
STANOVY ZDRUŽENIA HRADU BYSTRICA 
 
 

Zdruţenie HRADU BYSTRICA (ďalej len ZHB) je v súlade so zákonom č.83/1990 zb. o zdruţovaní občanov v  znení neskorších predpisov 

dobrovoľným zdruţením fyzických a právnických osôb, ktorého cieľom je záchrana, obnova a rekonštrukcia nehnuteľnej národnej kultúrnej 

pamiatky, zrúcaniny hradu Bystrica. 

 

ČLÁNOK 1. 
Základné ustanovenia. 

1. Názov občianskeho zdruţenia: ZDRUŢENIE HRADU BYSTRICA (ďalej ZHB) 

2. Sídlo zdruţenia: Povaţské Podhradie. Kontaktná adresa je Povaţské Podhradie 117, Povaţská Bystrica 017 04 

3. Zdruţenie je samostatnou právnickou osobou.  

4. Zdruţenie je nezávislé od štátu a od činností politických strán.  

5. Zdruţenie má neziskový charakter. 

ČLÁNOK 2. 
Poslanie a ciele činnosti. 

1. Poslaním zdruţenia ZHB je záchrana, obnova a rekonštrukcia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, zrúcaniny hradu Bystrica.  

2. Zdruţenie pracuje ako informačné, propagačné a organizačné centrum, ktoré poskytuje informácie o hrade Bystrica a usporadúva 

malé i veľké kultúrne podujatia spojené s hradom.  

3. Zdruţenie udrţuje styky s domácimi i zahraničnými inštitúciami podobného zamerania, s masmédiami a inými organizáciami. 

4. Zdruţenie udrţuje styky s inštitúciami, ktoré majú záujem o zabezpečenie kultúrnych podujatí organizovaných ZHB, napr. obecné  

5. Zdruţenie vykonáva sprostredkovateľskú činnosť medzi inštitúciami, ktoré majú záujem o hrad Bystrica.  

6. ZHB vykonáva publikačnú a edičnú činnosť v oblasti svojho pôsobenia.  

ČLÁNOK 3. 
Členstvo v združení. 

1. Členmi zdruţenia sú:  

a. riadni členovia, ktorí sa plne zúčastňujú aktivít zdruţenia; 

b. čestní členovia - významné osobnosti, na základe výnimočných zásluh preukázaných zdruţeniu.  

2. Členmi zdruţenia sa môţu stať fyzické osoby a právnické osoby zo Slovenska a zo zahraničia, ktoré súhlasia s jeho stanovami a 

podporujú jeho poslanie a ciele. O prijatí riadneho člena rozhoduje správna rada. Prijatie čestného člena navrhuje správna rada a 

schvaľuje Členská schôdza.  

3. Práva členov: 

a. podieľať sa na činnosti zdruţenia, 

b. voliť a byť volený  do orgánov zdruţenia, 

c. obracať sa na orgány zdruţenia s námetmi a sťaţnosťami a ţiadať o stanovisko, 

d. byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov zdruţenia. 

4. Povinnosti členov: 

a. dodrţiavať stanovy zdruţenia, 

b. pomáhať pri plnení cieľov zdruţenia a aktíne sa podieľať na jeho práci, 

c. podľa svojho svedomia, rozsahu svojich moţností a schopností pomáhať orgánom zdruţenia, 

d. platiť členské príspevky, 

e. ochraňovať a zveľaďovať majetok zdruţenia. 

5. Zánik členstva: 

a. vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo zdruţenia, 

b. umrtím fyzickej osoby, resp.zánikom právnickej osoby, 

c. zánikom zdruţenia, 

d. vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôleţitých dôvodov. O vylúčení 

rozhoduje správna rada. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na členskú schôdzu. 

ČLÁNOK 4. 
Orgány združenia. 
 

Orgánmi zdruţenia sú:  

1. najvyšší orgán: Členská schôdza, 

2. výkonný orgán: Správna rada, 



3. štatutárny orgán: Predseda a Podpredseda správnej rady, 

4. kontrolný orgán: Revízna komisia; 

ČLÁNOK 5. 
Členská schôdza 

1. Najvyšším orgánom zdruţenia je Členská schôdza, ktorá sa schádza na svoje rokovanie najmenej 1-krát ročne. Tvoria ju všetci 

členovia zdruţenia. Členskú schôdzu zvoláva správna rada.  

2. Členská schôdza:  

a. volí a odvoláva členov Správnej rady, predsedu a podpredsedu;  

b. schvaľuje čestných členov zdruţenia;  

c. prerokúva a ratifikuje rozpočet, plán činnosti a výročnú správu zdruţenia;  

d. schvaľuje ročnú účtovnú závierku;  

e. mení a dopĺňa Stanovy zdruţenia;  

f. rozhoduje o zrušení zdruţenia. 

3. Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov zdruţenia. Uznesenie je schválené, ak 

za neho hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných. Na prijatie uznesenia podľa čl. 5, odst. 2 písm. f) je potrebný súhlas 

dvojtretinovej väčšiny všetkých riadnych členov. Kaţdý člen má pri hlasovaní jeden hlas.  

4. Hlasovacie právo majú riadni členovia.  

ČLÁNOK 6. 
Správna rada. 

1. Volí ho členská schôdza na dobu 3 rokov. Počet členov správnej rady stanovuje členská schôdza, ktorý musí byť najmenej trojčlenná. 

Správna rada spomedzi svojich členov volí predsedu a podpredsedu. 

2. Správna rada zdruţenia má tieto práva a povinnosti:  

a. zasadá minimálne raz za jeden rok  

b. riadi činnosti zdruţenia v zmysle stanov medzi zasadaniami členskej schôdze  

c. za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu zdruţenia  

d. zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu, pripravuje základné materiály pre tieto rokovania  

e. ako svoju výkonnú zloţku môţe zriadiť výkonný sekretariát zdruţenia, ktorého činnosť riadi  

f. podľa potreby zriaďuje na riešenie konkrétnych úloh. odborné pracovné komisie ako svoje poradné orgány. 

g. Rozhoduje o prijatí riadneho člena zdruţenia.  

h. Navrhuje čestného člena zdruţenia.  

3. Predsada a podpredseda Správnej rady sú oprávnený vystupovať v mene zdruţenia a zastupovať ho vo vzťahu s inými subjektmi. 

ČLÁNOK 7. 
Revízna komisia 
 

Je kontrolným orgánom zdruţenia. Tvoria ju traja členovia zvolení členskou schôdzou na dobu 4 rokov. Členovia spomedzi seba volia 

predsedu, ktorý riadi činnosť revíznej komisie v súlade s rozhodnutiami členskej schôdze a ktorej zodpovedajú za činnosť.  

Do pôsobnosti revíznej komisie patrí :  

1. kontrola hospodárne a účelne vynakladaných prostriedkov v súlade so všeobecne záväznými predpismi a predkladania správy 

návrhov členskej schôdzi a výboru zdruţenia;  

2. kontrola dodrţiavania stanov a vnútorných predpisov zdruţenia, kontrola plnenia uznesení Členskej schôdze a Správnej rady;  

3. vyjadrovanie sa k návrhu rozpočtu, navrhovanie opatrení na prípravu zistených nedostatkov;  

4. prešetrovanie podaných sťaţností na činnosť zdruţenia a jeho členov a vynášanie rozhodnutí záväzných pre členov zdruţenia; 

5. proti rozhodnutiu revíznej komisie je moţné sa odvolať do 30 dní na Správnu radu; 

6. upozorňuje správnu radu na nedostatky a navrhuje jej riešenie na ich odstránenie.  

ČLÁNOK 8. 
Hospodárenie združenia. 

1. Zdruţenie hospodári s vlastným majetkom a s majetkom, ku ktorému má právo hospodárenia.  

2. Majetok zdruţenia slúţi na zabezpečenie a rozvoj jeho cieľov a poslania.  

3. Na základe rozhodnutia Správnej rady môţe zdruţenie poskytovať účastníkom vzdelávacích programov čiastočné pokrytie nákladov 

spojených s ich účasťou na vzdelávacom programe vo výške schválenej Správnou radou.  

4. Odmeny prednášateľov vypláca sekretariát na základe zásad schválených Správnou radou.  

5. S finančnými prostriedkami hospodári zdruţenie v súlade s rozpočtom schváleným na príslušný kalendárny rok. 



6. Prostriedky na svoju činnosť získava zdruţenie z:  

a. darov a príspevkov domácich a zahraničných fyzických a právnických osôb;  

b. grantov domácich a zahraničných inštitúcií na podporu zabezpečenia istého typu vzdelávacích aktivít;  

c. príjmov z vlastnej vzdelávacej, konzultačnej, výskumnej, publikačnej a organizačnej činnosti;  

d. výnosov vlastného majetku a inej podnikateľskej činnosti zdruţenia pri uplatňovaní jeho cieľa;  

e. členských príspevkov. 

ČLÁNOK 9. 
Zrušenie združenia. 

1. O zrušení zdruţenia rozhoduje členská schôdza v súlade s ustanovením článku 5, ods. 2 písm.f) a ods. 3 týchto stanov, a to 

dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným zdruţením.  

2. Zároveň s rozhodnutím o zrušení formou dobrovoľného rozpustenia menuje členská schôdza likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu 

majetku zdruţenia podľa všeobecne záväzných predpisov. Likvidačný zostatok prevedie zdruţenie na inštitúciu s podobným 

zameraním na základe rozhodnutia správnej rady.  

ČLÁNOK 10. 
Záverečné ustanovenia. 

1. Stanovy zdruţenia nadobúdajú platnosť dňom ich podpísania členmi prípravného výboru a účinnosť dňom vzniku zdruţenia. 

2. Zdruţenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR. 

 

V Povaţskej Bystrici dňa 28.06. 2008  

 

Za prípravný Výbor: Ing. Štefan Paluš 


