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Článok l.
Názov, postavenie a sídlo spolku
1. Spolok Permon [/arianka (d'alej len spolok) je dobrovol'né združenie občanov so
záujmom o históriu, dokumentáciu a propagáciu bývalej í'ažby,spracovania a
využitia bridlíc v lVarianke a okolí, históriu, súčasnost'a prírodu obce [t/arianka a
jej širšieho okolia

2. Spolok používaskratku SPIV. Oficiálnymi symbolmi spolku sú jeho názov, skratka
mena a znak.
3. Spolok je samostatným právnym subjektom

4. Sídlom spolku je lVarianka, Borinská
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Článok ll.
Ciele činnosti spolku
Ciel'mi činnosti spolku sú najmá:
1. bádatel'sko-výskumná činnost' na zdokumentovanie býva|ej

paleontologických

okoiia,

a

banskej činnosti,
mineralogických zvláštností obce [/arianka a jej širšieho

2. zabezpečenie ochrany technických pamiatok súvisiacich s t'ažbou a spracovaním
mariatálskych bridlíc v súčinnostis prísIušnými orgánmi,
3. tvorba a realizácia projektov zameraných na ochranu uvedených pamiatok,

4. spolupráca
obce,

s

právnickými

a fyzickými osobami pri propagácii

histórie

a tradícií

5. spolupráca so subjektmi rovnakého alebo príbuznéhozamerania,
6. podiel'anie sa na vytvorení muzeálnej expozície obce a jej širšiehookolia,
7. príprava a vydávanie informačného periodika [/ariatál,
8. vydávanie informačných a propagačných materiálov
mapy, pohl'adnice a pod.),

(CD, brožúry,skladačky,

9. prednášková činnost',
1

0. sprievodcovská činnost',

11. organizácia výstav a účast'napodujatiach súvisiacich s ciel'mi spolku.

Článok llt,
Členstvo v spotku
1, Členom spolku sa móže stat'

a) občan staršíako 15 rokov, ktory súhlasíso stanovami a ciel'mi činnosti spolku

(osoby mladšie ako'1B rokov nrusia mat'písomný súhlas svojho zákonného
zástupcu), alebo

b) právnická osoba, ktorá súhlasíso stanovami a ciel'mi činnosti spolku.

2. Členstvo v spolku vzniká:
a) podaním písomnej prihlášky,
b) odporučenímdvomi členmi spolku,

c) schválením prijatia najbližšou členskou schódzou,
d) uhradením prvého členskéhopríspevku.

3, Člen spolku má právo:
a) zúčastňovat'sana činnosti spolku,
b) byt' informovaný o prijatých rozhodnutiach, zámeroch, organizačných
otázkach týkajúcich sa spolku,

a

iných

c) podávat'návrhy a pripomienky k činnosti spolku,
d) hlasovat', volit'a byt'volený do výboru spolku po dovíšení1B rokov.
+, Člen spolku je povinný;

a) dodržiavat' stanovy spolku, riadit' sa uzneseniami výboru a členskej schódze a
plánmi činnosti,
b) podiel'at'sa na realizácii ciel'ov činnosti spolku,

c) platit' člensképríspevky,
d) oznámit'orgánom spolku zmeny vo svojich osobných údajoch,

e) chránit'dobré meno spolku.

5. Členstvo v spolku zaniká,.
a) dňom doručenia písomnéhooznámenia o vystúpenízo spolku,
b) neuhradením členskéhopríspevku za predchádzajúci rok,

c) úmrtímčlena,
d) stratou spósobilosti na právne úkony,
e)

vylúčenímv prípade závažnéhoporušenia stanov spolku. Hlasovat' za
vylúčeniečlena na členskej schódzi musia minimálne dve tretiny členskej
základne.

Č!enský príspevok
1. Členskýpríspevok sa uhrádza jedenkrát ročne.

2. Každý člen je povinný príspevok uhradit'
schódzou.

v

termíne stanovenom členskou

3. Výšku členskéhopríspevku určuje členská schódza na návrh výboru spolku.

Článok lV.
Orgány spolku
Orgánmi spolku sú:
1. členská schódza,

2

výbor.

č!enská schódza
1. Členská schódza ako najvyššíorgán spolku:
a) schval'uje stanovy spolku, ich doplnky azrneny,
b) volí a odvoláva predsedu spolku,

c) volí a odvoláva členov výboru,
d) schval'uje výšku členskéhopríspevku,

e) hlasuje o prijatí a vylúčeníčlena spolku,

f) schval'uje výročnúsprávu
kalendárny rok,

a

správu

o

hospodárení

za

predchádzajúci

g) schval'uje návrh plánu činnosti a návrh rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok,
prijíma rozhodnutia o uzavretí zmlúv o spolupráci s iným združeaím(spolkom,
spoločnost'ou a pod.)
ir) prijíma rozhocinutia o zánixu aiebo ziúóení spoiku s iným zoružením,

2. Členskúschódzu pripravuje a zvo|áva výbor spolku minimálne dvakrát ročne alebo
častejšie,ak o to požiada viac ako tretina členov.
3. Členská schódza je uznášaniaschopná, akje na rokovaní prítomných aspoň 2/3
členov spolku z členskej základne ku dňu konania schódze.

Výbor
1. Je výkonným orgánom spolku. Zabezpečuje plnenie uznesení členskej schódze a
riadi činnost' spolku medzi členskými schódzami.

2, Yýbor tvoria 3 členovia zvolení členskou schódzou na obdobie 3 rokov v zlažení,,
predseda, výkonný tajomník a člen,
3. Schádza sa podl'a aktuálnej potreby, Výbor je uznášaniaschopný pri prítornnosti
všetkých členov vrátane predsedu.
4. Výbor spolku:
a) zvoláva členskúalebo mimoriadnu členskúschódzu,
b) pripravuje plán práce a hodnotí činnost'spolku,

c) určuje výšku členskéhopríspevku,
d) riadi činnost'spolku v období medzi členskými schódzami,
e) predkladá členskej schódzi návrh na predsedu spolku,

f

zabezpečuje príslušnéopatrenia v prípade zrušenia spolku
Článot< V,

Predseda spolku
'1.

Je štatutárnyrn zástupcom spo

je

2. zvoláva a vedie zasadnutia
výkonným tajomníkom.

zastupovaný

Článok Vl,
Majetok spolktl
1. lMajetok spolku tvoria.
a) člensképríspevky,
b) dary fyzických osób,

c) dary právnických osób,
d) dobrovol'né príspevky,
e) finančnéprostriedky z grantov a dotácií na realizáciu projektov,
f) hnutel'ný a nehnutel'ný majetok potrebný na vykonávanie ciel'ov spolku

2, Je neprípustnépoužitie majetku spoii<u nacj rámec jeho ciei'ov.

článok Vll.
Zánik spolku
1. Spolok zaniká,.
a) dobrovol'ným rozpustením a právoplatným rozhodnutím [/inisterstva vnútra
Slovenskej republiky o jeho rozpustení,
b) zlúčeníms iným združením po rozhodnutí členskej schódze.

2. O spósobe zániku rozhoduje členská schódza na návrh výboru.
3. Zán|k spolku sa oznámi [/inisterstvu vnútra Slovenskej republiky.

článok vlll

závereénéustanovenia
1. Spolok vzniká registráciou,

2.

Tieto stanovy nadobúdajúúčinnost'dňom
Slover
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