriadny snem združenia do jedného týždňa od 

pôvodného termínu a je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov 

s hlasom rozhodujúcim alebo ich zástupcov. 
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Článok 7 

PREDSEDA 

1. Predseda je štatutárnym zástupcom občianskeho združenia  a je oprávnený konať 

v mene združenia. Združenie má toľko predsedov, koľko ich je zvolených. Ak má 

združenie viac predsedov, každý koná v mene združenia samostatne. 

2. Predsedovia sú volení na sneme občianskeho združenia, každý na obdobie piatich 

rokov. 

Článok 8 

PREDSEDNÍCTVO 

 

1. Predsedníctvo  sa schádza pravidelne podľa potreby, minimálne 4 krát za rok. 

2. Predsedníctvo rozhoduje na základe všeobecného konsenzu a za dodržania zásady 

rovnosti hlasu. 

3. Predsedníctvo riadi činnosť občianskeho združenia v období medzi snemami. 

4. Predsedníctvo zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie snemu a pripravuje základné 

materiály na tieto rokovania. 

5. Predsedníctvo je min. trojčlenné a je volené na 5- ročné obdobie na sneme združenia. 

 

Článok 9 

KONTROLÓR 

 

1. Kontrolór je kontrolným orgánom. Dohliada na hospodárenie a na použitie 

prostriedkov v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a 

týchto stanov. 

2. Kontrolór je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa 

činnosti združenia a kontrolovať vedenie účtovných záznamov. Môže sa zúčastniť na 

rokovaniach predsedníctva. 

3. Kontrolór je oprávnený najmä: 

a) kontrolovať vedenie účtovných kníh a iných záznamov a dokladov, 

b) upozorňovať predsedníctvo na zistené nedostatky a navrhovať  úlohy smerujúce k 

odstráneniu zistených nedostatkov v činnosti a hospodárení a kontrolovať ich 

plnenie. 

Článok 10 

ZÁSADY HOSPODÁRENIA 

 

1. Združenie hospodári s majetkom, ktorý získava z členských príspevkov, 

      z výnosov majetku združenia, z prijatých grantov a darov. 

2.   Hospodárenie združenia sa riadi všeobecne platnými predpismi  

3.   Občianske združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu. 

     Dostupné zdroje, ktoré využíva na realizáciu svojich zámerov sú najmä: 

a)   členské príspevky 

b)   granty z rôznych zdrojov 

c)   dary poskytované inými právnickými a fyzickými osobami 

d)   prostriedky získané vlastnou činnosťou 

e)   úroky 
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Článok 11 

ZRUŠENIE A ZÁNIK ZDRUŽENIA 

 

1. O zániku občianskeho združenia zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje 

SNEM, ktoré menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky pohľadávky 

a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia snemu. Zánik 

združenia oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej 

republiky. 

 

 

Článok 12 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

 

Združenie bolo založené v Dvorníky - Včeláre dňa: 02.07.2007. 

Stanovy nadobudnú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR 


