Prstom po mape
Stanovy

I.
Názov a sídlo
Názov občianskeho združenia je Prstom po mape.
Sídlom združenia je Topoľová 6983/11A 94055 Nové Zámky, Slovenská republika.
II.
Ciele
Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie aktivít spojených s cestovaním a organizácia
cestovateľských výprav do rôznych častí sveta v rámci združenia. Združenie bude plne podporovať
cestovateľskú osvetu v spoločnosti, prostredníctvom organizácie cestovateľských besied a napomáhať
pri organizácii cestovateľských výprav subjektom mimo združenie.

III.
Členstvo v združení
Členstvo v združení je dobrovoľné. Členmi združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako
18 rokov. Členstvo v združení vzniká na základe prejavu vôle uchádzača o členstvo, odporúčania
minimálne dvoch členov združenia, rozhodnutím Ústredného výboru o prijatí takéhoto uchádzača.
Členstvo zaniká:
- písomným prehlásením člena o vystúpení zo združenia
- vylúčením člena
- úmrtím člena
- zánikom združenia
O vylúčení člena rozhoduje Ústredný výbor. Ak Členské zhromaždenie nepotvrdí rozhodnutie
Ústredného výboru o vylúčení člena, členstvo v združení sa obnoví dňom rozhodnutia Členského
zhromaždenia.
IV.
Práva a povinnosti člena
Práva a povinnosti člena:
- zúčastňovať sa na činnosti združenia
- voliť a byť volený do orgánov združenia
- byť informovaný o činnosti a zámeroch združenia
- dodržiavať stanovy združenia
- plniť uznesenia orgánov združenia
- platiť členský príspevok vo výške stanovenej Ústredným výborom

V.
Orgány združenia
Orgánmi združenia sú:
1. Členské zhromaždenie
2. Ústredný výbor

1. Členské zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia, tvoria ho všetci členovia združenia.
Členovia Členského zhromaždenia majú právo zúčastniť sa na rokovaniach Členského zhromaždenia
a hlasovať o rozhodnutiach ním prijatých.
Členské zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa na jeho rokovaní zúčastní minimálne
polovica jeho členov. Rozhodnutia Členského zhromaždenia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou
prítomných členov s výnimkou zmeny stanov a voľby a odvolávania Ústredného výboru, kde je
potrebná dvojtretinová väčšina.
Členské zhromaždenie zvoláva v prípade potreby Ústredný výbor, minimálne však raz ročne,
pozvánkou vyvesenou na stránkach združenia aspoň 7 dní vopred.
Do pôsobnosti Členského zhromaždenia patrí:
- prijímať a meniť stanovy združenia
- voliť a odvolávať členov Ústredného výboru
- rozhodovať o záležitostiach strategického významu
- prijímať ročnú správu o činnosti združenia a správu o hospodárení združenia
- rozhodovať o zlúčení s iným občianskym združením alebo dobrovoľnom rozpustení združenia
- navrhovať Ústrednému výboru kandidátov na členstvo
- rozhodovať o iných záležitostiach, o ktorých si to Členské zhromaždenie vymienilo
2. Ústredný výbor je riadiacim a štatutárnym orgánom združenia, tvoria ho 3 členovia volení
Členským zhromaždením. Ústredný výbor za svoju činnosť zodpovedá Členskému zhromaždeniu.
Ústredný výbor sa schádza podľa potreby, minimálne však raz za mesiac.
Ústredný výbor je uznášaniaschopný za prítomnosti všetkých jeho členov.
Rozhodnutia Ústredného výboru sa prijímajú konsenzom alebo hlasovaním. Rozhodnutie je prijaté,
ak zaň hlasuje dvojtretinová väčšina Ústredného výboru. Predseda Ústredného výboru je volený
ústredným výborom na dobu 1 roku. Do tejto funkcie môže však byť zvolený iba 1 krát za 3 roky.
Ďalšími volenými funkciami sú funkcie podpredsedov. A to funkcia podpredsedu pre plánovanie
a rozvoj a funkcia podpredsedu pre hospodárenie a manažment.
Za občianske združenie koná jeho predseda ako štatutárny orgán samostatne.
Do pôsobnosti Ústredného výboru patrí:
- riadiť činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Členského zhromaždenia
- voliť spomedzi členov Ústredného výboru predsedu a podpredsedov, ktorí zastupujú združenie
- rozhodovať o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou združenia
- predkladať návrhy strategického významu, vrátane zmeny stanov Členskému zhromaždeniu
- stanovovať ciele združenia
- rozhodovať o vylúčení členov, ktorí konajú v rozpore so stanovami združenia
- rozhodovať o prijatí nových členov
- pripravovať ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení
- ustanovovať likvidátora pri zániku združenia
- schvaľovať rozpočet a účtovnú uzávierku združenia
- vetovať ktorékoľvek rozhodnutie Členského zhromaždenia, ktoré nie je v súlade so stanovami
alebo cieľmi združenia
- rozhodovať o všetkých záležitostiach združenia, ktoré podľa stanov nespadajú do právomoci
Členského zhromaždenia
VI.
Hospodárenie združenia
Združenie hospodári so svojim majetkom podľa schváleného rozpočtu, v súlade s všeobecne
záväznými predpismi. Ochrana majetku, jeho evidencia a hospodárenie s nim sa vykonáva
v súlade so všeobecne záväznými predpismi a podlieha kontrole Členského zhromaždenia.

Majetok združenia tvoria :
- členské príspevky
- dotácie, granty, dary, príspevky z daní
- iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi. Majetok môže
použiť len na dosiahnutie cieľov združenia, prípadne na iné aktivity v súlade so stanovami.
VII.
Zánik združenia
Združenie zaniká:
- zlúčením s iným občianskym združením
- dobrovoľným rozpustením
O zániku združenia rozhoduje Členské zhromaždenie, pričom súčasne rozhodne aj o prechode
práv a povinností k majetku združenia.
V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje Ústredný výbor likvidátora. Likvidátor
vyrovná záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia Ústredného výboru.
Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
VIII.
Záverečné ustanovenia
Návrh stanov bol prerokovaný a schválený Členským zhromaždením na zasadnutí dňa 13. 04. 2013.
Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, stanovy nadobúdajú
účinnosť dňom registrácie.
Ako založiť

