Druživa, o.z.

STANOVY
Čl. 1.
Názov a sídlo
Názov: Druživa, o.z.
Sídlo: Jablonec 202, 982 52 Kaloša
Čl. 2
Štatút združenia
1. Druživa, o.z. je dobrovoľné, nezávislé, združujúce členov na základe spoločného
záujmu.
2. Druživa, o.z. je právnickou osobou.
Čl. 3
Cieľ združenia
a) realizácia aktivít pre deti, mládež, dospelých a rodiny, ktoré vedú človeka k
zodpovednému jednaniu k ostatným ľuďom, k zvieratám a k prírode, prispievajú k
zdravému životnému štýlu, k trvale udržateľnému a sebestačnému životu a
ponúkajú priestor pre vzájomné stretávanie a porozumenie,
b) podpora a praktická realizácia udržateľného rozvoja, ako jedinej možnej cesty k
zdravému, harmonickému vývoju človeka, celej ľudskej spoločnosti a prírodného
systému Zeme,
c) podpora a propagácia alternatívneho a komunitného spôsobu života a bývania,
d) podporovanie a realizovanie aktivít smerujúcich k rozvoju alternatívneho
vzdelávania,
e) podpora utvárania kultúrnej krajiny a starostlivosť o ňu,
f) ochrana životného prostredia a obnova kultúrneho dedičstva a vidieka.
Dosiahnutie tohto cieľa sa združenie snaží prostredníctvom:
a) záujmových, kultúrnych a vzdelávacích činností pre deti, mládež, dospelých a
rodiny,
b) projektov podporujúcich komunitný rozvoj, starostlivosť o krajinu a kultúrne
dedičstvo,

c) poradenských, organizačných, konzultačných a lektorských aktivít v oblasti
udržateľného rozvoja,
d) spoluprácou s organizáciami i jednotlivcami zaoberajúcimi sa obdobnou
činnosťou, pri dodržaní zásad apolitickosti a náboženskej neutrality,
e) propagáciou cieľov, informovaním účelu, využitia a prínosu pre verejnosť,
f) tvorbou informačných a metodických materiálov v tlačenej alebo elektronickej
podobe,
g) ďalšieho vzdelávania pracovníkov,
h) zabezpečovaním finančných i nefinančných prostriedkov na realizáciu projektov
formou grantov, dotácií, darov, dobrovoľníckou činnosťou,
i) vyvíjaním vedľajšej hospodárskej činnosti, ktorej účelom bude získavanie
finančných prostriedkov potrebných pre uskutočňovanie činnosti hlavnej.

Čl. 4
Členstvo
1. Členom združenia môžu byť fyzické osoby a právnické osoby, ktoré súhlasia so
stanovami a cieľom združenia.
2. O prijatí za člena združenia rozhoduje výkonná rada.
3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.
4. Zánik členstva:
- vystúpením člena písomným oznámením
- u právnickej osoby jej zrušením
- zrušením členstva na základe rozhodnutia členskej schôdze
- úmrtím člena.
Čl. 5
Práva a povinnosti členov
1. Člen združenia má právo:
a) účastniť sa jednania členskej schôdze,
b) voliť orgány združenia,
c) byť volený do orgánov združenia,
d) obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o
ich vyjadrenie,
e) účastniť sa aktívne činnosti združenia.
2. Člen má povinnosť predovšetkým:
a) dodržovať stanovy združenia,
b) aktívne sa podieľať na plnení cieľov združenia,
c) svedomite vykonávať funkcie v orgánoch združenia,
d) platiť členské príspevky vo výške stanovenej členskou schôdzou,
e) dbať na to, aby neboli poškodzované záujmy a dobré meno združenia.

Čl. 6
Orgány združenia
Orgány združenia sú:
a) členská schôdza,
b) výkonná rada,
c) predseda,
d) podpredseda,
e) revízor.
Čl. 7
Členská schôdza
1. Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia.
2. Členskú schôdzu tvoria všetci členovia združenia.
3. Členskú schôdzu zvoláva výkonná rada podľa potreby, najmenej však raz za rok.
Výkonná rada zvolá členskú schôdzu vždy, keď o to požiada najmenej tretina
členov združenia.
4. Členská schôdza predovšetkým:
a) rozhoduje o zmenách stanov združenia,
b) volí a odvoláva členov výkonnej rady,
c) rozhoduje o počte členov výkonnej rady,
d) volí a odvoláva revízora,
e) rozhoduje o zrušení združenia.
5. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých členov.
6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všetkých členov sú rovné.
7. Členská schôdza rozhoduje na základe hlasovania. Rozhodnutie je prijaté, ak pre
neho hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov. Rozhodnutie o zmene
stanov a o zrušení združenia je prijaté, ak pre neho hlasujú aspoň dve tretiny
všetkých členov združenia.
Čl. 8
Výkonná rada
1. Výkonná rada je výkonným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá
členskej schôdzi. Výkonná rada riadi jeho činnosť v období medzi zasadaniami
členskej schôdze.
2. Členstvo vo výkonnej rade vzniká voľbou na členskej schôdzi na základe návrhu
niektorého z členov.
3. Výkonná rada má najmenej troch členov.
4. Prvými členmi výkonnej rady sú členovia prípravného výboru podľa ustanovení
týchto stanov.
5. Výkonnú radu zvoláva predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda, najmenej 3x
ročne.
6. Výkonná rada:
a) volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu,
b) koordinuje činnosť združenia,

c) zvoláva členskú schôdzu,
d) spracováva podklady pre rozhodnutia členskej schôdze,
e) rozhoduje o prijatí za člena združenia.
7. Výkonná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých jej členov.
8. Výkonná rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
Čl. 9
Predseda
1. Predseda je štatutárnym zástupcom združenia.
2. Predseda naplňuje rozhodnutia výkonnej rady a zastupuje združenie navonok,
jedná jeho menom a rozhoduje o bežných záležitostiach združenia. Rozsah
právomocí predsedu stanoví výkonná rada.
3. Predseda podpisuje dokumenty, grantové žiadosti a ostatné dokumenty, spravuje
účty združenia. V neprítomnosti predsedu vykonáva jeho činnosť podpredseda.
4. Všetky úkony s podpisovaním a správou účtu vykonáva samostatne.
5. Predsedu volí výkonná rada zo svojich členov.
Čl. 10
Podpredseda
1. Podpredseda je štatutárnym zástupcom združenia.
2. Podpredseda má všetky právomoci predsedu v prípade jeho neprítomnosti.
3. Podpredseda musí so všetkými úkonmi predsedu vopred informovať písomne
alebo ústne.
4. Všetky úkony s podpisovaním a správou účtu vykonáva samostatne.
5. Podpredsedu volí výkonná rada zo svojich členov.
Čl. 11
Revízor
1. Revízor je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá členskej
schôdzi, ktorá ho i volí. Funkcia je nezlučiteľná s členstvom vo výkonnej rade,
2. Revízor kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a
navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
3. Revízor kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov
Čl. 12
Zásady hospodárenia
1. Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom.
2. Zdrojmi majetku sú predovšetkým:
a) dary a príspevky právnických a fyzických osôb,
b) výnosy majetku,
c) členské príspevky,

d) dotácie a granty,
e) verejné zbierky,
f) vedľajšia hospodárska činnosť.
3. Za hospodárení združenia zodpovedá výkonná rada, ktorá každoročne vydáva
správu o hospodárení, vrátane účtovnej uzávierky.
4. Združenie môže prijímať zamestnancov do pracovného pomeru alebo uzatvárať
dohody o pracovnej činnosti alebo o vykonaní práce, prípadne uzatvárať ďalšie
dohody a zmluvy s fyzickými alebo právnickými subjektmi v rámci platných
predpisov.
Čl. 13
Zánik združenia
1. Združenie zaniká:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením na
základe rozhodnutia členskej schôdze,
b) rozhodnutím Ministerstva vnútra.
2. Ak zaniká združenie dobrovoľným rozpustením, rozhodne súčasne členská
schôdza o spôsobe majetkového vysporiadania.
Čl. 14
Záverečné ustanovenia
1. Združenie má právo v súlade s cieľmi svojej činnosti obracať sa na štátne orgány
a inštitúcie s podnetmi, sťažnosťami, žiadosťami.
2. Združenie je založené na dobu neurčitú.
3. Tieto stanovy boli schválené členmi prípravného výboru a účinnosť nadobúdajú
dňom registrácie na ministerstve vnútra.
4. Dňom nadobudnutia účinnosti zmeny stanov strácajú platnosť predošlé stanovy.
5. Prípadné nejasnosti či nezrovnalosti vyplývajúce zo zmeny stanov rieši svojim
uznesením členská schôdza.

V Rožňave dňa 12. 10. 2015
Prípravný výbor:
Miloslav Kováč, rod.č.: 730207/9323, bytom Kozmonautov 12, 048 01 Rožňava
Jaroslava Krempaská, rod.č.: 855425/9549, bytom Zakarpatská 15, 048 01 Rožňava
Romana Balážová, rod.č.: 915623/9565, bytom Slnečná 13, 048 01 Rožňava

