STANOVY
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA PREVYK o.z.
Článok 1
Založenie združenia
Združenie je založené v zmysle Zákona o združovaní občanov č. 83/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov.
Článok 2
Názov a sídlo združenia
Názov združenia: PREVYK o.z.
Sídlo združenia: Pustá dolina 17, 080 01 Prešov
PREVYK je nepolitickou a neziskovou organizáciou, je právnickou osobou a má vlastnú
právnu subjektivitu.
Článok 3
Cieľ združenia
Cieľom združenia je:
1) ochrana a podpora zdravia,
2) podpora a rozvoj telesnej kultúry,
3) ochrana a tvorba životného prostredia.
Tento cieľ sa dosahuje:
1) pripravou svojich členov na bezpečný pohyb v horách,
2) organizovaním členských podujatí a aktivít v domácich a zahraničných horstvách,
3) dodržiavaním a propagáciou ochrany prírodných a kultúrnych hodnôt v horských
oblastiach,
4) propagáciou pohybu v horách.
Článok 4
Členstvo v združení
1) Členstvo v združení je riadne a čestné.
2) Riadnymi členmi PREVYKu sú fyzické a právnické osoby, ktoré sa dobrovolne stali
členmi PREVYKu a majú uhradený členský príspevok na aktuálny rok.
3) O čestnom členstve rozhoduje na návrh členov správna rada PREVYKu.
4) Členom PREVYKu sa môže stať každá osoba, ktorá sa stotožňuje s jeho cieľmi
v článku 3 týchto stanov.
5) O prijatí pristupujúceho člena PREVYKu rozhoduje správna rada PREVYKu na
základe žiadosti uchádzača o členstvo.
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Člen má právo:
1) po dovŕšení 18 roku veku hlasovať na valnom zhromaždení, voliť a byť volený do
orgánov PREVYKu a navrhovať zvolenie alebo odvolanie ich členov,
2) byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov PREVYKu,
3) zúčastňovať sa akcií organizovaných PREVYKom,
4) využívať výhody spojené s členstvom v PREVYKu,
5) slobodne prejavovať svoje názory na činnosť PREVYKu,
6) navrhovať udelenie a odobratie čestného členstva.
Člen je povinný:
1) dodržiavať stanovy PREVYKu,
2) pomáhať pri plnení cieľov PREVYKu a aktívne sa podieľať na jeho práci,
3) podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom
PREVYKu,
4) včas a v stanovenej výške platiť členské príspevky,
5) plniť uznesenia prijaté valným zhromaždením PREVYKu.
Členstvo zanikne:
1) vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o
vystúpení z PREVYKu správnej rade,
2) úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
3) zánikom PREVYKu,
4) neuhradením členského príspevku na kalendárny rok,
5) vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti,
poškodzuje povesť PREVYKu alebo z iných dôležitých dôvodov. O vylúčení
rozhoduje správna rada. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen
odvolanie valnému zhromaždeniu, ktoré o odvolaní rozhodne.
Článok 5
Orgány združenia
Orgánmi PREVYKu sú:
1) valné zhromaždenie - najvyšší orgán,
2) správna rada - výkonný orgán,
3) predseda - štatutárny orgán,
4) revízor - kontrolný orgán.
Článok 6
Valné zhromaždenie
1) Na valnom zhromaždení PREVYKu sa môže zúčastníť každý člen PREVYKu.
2) Zvoláva ho správna rada podľa potreby, najmenej jeden krát ročne oznámením
zverejneným na web-stránke PREVYKu najmenej 10 dní pred konaním valného
zhromaždenia. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať termín a
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3)

4)

5)
6)
7)

miesto konania valného zhromaždenia a program jeho rokovania.
Správna rada je povinná zvolať valné zhromaždenie, ak o to požiada písomne
najmenej 30% členov PREVYKu, a to tak, aby sa konalo do 30 dní od doručenia
žiadosti.
Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:
a. schvaľovať stanovy, ich zmeny a doplnky,
b. schvaľovať plán činnosti a výročnú správu PREVYKu,
c. schvaľovať rozpočet a správu o hospodárení PREVYKu,
d. voliť a odvolávať predsedu a podpredsedu PREVYKu,
e. potvrdzovať a odvolávať ďalších členov správnej rady a revízora,správnej
rady,
f. rozhodovať o zániku PREVYKu zlúčením s iným občianskym združením alebo
dobrovoľným rozpustením.
Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa na ňom zučastní viac ako 20%
členov PREVYKu. Ak valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné ani po 30 min. od
určeného termínu začiatku valného zhromaždenia, rozhoduje o bodoch v článku 6.
odstavec 2 písmeno b., c., d. a e. nadpolovičnou väčšinou zúčastnených.
O bodoch v článku 6. odstavec 2 písmeno a., f. zvolá správna rada náhradné valné
zhromaždenie tak, aby sa konalo v lehote do 14 dní od termínu valného
zhromaždenia. Náhradné valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, aj keď sa na
ňom zúčastní aj menej ako 20% členov PREVYKu.
Každý člen PREVYKu starší ako 18 rokov má pri hlasovaní na valnom zhromaždení
jeden hlas.
Na prijatie rozhodnutia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov
PREVYKu.
O rokovaní valného zhromaždenia sa vyhotoví zápisnica a prezenčná listina, ktorú
podpíšu predseda valného zhromaždenia, zapisovateľ a overovateľ zápisnice. Každý
člen PREVYKu má právo vyžiadať si kópiu zápisnice z valného zhromaždenia.
Článok 7
Správna rada

1) Správna rada PREVYKu je za svoju činnosť zodpovedná valnému zhromaždeniu
PREVYKu.
2) Členmi správnej rady sú predseda a podpredseda PREVYKu, obaja valným
zhromaždením volení funkcionári a hospodár a ďalší nevyhnutný počet riadnych
členov, ktorí sú schopní kvalifikovane viesť (koordinovať) niektorý úsek činnosti
PREVYKu, valným zhromaždením potvrdzovaní funkcionári. Funkčné obdobie
členov správnej rady je trojročné.
3) Členstvo v rade zaniká uplynutím funkčného obdobia, písomným vzdaním sa funkcie
doručeným správnej rade, úmrtím alebo odvolaním člena správnej rady valným
zhromaždením.
4) Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za 6 mesiacov.
5) Do pôsobnosti správnej rady patrí najmä:
a. riadiť a zabezpečovať činnosť PREVYKu v období medzi zasadnutiami
valného zhromaždenia,
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b. zvolávať valné zhromaždenie a príprava podkladov pre jeho rozhodovanie,
c. vypracovávať plán činnosti PREVYKu, správy o činnosti a hospodárení
PREVYKu a návrhu rozpočtu PREVYKu,
d. získavať prostriedky na činnosť PREVYKu,
e. spravovať majetok a hospodáriť s majetkom PREVYKu v súlade s platnou
legislatívou,
f. rozhodovať o prijímaní a vylúčení členov PREVYKu,
g. viesť evidenciu členov PREVYKu,
h. zodpovedať za správne vedenie účtovníctva PREVYKu.
6) Správna rada prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov svojich členov. Z každého
rokovania správnej rady sa vyhotoví zápis, ktorý podpíšu najmenej dvaja členovia
rady.
Článok 8
Predseda PREVYKu
1) Predseda PREVYKu je štatutárnym orgánom PREVYKu.
2) Za PREVYK koná a podpisuje predseda PREVYKu. Predseda PREVYKu je oprávnený
písomne splnomocniť podpredsedu na konanie a podpisovanie za PREVYK.
3) Predseda PREVYKu zvoláva a riadi činnosť správnej rady.
4) Predseda PREVYKu plní rozhodnutia správnej rady a rozhoduje o bežných
záležitostiach PREVYKu.
5) Predseda PREVYKu riadi zasadnutie správnej rady, v jeho neprítomnosti riadi
zasadnutie správnej rady podpredseda PREVYKu.
Článok 9
Revízor
1) Revízor je kontrolným orgánom PREVYKu, voleným valným zhromaždením, ktorému
sa za svoju činnosť zodpovedá. Funkčné obdobie revízora je trojročné. Revízor
nesmie byť členom správnej rady PREVYKu.
2) Do pôsobnosti revízora patrí najmä:
a. právo zúčastňovať sa na zasadnutiach správnej rady PREVYKu,
b. kontroluje hospodárenie PREVYKu, upozorňuje na nedostatky a navrhuje
opatrenia na ich odstránenie,
c. kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.
3) Revízor je povinný podať najmenej jeden krát ročne správu valnému zhromaždeniu
o kontrolnej činnosti a jej výsledkoch.
Článok 10
Hospodárenie
1) Hospodárenie sa uskutočňuje a riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi
a stanovami PREVYKu tak, aby boli čo najlepšie naplnené ciele PREVYKu.
2) Združenie hospodári majetkom, ktorého zdrojmi sú:
a. pravidelné členské príspevky od členov združenia,
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b. príspevky a dary od fyzických osôb, dotácie, granty a sponzorské príspevky
od právnických osôb,
c. príspevky od občanov a podnikateľských subjektov – podiel zaplatenej dane
podľa Zákona o daní z príjmu,
d. výnosy z majetku a vlastnej činnosti PREVYKu, tieto môžu byť použité len na
podporu cieľov združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže
združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti
podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania klubu
v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.
Článok 11
Zánik združenia
1) Združenie zanikne:
a. uznesením valného zhromaždenia o dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení s
iným občianskym združením,
b. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.
2) V prípade zániku združenia rozhoduje o majetku združenia likvidátor určený
uznesením valného zhromaždenia alebo MV SR v prípade rozhodnutia podľa písm.
b). Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným
zostatkom naloží podľa rozhodnutia valného zromaždenia. Zánik združenia treba
oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70 – 75 Obchodného
zákonníka.
Článok 12
Záverečné ustanovenia
1) Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie na Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky.
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