
STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Založenie združenia
Združenie je založené v zmysle Zákona o združovaní občanov č. 83/1990 Zb. 

Článok 1
1.1 Názov a sídlo združenia

1.1.Názov združenia: Vyšné Hágy pre všetkých
1.2 Sídlo združenia: Vyšné Hágy 13, Vysoké Tatry, 059 84, Slovensko 

Článok 2
Ciele združenia

2.1 Hlavným cieľom spolupráce občanov je predovšetkým zachovanie a pripomínanie si bohatej
histórie obce ako aj jej ďalší kultúrny rozvoj v rámci mesta Vysoké Tatry a okolia, ktorý by zlepšil
cestovný ruch i povedomie o obci.
2.2 Za účelom naplnenia cieľov bude občianske združenie najmä: 

• organizovať  kultúrne  podujatia  (výročia,  trhy,  majálesy,  juniálesy,  koncerty,  divadelné
predstavenia, premietania filmov, prezentácie, tématické výstavy, plesy, prednášky a pod.),

• organizovať  dobrovoľné  akcie  (zbieranie  smetí,  čistenie  chodníkov,  údržba  okolia  –
zametanie, hrabanie lístia a pod.),

• organizovať  opravy,  renovácie  a  údržby malých  i  veľkých objektov  (fontány,  kaplnka,
jazierko, sochy, schodištia, budovy a pod.),

• prezentovať  združenie  na  rôznych  akciách  (fotografie,  možnosť  zapísať  sa  ako  člen,
výstavy fotografií/pohľadníc, podávanie informácií, reprezentácia obce a pod.),

• organizovať  športové  turnaje  a  preteky  (volejbalový  turnaj,  futbalový  turnaj,  bežecké
preteky a pod.),

• aktívne  spolupracovať  s  miestnou  Základnou  školou,  Materskou  školou,  Národným
ústavom tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie /NUTPCHaHCH/, mestom
Vysoké Tatry, mestom Poprad, mestom Svit, mestom Štrba a iným okolím,

• tvoriť a predávať suveníry výhradne pre potreby združenia s námetom Vyšných Hágov a
Vysokých Tatier (magnetky, pohľadnice, záložky, rôzne dekorácie, tričká, hrnčeky a pod.)

• propagovať všetky aktivity združenia a samotnej obce (plagáty, letáky, pozvánky, brožúry,
knihy a pod.).

Článok 3
Členstvo v združení

• členom združenia sú fyzické osoby a právnické osoby,
• členstvo v združení vzniká:

- prijatím člena výkonnou radou združenia na základe písomnej žiadosti
  uchádzača o členstvo,
- zaplatením príspevku na činnosť združenia,
- akceptovaním stanov a cieľov združenia.



3.1 Práva členov združenia: podieľať sa na činnosti a rokovaniach združenia, voliť a byť volený
do  orgánov  združenia,  obracať  sa  na  orgány  združenia  s  námetmi  a  sťažnosťami  a  žiadať  o
stanovisko, byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.
3.2 Povinnosti členov združenia: dodržiavať stanovy združenia, pomáhať pri plnení cieľov 
združenia, podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom 
združenia, platiť členské príspevky, ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.
3.3 Zánik členstva:  vystúpením,  dňom doručenia písomného oznámenia člena  o vystúpení  zo
združenia, úmrtím fyzickej osoby resp. zánikom právnickej osoby, zánikom združenia, vylúčením,
ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti,  poškodzuje povesti združenia
alebo nerešpektuje zásady finančnej disciplíny združenia.  O vylúčení člena rozhoduje príslušný
orgán – výkonná rada združenia.

Článok 4
Orgány združenia

4.1 Najvyšší orgán: členská schôdza združenia.
4.2 Výkonný orgán: výkonná rada.
4.3 Štatutárny orgán – predseda združenia a ním poverený podpredseda.
4.4 Kontrolný orgán: revízna komisia.

Článok 5
Ustanovenia orgánov a ich právomoci 

5.1 Najvyšší orgán združenia:
• je utvorený zo všetkých členov združenia,
• rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným

rozpustením,
• schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky, 
• schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
• schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení, 
• volí a odvoláva členov výkonného orgánu a revíznej komisie,
• schvaľuje prijatie nových členov.

5.2 Výkonný orgán: 
• riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu,
• zvoláva  a  obsahovo  pripravuje  rokovanie  najvyššieho  orgánu  a  pripravuje  základné

materiály na tieto schôdze.
Výkonná rada sa volí  na obdobie štyroch rokov -  a  jej  činnosť sa riadi  štatútom a rokovacím
poriadkom. 
5.3 Štatutárny orgán: 
je predseda a ním poverený podpredseda. Predseda organizuje a zabezpečuje činnosť združenia,
zastupuje združenie vo všetkých právnych úkonoch a určuje, ktoré právomoci zverí podpredsedovi
počas svojej neprítomnosti. 
5.4 Kontrolný orgán: 

• je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu.
• kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia

na ich odstránenie,
• kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov. 

Kontrolný orgán - revízna komisia sa volí na obdobie štyroch rokov.



Článok 6
Zásady hospodárenia

6.1 Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
6.2 Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom v jeho vlastníctve.
6.3 Zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty, zisk formou 
predaja predmetov a vstupeniek v zmysle cieľa združenia a výnosy z majetku a vlastnej činnosti - 
tieto môžu byť použité len na podporu cieľa združenia. 
6.4 V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo
vzťahu  k  záujmovej  činnosti  podnikateľskú  činnosť,  súvisiacu  so  zabezpečovaním cieľov  a  v
súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami. 

Článok 7
Zánik združenia

7.1 O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením
rozhoduje spravidla najvyšší orgán, ktorý menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky
záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu.
Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej
republiky. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70 – 75 Obchodného zákonníka. 

Článok 8
Záverečné ustanovenia

8.1 Stanovy možno zmeniť alebo doplniť iba rozhodnutím členskej schôdze združenia na návrh
každého člena alebo orgánov združenia. 


