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Na základe uznesenia mimoriadnej členskej schódze konanej dňa
sa mení text stanov Občianskeho združenia Spolok

20L9 v Maria

nasledovne:

článok t.
Názov, postavenie a sídIo spolku
V bode 2. sa text nahrádza novým znením:
2. Spolok používaskratku SPM. Oficiálnymi symbolmi spolku sú jeho názov, skratka názvu,
znak a vlajka.
V bode 4. sa text nahrádza novým znením:
4. Sídlom spolku je Družstevná 4,9OO 33 Marianka.

článok ll.
CieIe činnosti spolku
V bode 1. sa text nahrádza novým znením:
1, bádatel'sko-výskumná činnosťna zdokumentovanie bývalej ťažbya spracovania bridlice
v Marianke, geologických, mineralogických a paleontologických zvláštnostíobce a jej okoiia,

V bode 2. sa text nahrádza novým znením:
2. zabezpečenie ochrany nehnutel'ných a hnutel'ných technických pamiatok súvisiacich
s ťažboua spracovaním marianskych bridlíc v súčinnostis príslušnýmiorgánmi,
V bode 6. sa text nahrádza novým znením:
6. vytvorenie a prevádzkovanie muzeálnej expozície súvisiacej s ťažboua spracovaním
bridlice, dopíňanie a evidencia exponátov muzeálneho typu,
Vypúšťasa bod 7.

V bode 8. sa text nahrádza novým znením:

8.

vydávanie

a predaj

informačných a propagačných materiálov, odborných

a popularizačných publikácií, výroba a predaj suvenírov,

V bode 11. sa text nahrádza novým znením:
1_1_. organizácia výstav, odborných a spoločenských podujatí na podporu činnostíspolku
súvisiacich s jeho cielmi.
Následne sa mení číslovaniepóvodných bodov:
Póvodné číslovaniebod 8. sa mení na bod 7., bod 9 sa mení na bod 8, bod 10 sa mení na
bod 9 a bod 11 sa mení na bod 10.
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článok l!l.
Č!enstvo v spo!ku
-:: t

V bode 1. sa text
l
].. Členstvo móže
a) individuálne,
b) kolektívne,
c) čestné(kolektívne alebo individuálne).
V bode 2. sa text nahrádza textóm:
lndividuálnym členom sa móže stať každý občan, ktorý súhlasísostanovami a programovými
dokumentmi spolku, vyplní a doručíprihlášku, zaplatíčlenskýpríspevok na príslušnýrok a je
plnoletý. Jeho členstvo musia odsúhlasiťna členskej schódzi minimálne dve tretiny členov
sPM.
V bode 3. sa text nahrádza textom:
Kolektívnym členom sa móžu stať iné spolky, združenia, asociácie, cechy s podobnými
záujmami a zameraním ako SPM, kde ich predseda vyplní prihlášku a zaplatí členský
príspevok v schválenej výške členskéhopríspevku členskou schódzou SPM. Jeho členstvo
musia odsúhlasiť na členskej schódzi minimálne dve tretiny členov SPM. Kolektívny člen
nemá právo hlasovať na členskej schódzi spolku.
V bode 4. sa text nahrádza textom:
Čestnéčlenstvo móže byť udelené fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá sa významne
zaslúžilao rozvoj niektorej z činností,ktoré sú cielbm spolku. S udelením čestnéhočlenstva
musí navrhovaná osoba vysloviť predchádzajúci súhlas. Čestný člen neplatí členské
príspevky. Jeho členstvo musia odsúhlasiť na členskej schódzi minimálne dve tretiny členov
SPM. Čestný člen nemá právo hlasovať na členskej schódzi spolku.
Následne sa mení číslovaniepóvodných bodov:
Póvodné číslovaniebod 1. sa mení na bod 5., bod 2 sa mení na bod 6, bod 3 sa mení na
bod7, bod 4 sa mení na bod 8 a bod 5 na bod 9.
čIánok lv.
Orgány spolku
členská schódza

v bode 2 sa text nahrádza textom:
Členskúschódzu pripravuje a zvoláva predseda spolku najmenej jedenkrát ročne alebo
častejšie,ak o to požiada viac ako tretina členov.

V bode 3 sa text ,,2/3" nahrádza textom: ,,dve tretiny".
Nadpis ,,Yýbor" sa nahrádza nadpisom,,Výbor spolku"
V bode 1 sa z textu vypúšťa,,a riadi činnosťspolku medzi členskými schódzami".
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V bode 2 sa text,, výkonný tajomník" nahrádza

1{

čla
Predsed
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V bode 2 sa text,, výkonným tajomníkom" nah

textom:

mníkom"

článok Vl.
Majetok spolku

v bode 1 sa text nahrádza textom:
d) dobrovolhé príspevky a príjem z podielu zaplatenej dane na osobitné účelyv zmysle
platných zákonov

V bode 1 sa dopíňajúbody:
g) prljmy z predaja informačných a propagačných materiálov, publikáciía suvenírov,
h) príjmy zo sprievodcovskej činnosti,
i) príjmy z prednáškovej a propagačnej činnosti, vstupného na podujatia organizované
spolkom.

RNDr. Roman Lehotský, predseda spolku (štatutár), 20,6.2019
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JanaVatlová,

riaditelka odboru
všeobecnej vnúlornej správy
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