Občianske združenie STAR Á ŠKOL A
STANOVY
občianskeho združenia STARÁ ŠKOLA
Občianske združenie Stará škola je je v zmysle zákona 83/1990 Zb. nepolitické dobrovoľné
záujmové združenie, ktoré môže ako samostatná právnická osoba vo svojom mene nadobudnúť
práva a povinnosti. Jeho cieľom je prispievať k obnove a praktickému udržiavaniu remeselnej
práce na hornom Liptove, štúdiu histórie remesiel a k jeho prezentácii, prispievať k estetizácii
prostredia rozvojom výtvarného myslenia.
I. Všeobecné ustanovenia
1. Názov občianskeho združenia je: Stará škola (ďalej len združenie)
2. Anglická forma názvu je: Old Craft School
3. Logo združenia:

4. Sídlom združenia je Stará škola, budova Materskej školy, 032 05 Smrečany 117
5. Združenie je zriadené na dobu neurčitú
II. Hlavné ciele a úlohy združenia
1. Propagovať príťažlivou formou remeselnú prácu z oblasti keramiky, skla a textilu
2. Vzdelávať v oblasti remeselných zručností
3. Vzdelávať v oblasti výtvarného cítenia a zručností, a tým prispievať k estetizácii životného
prostredia
4. Propagovať princípy a vzdelávať sa v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva
5. Vytvárať podmienky pre uskutočňovanie zdravého a nekonzumného životného štýlu
6. Spolupracovať s obcou prostredníctvom obecných zastupiteľov, s cirkevnými zástupcami
obce a s verejnosťou
III. Formy plnenia cieľov a úloh
1. Zbieranie, uchovávanie a rozširovanie informácií k danej problematike
2. Sprístupnenie informácií pre verejnosť vo forme knižnice, internetovej webstránky, tlačovín
a digitálnych prezentácií
3. Príprava a realizovanie vzdelávacích aktivít
4. Organizovanie diskusií, seminárov a vzdelávacích pobytov
5. Organizovanie prezentácií tvorby
6. Organiyovanie podujatí v súčinnosti s obecnými aktivitami
7. Organizovanie iných aktivít, podľa konkrétnej situácie, požiadaviek a podmienok
IV. Členstvo v združení
1. Členom združenia môže byť fyzická alebo právnická osoba
2. Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe písomnej žiadosti
uchádzača o členstvo
3. Členstvo v združení zaniká
- vystúpením člena, a to dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení
zo združenia
- úmrtím fyzickej osoby, rsp. zánikom právnickej osoby
- vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena
- zánikom združenia
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V. Práva členov
Každý z členov má právo
1. podieľať sa na činnosti združenia
2. byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia
3. voliť a byť volený do orgánov združenia
4. obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko
VI. Povinnosti členov
Každý z členov má povinnosť
1. dodržiavať stanovy združenia
2. podieľať sa na činnosti a aktivitách združenia
3. dodržiavať všetky právne normy a predpisy týkajúce sa výkonu činností realizovaných
združením
4. platiť členské príspevky
5. ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia
VII. Orgány združenia
Orgánmi združenia sú:
a. Najvyšší orgán je Zhromaždenie členov. Ostatné orgány sú ním volené.
1. Zhromaždenie členov
- volí a odvoláva predsedníctvo združenia
- volí a odvoláva kontrolný orgán
- schvaľuje stanovy združenia, zmeny a doplnky stanov
- navrhuje plán činnosti združenia a rozpočtový plán
- schvaľuje plán činnosti združenia a rozpočet
- môže rušiť alebo meniť rozhodnutia predsedníctva
- schvaľuje prijatie nových členov združenia
- rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí
b. Štatutárnym a výkonným orgánom je Predsedníctvo – predseda a zástupca predsedu.
1. Predsedníctvo
- riadi činnosť združenia v období medzi dvoma zasadnutiami členov združenia
- vykonáva neodkladné rozhodnutia medzi dvoma zasadnutiami členov združenia
- zvoláva a obsahovo zabezpečuje Zhromaždenia členov združenia
- vyhodnocuje činnosť vo výročných správach
- vypracováva výročnú správu a správu o hospodárení
- spravuje majetok združenia
- chráni a presadzuje záujmy členov združenia
- zodpovedá za svoju činnosť Zhromaždeniu členov združenia
2. Predseda a zástupca predsedu zastupujú združenie navonok a sú oprávnení konať
a podpisovať samostatne v jeho mene vo všetkých veciach.
c. Kontrolným orgánom združenia je revízor, ktorý
- dohliada na riadny výkon činností vykonávaných v rámci združenia
- kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje na nedostatky a navrhuje spôsob ich
odstránenia.
- kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov
- zodpovedá za svoju činnosť Zhromaždeniu členov združenia
- je volený najvyšším orgánom
VIII. Zásady hospodárenia
1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu
2. Združenei hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom (ak ho má)
3. Majetok združenia tvoria
- členské príspevky
- dary od fyzických a právnických osôb
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- granty
- dotácie
- prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci cieľov činnosti združenia
- výnosy z majetku združenia a vlastnej činnosti 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 združenia, a v súlade so všeobecne záväznými
predpismi a stanovami.

4. Raz ročne a na opodstatnený návrh revízora predsedníctvo vyhodnocuje hospodársku
činnosť za určité obdobie. Predsedníctvo dáva návrh na schválenie rozpočtu Združením
členov.
5. Predsedníctvo zodpovedá za hospodárenie a vedenie účtovníctva združenia
6. Výšku členských príspevkov určuje Zhromaždenie každý rok
IX. Zánik združenia
1. Združenie zaniká
- dobrovoľným rozpustením zddruženia alebo jeho zlúčením s iným združením
- právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR
2. Najvyšší orgán určí likvidátora, ktorý najskôr vykoná všetky záväzky a pohľadávky
s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu.
3. Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.
Pri likvidácii sa postupuje podľa §70-75 Obchodného zákonníka.
X. Záverečné ustanovenia
1. Tieto stanovy boli schválené Zhromaždením členov dňa 1. 10. 2010

V Liptovskom Mikuláši, dňa 1. 10. 2010
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