ÚPLNÉ ZNENIE STANOV OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
________________________________________________________________________

ARCHEOPARK LIPTOV

ČASŤ I.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIAČl. 1.
Názov, sídlo a doba trvania občianskeho združenia
1.1

Občianske združenie má názov: ARCHEOPARK LIPTOV.
(ďalej len „združenie“ v príslušnom gramatickom tvare).

1.2

Sídlom združenia je:Námestie Slobody 1859/5, 034 01 Ružomberok, Slovenská
republika.

1.3

Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.

Čl. 2.
2.1

Združenie je podľa slovenského práva právnickou osobou združujúcou fyzické a právnické
osoby bez akejkoľvek diskriminácie, a to za účelom realizácie cieľa svojej činnosti.

ČASŤ II.
CIEĽ A ČINNOSTI ZDRUŽENIA
Čl. 3.
Základné poslanie
3.1

Občianske združenie Archeopark Liptov je dobrovoľná organizácia združujúca fyzické
a právnické osoby so záujmom o prezentáciu, ochranu, výskum a vzdelávanie v oblasti
historického, kultúrneho, folklórneho, národného a prírodného dedičstva Slovenska
a jeho kultúry. Združenie má za cieľ organizovať také aktivity, ktoré:
- smerujú k rozvoju historického a kultúrneho povedomia
- aktivizujú kultúrno-osvetovú činnosť
- podnecujú záujem o národné a regionálne dejiny a archeologické hmotné aj nehmotné
dedičstvo
- ochraňujú enviromentálne prostredie, propagujú ekologický spôsob života
- podporujú tradičné remeslá, technológie a výrobné postupy
- podporujú profesionálnu aj amatérsku a pôvodnú umeleckú tvorbu
- iniciujú permakultúrne aktivity
- vedú k úcte a výchove ku duchovným hodnotám Slovenska
- podporujú výchovu a vzdelávanie mládeže aj dospelých (tradičné aj alternatívne)
- pomáhajú v oblasti výskumu prírodných, humanitných a umeleckých vied
- prezentujú Slovensko a jednotlivé regióny na medzinárodnej úrovni
- podnecujú náboženskú, spoločenskú a kultúrnu toleranciu
- oživujú historické a folklórne reálie formou workshopov, seminárov, sympózií, tvorivých
dielní, kultúrnych podujatí, festivalov, táborov, prednášok a letných škôl
- uchovávajú a rozvíjajú miestnu, regionálnu a celoslovenskú kultúru, históriu
a umenie
- vytvárajú priestor pre začlenenie sa minoritných, hendikepovaných, a inak
znevýhodnených skupín obyvateľstva
- preferujú tradičné poľnohospodárstvo a chov pôvodných druhov fauny a flóry
- napomáhajú rozvoju manuálnych a mentálnych zručností so zreteľom na tradičnú kultúru

a prírodné staviteľstvo, ako aj rôzne druhy umenia
- vedú k aktívnemu tráveniu voľného času pre všetky kategórie obyvateľstva
Čl. 4.
Realizácia cieľa a činnosti združenia
4.1

Združenie v rámci realizácie cieľa činnosti vykonáva najmä nasledujúce činnosti a aktivity:
a) koordináciu členov združenia
b) podporu vytvárania a obnovu priestorov pre aktivity zamerané na spoločenské
komunity v zmysle základného cieľa združenia
c) spoluprácu s miestnymi podnikateľskými, cirkevnými ako aj štátnymi inštitúciami
pri rozvoji a organizovaní podujatí v zmysle hlavného cieľa združenia
d) predkladanie a realizáciu projektov financovaných alebo spolufinancovaných z
prostriedkov alebo príspevkov Európskej Únie, z prostriedkov štátneho rozpočtu, z
rozpočtu samosprávy, alebo z iných zdrojov a to v súlade s právnym poriadkom
Slovenskej republiky
e) mimoškolské vzdelávanie mládeže, ako aj ostatných vekových kategórii, so
zameraním na históriu, archeológiu, folkloristiku, prírodné staviteľstvo a ostatné
druhy umenia vo vlastnej réžii ako aj v spolupráci so štátnymi a neštátnymi
zariadeniami
f) prostredníctvom svojich členov realizuje činnosť smerujúcu k získaniu finančných
prostriedkov od tretích osôb na zabezpečenie cieľa združenia
g) vydávanie periodík a literatúry v súlade s cieľmi združenia
h) organizáciu individuálnych aj skupinových podujatí v zmysle aktivít podľa bodu 3.1.
i) pomoc pri budovaní, prevádzke a prezentácii areálu Archeoparku Liptovia
a koordináciu jednotlivých aktivít na jeho území aj mimo neho

ČASŤ III.
ZÁSADY HOSPODÁRENIA ZDRUŽENIA
Čl. 5.
Majetok združenia
5.1

Majetok združenia pozostáva z nasledovných častí:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)

nehnuteľný a hnuteľný majetok získaný dobrovoľnými členskými príspevkami
združenia
nehnuteľný a hnuteľný majetok získaný vlastnou činnosťou,
nehnuteľný a hnuteľný majetok získaný od iných osôb, organizácií alebo združení,
finančné prostriedky získané z členských príspevkov,
finančné prostriedky získané vlastnou podpornou podnikateľskou činnosťou na
dosiahnutie cieľa činnosti združenia,
dary, dotácie a podobné prostriedky od tuzemských alebo zahraničných subjektov,
finančné prostriedky získané Európskou Komisiou,
finančné prostriedky získané z partnerstva, sponzoringu a reklamy,
výnosy z peňažných prostriedkov uložených vo finančných ústavoch,
iné príjmy podľa rozhodnutia valného zhromaždenia, v súlade s právnym poriadkom
Slovenskej republiky
ostatný majetok získaný vlastnou podpornou podnikateľskou činnosťou alebo od
iných osôb, organizácií alebo združení.

Čl. 6.
Hospodárenie združenia
6.1

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Združenie sa podieľa prostredníctvom podporných podnikateľských činností na vytváraní
ekonomických a materiálnych podmienok na zabezpečenie dosiahnutia cieľa činnosti
združenia.
Združenie môže vykonávať vlastnú podpornú podnikateľskú činnosť len za účelom
dosiahnutia cieľa činnosti združenia, určeného týmito stanovami.
O spôsobe použitia a nakladania s majetkom a financiami združenia rozhoduje valné
zhromaždenie.
Združenie hospodári so svojím majetkom v súlade s platnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Vedenie účtovníctva a plnenie všetkých daňových povinností zabezpečuje pokladník
v súlade s platnými právnymi predpismi.
Prostriedky na financovanie činnosti združenia vytvára združenie z majetku združenia.
Rozpočet združenia obsahuje bežné a mimoriadne príjmy a výdavky na nasledujúce účtovné
obdobie.
Účty predchádzajúceho účtovného obdobia a rozpočet na obdobie nasledujúce a tiež správa
o činnosti združenia, budú každoročne predkladané na schválenie valnému zhromaždeniu.
Výročné správy sú predkladané vo forme účtu príjmov a výdavkov spolu so súpisom
majetku a dlhov združenia alebo bilancie a prevádzkového účtu.

ČASŤ IV.
ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ
Čl. 7.
Členovia združenia
7.1

Združenie sa skladá z:
a)

riadnych členov,

Počet členov je neobmedzený, nemôže byť však nižší ako 3 .
Členovia prípravného výboru združenia sú jeho prvými členmi.
7.2

Členmi združenia sa môžu stať všetky fyzické a právnické osoby s trvalým pobytom alebo
sídlom na území Slovenskej Republiky alebo trvalým pobytom a sídlom na území členského
štátu Európskej únie alebo fyzické osoby, ktoré majú povolenie na pobyt na území
ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie.

7.3

Ak sa chce nová osoba stať členom združenia, musí doručiť žiadosť zaslanú elektronickou
poštou na adresu združenia, alebo vyplnením elektronického formulára, alebo tlačenou
prihláškou. Žiadosť posúdi správna rada a rozhodne o žiadosti na svojom zasadnutí.
Momentom schválenia správnou radou sa žiadateľ o členstvo stáva členom združenia, o tejto
skutočnosti bude žiadateľ informovaný do 7 dní od prijatia žiadosti.

7.4

Rozhodnutie správnej rady o členstve v združení je neodvolateľné a nemusí byť
zdôvodnené. Žiadateľ je o jeho obsahu bude oboznámený.

7.5

Neprijatý žiadateľ o členstvo môže zopakovať svoju žiadosť najskôr po troch mesiacoch odo

dňa rozhodnutia správnej rady.
7.6

Členstvo v združení zaniká:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

vystúpením, pričom členstvo zaniká doručením písomného oznámenia o vystúpení
zo združenia,
vylúčením,
úmrtím/zánikom člena,
zánikom združenia,
hrubým opakovaným porušením stanov združenia

Čl. 8. Vylúčenie člena združenia
8.1

Vylúčenie člena združenia môže byť vykonané len súhlasným hlasovaním 2/3 členov
združenia a to na valnom zhromaždení na základe rozhodnutia a návrhu správnej rady. Člen
združenia môže byť zo združenia takto vylúčený, ak vykonáva činnosti, ktoré sú v rozpore
s cieľmi združenia a/alebo škodia jeho záujmom.

8.2

Bez hlasovania na valnom zhromaždení sa za vylúčeného považuje:
(a)
(b)

8.3

člen združenia, ktorý sa nezúčastnil a nenechal sa nikým zastupovať na troch po sebe
nasledujúcich schôdzach valného zhromaždenia,
člen združenia, ktorý nezaplatí členský príspevok za príslušný kalendárny rok ani po
dvoch po sebe nasledujúcich písomných výzvach, pričom interval medzi písomnými
výzvami je minimálne jeden kalendárny mesiac; ustanovenie predchádzajúcej vety
sa neuplatní, pokiaľ správna rada na najbližšom svojom zasadnutí rozhodne inak.

Vylúčení členovia nemajú právo dožadovať sa akéhokoľvek plnenia od združenia, na
základe ktorého by mali získať majetok združenia alebo jeho časť. To znamená, že nemajú
právo na podiel na majetku združenia.

Čl. 9.
Práva a povinnosti člena združenia
9.1

Práva členov združenia sú najmä:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

9.2

byť informovaný o zasadaniach a rozhodnutiach valného zhromaždenia a správnej
rady,
zúčastňovať sa na činnosti združenia,
formou podnetov a pripomienok sa podieľať na tvorbe interných predpisov,
byť volený do iných orgánov združenia,
právo podávať návrhy, ktoré majú byť zaradené do programu valného zhromaždenia,
prostredníctvom správnej rady, ako aj podávať návrhy, o ktorých sa má hlasovať na
valnom zhromaždení prostredníctvom správnej rady.

Povinnosti členov združenia sú najmä:
(a)
(b)

dodržiavať platné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky,
dodržiavať stanovy združenia,

(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)

rešpektovať a dodržiavať organizačnú štruktúru združenia,
dodržiavať interné predpisy a uznesenia orgánov združenia,
plniť si svedomito a zodpovedne svoje povinnosti v združení,
sledovať združením zverejnené informácie,
podľa svojich povinností, možností a schopností sa podieľať na rozvoji združenia a
vyvíjať činnosti na dosiahnutie cieľa činnosti združenia,
ochraňovať záujmy združenia a majetok združenia,
ochraňovať a hájiť dobré meno združenia,
byť príkladom pre ostatných členov združenia,
včas a riadne platiť členský príspevok v zmysle týchto stanov.

Čl. 10.
Členské príspevky
10.1

Členovia združenia sú povinní platiť členské príspevky pri vstupe do združenia. Výška
vstupného príspevku člena do združenia predstavuje sumu 24 EUR a je splatná najneskôr 30
dní po písomnom potvrdení členstva členom výkonného výboru združenia a to bankovým
prevodom, alebo vkladom v hotovosti na účet združenia, alebo do pokladne spoločnosti.
Výška ročného členského príspevku pre členov počas doby trvania združenia predstavuje
sumu 24 EUR, pokiaľ správna rada nerozhodne o zmene výšky členského príspevku.
Členský príspevok je splatný jednorázovo t.j. v sume 24€ a to najneskôr do 30.4.
príslušného kalendárneho roku, za ktorý sa členské platí.

10.2

Nezaplatenie členského príspevku v lehote alebo vo výške podľa týchto stanov, sa považuje
za vylúčenie člena zo združenia podľa bodu 8.2 písm. b) stanov.
Členovi združenia nevzniká nárok na vrátenie členského príspevku.

10.3

ČASŤ V.
ORGÁNY ZDRUŽENIA
Čl. 11
11.1

Orgánmi združenia sú:
(a)
(b)
(c)

valné zhromaždenie
výkonný orgán - správna rada.
štatutárny orgán

11.2

Zasadania všetkých orgánov združenia sú neverejné. Orgán, o ktorého zasadanie ide, môže
svojím uznesením prijať, že jeho konkrétne zasadanie bude verejné.

11.3

Orgány združenia si môžu na svoje zasadania prizvať hostí.

Čl. 12
Valné zhromaždenie
12.1

12.2
12.3

Valné zhromaždenie je najvyšší orgán združenia je utvorený zo všetkých členov združenia.
Valné zhromaždenie združenia rozhoduje o založení, zániku združenia, schvaľuje stanovy,
ich zmeny a doplnky, schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, schvaľuje rozpočet a správu
o hospodárení, volí a odvoláva správnu radu a predsedu správnej rady.
Valné zhromaždenie je suverénnym orgánom združenia. Právomoci, ktorými
disponuje sú vymedzené, týmito stanovami a vnútornými predpismi.
Ak nie je stanovené inak, právomoc valného zhromaždenia spočíva v práve:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

meniť stanovy (pričom zmenu stanov v časti zmeny sídla, môže vykonať aj správna
rada),
vylučovať členov na základe rozhodnutia a odporúčania správnej rady,
dobrovoľne rozpustiť združenie,
menovať a odvolávať členov správnej rady
raz ročne schvaľovať na základe odporúčania správnej rady hospodársky výsledok,
účtovnú uzávierku a rozpočet,
rozhodovať o podaní žaloby na príslušný súd, za vykonanie nejakého skutku, ktorý
spadá do zodpovednosti niektorého člena združenia alebo člena správnej rady.

Valné zhromaždenie zasadá minimálne raz do roka počas prvých 3 mesiacov kalendárneho
roka. Prvé valné zhromaždenie sa uskutoční do 1 mesiaca od vzniku združenia.
12.5 Správna rada môže kedykoľvek zvolať mimoriadne valné zhromaždenie buď na žiadosť 4/5
(slovom štvorpätinovej) časti členov valného zhromaždenia alebo nadpolovičnej väčšiny
svojich členov.
12.6 Oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia môže byť zaslané členom valného
zhromaždenia poštovou zásielkou, faxom, e-mailom alebo osobne doručené, vždy
minimálne 5 dní pred dátumom jeho konania. Pozvánka musí obsahovať program zasadania
a termín zasadnutia. Zasadnutia sa konajú najmä v sídle združenia alebo v inom v pozvánke
určenom mieste.
12.7 Každý člen valného zhromaždenia má povinnosť zúčastniť sa valného zhromaždenia. Môže
sa tiež nechať zastupovať iným členom valného zhromaždenia v prípade, že podpíše
splnomocnenie. Člen valného zhromaždenia môže byť nositeľom maximálne jedného
takéhoto splnomocnenia. Zastúpenie inou osobou ako iným členom valného zhromaždenia
nie je možné.
12.8 Hlasy všetkých členov valného zhromaždenia majú rovnakú váhu v hlasovaní. Každý člen
valného zhromaždenia má 1 hlas. Člen valného zhromaždenia sa môže zúčastniť hlasovania
na valnom zhromaždení len vtedy, ak má vyrovnané všetky členské príspevky.
12.9 Uznesenia valného zhromaždenia sú prijímané štvorpätinovou (4/5) väčšinou prítomných
a zastúpených členov valného zhromaždenia.
12.10 V prípade rovnakého počtu hlasov za a proti je rozhodujúci hlas prezidenta alebo člena
správnej rady, ktorý vykonáva jeho právomoci na valnom zhromaždení.
12.11 Valné zhromaždenie môže rokovať iba o bodoch uvedených v programe. Vo výnimočných
prípadoch je možné rokovať aj o bodoch doplnených priamo na valnom zhromaždení, a to
v prípade, že je prítomná minimálne polovica členov valného zhromaždenia alebo nimi
poverených zástupcov a tripätiny (3/5) prítomných súhlasia so zaradením takéhoto bodu do
programu rokovania.
12.12 Zápisnice z rokovaní valného zhromaždenia pripravuje tajomník správnej rady alebo,
v prípade, že to nie je možné, člen správnej rady určený správnou radou. Zápisnice
z rokovaní valného zhromaždenia podpisuje prezident správnej rady a jeden člen správnej
rady, pričom následne sa uložia do záznamov združenia v sídle združenia.

12.4

12.13 Každý člen valného zhromaždenia má právo nahliadnuť do záznamov združenia, ktoré sa
ale nesmie vynášať zo sídla združenia. To neplatí v prípade, ak to vyžaduje platný právny
predpis, alebo ak o tom rozhodne valné zhromaždenie.
12.14 Členovia združenia môžu požiadať o výpis zo záznamov združenia podpísaný prezidentom
združenia alebo určeným členom správnej rady v prípade, že na to majú legitímny dôvod.
12.15 Každá zmena stanov musí byť oznámená Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky v súlade
so zákonom č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

Čl. 13.
Výkonný orgán - správna rada a štatutárny orgán

13.1.1 Združenie riadi správna rada, ktorá má minimálny počet 3 členov a maximálny 7 členov, a
ktorej každý člen má právo delegovať právomoci na jedného zástupcu na základe
plnomocenstva.
Člen správnej rady môže byť zvolený do funkcie opätovne.
Funkčné obdobie každého člena správnej rady platí 5 rokov.
Funkčné obdobie člena správnej rady sa končí dňom riadneho zasadania valného zhromaždenia
v piatom roku nasledujúcom po roku, v ktorom bol tento člen správnej rady zvolený.
13.1.2 Štatutárnym orgánom združenia je a navonok v mene združenia koná prezident správnej
rady, ktorého volí valné zhromaždenie.
13.2 Prvými členmi správnej rady sú ustanovení traja členovia prípravného výboru
združenia.
13.3 Správna rada sa riadi právnymi predpismi a týmito stanovami a rozhodnutiami valného
zhromaždenia združenia.
13.4 Prezident správnej rady je okrem iných povinností poverený zvolávať a predsedať správnej
rade.
13.5 Tajomník správnej rady je predovšetkým poverený zostavovať zápisnicu z rokovania
správnej rady a dozerať na jej zakladanie do záznamov združenia.
13.6 Pokladník správnej rady je predovšetkým poverený prijatím členských príspevkov
jednotlivých členov združenia, zabezpečovaním vedenia účtovníctva, podávaním daňových
priznaní, archivovaním dokumentov združenia a vybavovaním všetkých účtovných
a daňových povinností vyplývajúcich pre združenie z príslušných právnych predpisov.
13.7 V prípade dočasných prekážok vo výkone funkcie prezidenta, tajomníkači pokladníka môže
správna rada rozhodnúť o jeho/ich dočasnom zastupovaní.
13.8 Členovia správnej rady sa môžu nechať zastupovať iba inými členmi správnej rady
v prípade, že títo podpíšu príslušné splnomocnenie. Člen správnej rady môže byť nositeľom
iba jedného takéhoto splnomocnenia.
13.9 Ak je potrebné rozhodnutie správnej rady, správna rada môže právoplatne rozhodovať jedine
v prítomnosti 2/3 jej členov alebo ich zástupcov. Rozhodnutia správnej rady sú prijímané
absolútnou väčšinou hlasov jej prítomných a zastúpených členov. V prípade rovnakého
počtu hlasov za a proti má rozhodujúcu váhu hlas prezidenta správnej rady alebo jeho
zastupovaním povereného člena správnej rady.
13.10 Zasadnutie správnej rady zvoláva prezident správnej rady a v prípade, že to nie je možné,
správnou radou určený člen správnej rady. Zasadnutia správnej rady sa uskutočňujú
minimálne raz za rok. Pozvánka na zasadnutie správnej rady je zasielané poštou, faxom
alebo mailom najneskôr 7 dní pred dátumom konania zasadnutia. Pozvánka obsahuje

13.11

13.12

13.13

13.14

13.15

13.16

program zasadnutia a termín zasadnutia. Zasadnutia sa konajú v sídle združenia alebo
v inom v pozvánke určenom mieste. Správna rada môže rokovať iba o bodoch uvedených
v programe. Vo výnimočných prípadoch sa môže zaoberať aj inými bodmi v prípade, že 2/3
prítomných alebo zastúpených členov správnej rady vyslovia s takouto zmenou súhlas.
Správna rada môže delegovať na základe písomného splnomocnenia časť svojich právomocí
na jedného alebo viacerých správcov, ktorými môžu byť aj tretie osoby. V takých prípadoch
bude rozsah poverenia/poverení a dĺžka jeho/ich trvania upresnená v udelenom
plnomocenstve, ktoré určí aj dĺžku trvania plnomocenstva. Odvolanie správcu správnou
radou znamená ukončenie platnosti plnomocenstva.
Prezident správnej rady alebo pokladník správnej rady alebo správca (ak je na to riadne
splnomocnený) môže samostatne otvoriť v mene združenia účet v banke. O takomto kroku
musí informovať správnu radu na jej najbližšom zasadnutí.
Prezident správnej rady alebo tajomník správnej rady alebo pokladník správnej rady alebo
iná osobitne na tento úkon splnomocnená osoba môže samostatne prijímať písomnosti
v mene združenia.
Funkcia členov správnej rady môže byť odmeňovaná. Členovia správnej rady majú nárok na
úhradu výdavkov vynaložených v súvislosti s výkonom ich funkcie. Výšku odmeny členov
správnej rady schvaľuje valné zhromaždenia na základe odporúčania správnej rady.
Členovia správnej rady nie sú, z dôvodu výkonu ich funkcie, viazaní žiadnou osobnou
povinnosťou a ich zodpovednosť voči združeniu nepresahuje rámec vykonávania ich
funkcie. Člen správnej rady, ktorý sa chce vzdať svojej funkcie musí to písomne oznámiť
správnej radu. Funkcia člena správnej rady v tomto prípade trvá až do dátumu zasadnutia
nasledujúceho valného zhromaždenia a to aj v prípade, že by medzitým prestal byť členom
združenia (ak ním bol).
Správna rada na svojich zasadnutiach rozhoduje o najdôležitejších otázkach združenia,
pokiaľ tieto nie sú zverené do výlučnej právomoci valného zhromaždenia. Správna rada
rozhoduje najmä
(a)
o prijatí nových členov,
(b)
predkladá účtovnú závierku valnému zhromaždeniu na schválenie,
(c)
rozhoduje o výške členských príspevkov;
(d)
rozhoduje o všetkých výdavkoch združenia a spôsobe ich použitia;
(e)
rozhoduje o nových projektoch a aktivitách;
(f)
o zriadení prevádzky
(g)
o spôsobe získania finančných prostriedkov na zabezpečenie cieľa združenia

ČASŤ VI.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. 14.
Vnútorné predpisy združenia
14.1

14.2

Združenie môže prijímať svoje vnútorné predpisy, kódex správania alebo iné interné
inštrukcie, ktoré nesmú byť v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky
a týmito stanovami.
Vnútorný predpis združenia môže byť prijatý a zmenený na základe rozhodnutia správnej
rady.

Čl. 15.
Zánik združenia
15.1

Združenie zanikne:

(a)
(b)
(c)

15.2
15.3

15.4
15.5

15.6
15.7

dobrovoľným rozpustením,
zlúčením s iným združením,
právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho
rozpustení.
Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie združenia
Zániku združenia predchádza jeho zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, pričom na
zrušenie združenia s likvidáciou alebo bez likvidácie sa primerane použijú ustanovenia § 70
až§75 Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločností.
Pri zániku združenia dobrovoľným rozpustením vymenuje valné zhromaždenie likvidátora,
ktorý vykoná majetkové vysporiadanie.
Pri zániku združenia na základe právoplatného rozhodnutia Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky vykoná majetkové vysporiadanie likvidátor menovaný Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky.
Odmenu likvidátora určí správna rada. Náklady likvidácie sa uhradia z majetku združenia.
Zostávajúci majetok sa pri likvidácii združenia rozdelí podľa rozhodnutia správnej rady,
ktorá o tom rozhodne na svojom poslednom zasadaní.

Čl. 16.
Záverečné ustanovenia
16.1
16.2

16.3
16.4

Všetky zmeny týchto stanov musia byť vykonané v súlade s ustanoveniami zákona č.
83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov, najmä § 11.
Činnosť združenia a jeho hospodárenie sa riadia právnymi predpismi platnými na území
Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,
v znení neskorších predpisov.
Organizačné jednotky sa pri založení združenia nezriaďujú.
Združenie vzniká registráciou v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,
v znení neskorších predpisov.

V Ružomberku, dňa 29.12.2015

