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Čl.1
Názov združenia, sídlo, právna forma a ostatné základné údaje
1.1
1.2
1.3

Názov združenia je
Sídlo združenia je
Právna forma je

1.4

Doba trvania je

: Asociácia regionálnych telekomunikačných operátorov Slovenska
: Belopotockého 4, Liptovský Mikuláš, 031 01, SR
: právnická osoba založená podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
v znení neskorších predpisov, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva
a povinnosti s pôsobnosťou na celom území SR
: združenie bolo založené na dobu neurčitú

Čl. 2
Účel a ciele združenia, predmet činnosti
2.1

Združenie bolo založené za účelom združenia sa jej členov, ktorí pôsobia ako regionálni poskytovatelia
telekomunikačných a dátových služieb a to v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky (ďalej iba „SR“),
predovšetkým Zákonom o elektronických komunikáciách číslo 610/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov
a doplnkov. Združenie sleduje všeobecne prospešné ciele zamerané na skvalitnenie, koordináciu a rozširovanie
poskytovaných telekomunikačných služieb a sietí v jednotlivých regiónoch (okresné mesto + okres) SR. Združenie
nie je založené na podnikanie – dosahovaní zisku, je to nepolitické a dobrovoľné záujmové združenie fyzických a
právnických osôb pôsobiacich na telekomunikačnom trhu v rámci celej SR.

2.2

Základným cieľom združenia je integrácia poskytovateľov telekomunikačných služieb a sietí pôsobiacich
v jednotlivých regiónoch (okresné mestá a okolie) SR, teda nie celoplošne v rámci celej SR a to na trhu
s telekomunikačnými službami a sieťami, ich vzájomná prosperita, presadzovanie ich záujmov, vzájomná
spolupráca členov združenia vo všetkých oblastiach obchodovania v uvedených oblastiach, využívanie nových
poznatkov pre potreby členov združenia a zvyšovanie kvality služieb nimi poskytovaných.

2.3

Predmetom činnosti a hlavné ciele združenia je :
ochrana, podpora a zabezpečenie spoločných záujmov poskytovateľov (telekomunikačných služieb a sietí ) – členov
združenia a to predovšetkým vo vzťahu k štátnym orgánom a inštitúciám, orgánom štátneho dozoru,
Telekomunikačnému úradu SR, Ministerstvu dopravy pôšt a telekomunikácií SR, Rady pre vysielanie a retransmisiu
ako aj vo vzťahu k tretím osobám a iným inštitúciám pôsobiacich v SR,
podpora a rozvíjanie spolupráce medzi členmi združenia, výmena skúseností pri poskytovaní elektronických
komunikačných sietí a služieb,
spolupráca a vyjednávanie s domácimi a zahraničnými dodávateľmi a výrobcami telekomunikačných
a elektronických technológií a zariadení v prospech členov združenia,
organizovanie prezentácií nových technológií a služieb zavádzaných a pripravovaných v uvedených oblastiach
pôsobenia členov združenia,
spolu podieľanie sa na tvorbe a úprave legislatívy SR a to najmä v oblasti telekomunikácií a prenosu dát
spolu podieľanie sa na tvorbe a úprave podmienok rozvojových programoch ako aj akejkoľvek finančnej podpory
štátu alebo EÚ v oblasti telekomunikačných infraštruktúr a broadbandu,
prispievať k dodržiavaniu etických princípov v oblasti poskytovania telekomunikačných služieb a sietí, ako aj
podnikania v tejto oblasti, vrátane prijatia záväzných pravidiel o etickom správaní sa člena združenia (etický
kódex),

2.4

K dosiahnutí stanovených cieľov a predmetu činnosti bude združenie :
organizovať prednášky, kurzy, semináre, sympózia, kongresy a ďalšie odborné akcie zamerané na problematiku
poskytovania telekomunikačných služieb a sietí pre členov asociácie aj pre iné osoby,
podporovať a organizovať študijné cesty a pracovné pobyty členov združenia za účelom rozširovania služieb
a nasadzovaním nových technológií v uvedených oblastiach pôsobenia združenia,
spolupracovať so združeniami, spoločnosťami a spolkami podobného poslania a zamerania v SR aj v zahraničí,
zastupovať a zastrešovať členov združenia pri vyjednávaní pred organizáciami zabezpečujúcimi výber a inkaso
poplatkov za autorské a licenčné práva vlastníkov týchto práv, prideľovanie technických a obmedzených
prostriedkov a pred inými ďalšími subjektami zaoberajúcich sa podobnou činnosťou

Čl. 3
Orgány združenia ich pôsobnosť a členstvo v združení
3.1

Orgánmi združenia sú:
a/ valné zhromaždenie
b/ predsedníctvo
c/ dozorná rada
všetky orgány združenia sú volené a funkčné obdobie orgánov je 2 roky, pokiaľ valné zhromaždenia neurčí
inak. Predsedníctvo a dozornú radu, môžu tvoriť len občania SR.

3.2

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Valené zhromaždenie je zložené zo všetkých jej
členov. Valné zhromaždenie má právo rozhodovať vo všetkých veciach združenia, pokiaľ stanovy
nevyhradzujú v niektorých veciach právo rozhodovania iným orgánom združenia. Ostatné orgány združenia
sú jemu podriadené.
Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia sa zahrňuje právo:
a/ rozhodovať o zmene stanov a zásadných dokumentov združenia,
b/ rozhodovať o zániku združenia,
c/ rozhodovať o zmene základného a ročného členského vkladu,
d/ voliť a odvolávať v závažných prípadoch členov predsedníctva,
e/ voliť a odvolávať v závažných prípadoch členov dozornej rady,
f/ rozhodovať o členstve v iných asociáciách a združeniach
g/ rozhodovať o výške odmien členov združenia a členov predsedníctva za vykonávané činnosti v prospech
združenia

3.3

3.4

Na návrh predsedníctva valné zhromaždenie :
a/ rozhoduje o interných smerniciach, ich zmenách a doplnkoch,
b/ rozhoduje o rozpočte združenia na ďalší rok,
c/ rozhoduje o výročnej správe o hospodárení asociácie,
d/ rozhoduje o výške členského príspevku členov, lehote jeho zaplatenia a o odklade so splatením členských
príspevkov v odôvodnených prípadoch,
e/ udeľuje a odoberá čestné členstvo,
f/ rieši ďalšie otázky súvisiace s cieľmi a poslaním združenia,
g/ schvaľuje výšku odmien a schvaľuje navrhovaných odmeňovaných členov združenia

3.5

Rokovanie valného zhromaždenia sa zvoláva sa podľa potreby a zvoláva ho predsedníctvo združenia.
Vzhľadom na nový rozpočet na nadchádzajúci rok sa musí uskutočniť do 30.6. každého kalendárneho roku,
najmenej však jedenkrát ročne. Miesto valného zhromaždenia určí predsedníctvo.

3.6

Riadne valné zhromaždenie je zvolávané písomnou pozvánkou, zaslanou faxom, listom alebo emailom
najneskôr 30dní pre dňom konania valného zhromaždenia, adresovanou všetkým členom združenia. Pozvánka
musí vždy obsahovať:
a/ miesto, deň a začiatok rokovania valného zhromaždenia,
b/ program rokovania valného zhromaždenia,
c/ texty všetkých návrhov, predkladaných valnému zhromaždeniu na schválenie.

3.7

Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva predsedníctvo:
a/ na návrh dozornej rady, a to najneskôr do 30dní od predloženia tohto návrhu predsedníctvu,
b/ na žiadosť ktoréhokoľvek z členov združenia, doloženej súhlasnými stanoviskami nadpolovičnej väčšiny
členov združenia, a to najneskôr do 14dní od prijatia tejto žiadosti.

3.8

Právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení má každý člen združenia. Rokovanie valného zhromaždenia sa
môžu, bez hlasovacieho práva, zúčastniť aj čestní členovia združenia, zástupcovia iných pozvaných
organizácii, prípadne ďalší pozvaní hostia.

3.9

Valné zhromaždení predsedá a jej rokovanie riadi zvolený predsedajúci. Zápis o priebehu konferencie robí
poverená osoba.

3.10

Zápis o priebehu valného zhromaždenia musí obsahovať:
a/ miesto a čas konania valného zhromaždenia,
b/ chronologický priebeh rokovania so záznamom podstatných prerokovaných vecí a vyslovených
pripomienok, písomné podania a prehlásenia sa pripojujú k zápisu,
c/ rozhodnutie konferencie s uvedeným počtom hlasov ( za – proti – nehlasovali ),

d/ protest člena, alebo niektorého zo zástupcov orgánov združenia proti niektorému rozhodnutiu, pokiaľ
protestujúci o to požiada,
e/ k zápisu sa prikladá potvrdená prezenčná listina,
f/ plné moci splnomocnencov,
g/ podpisy predsedajúceho a zapisovateľa.
3.11

Predsedníctvo zabezpečí, aby kópia zápisu bola do 10dní od konania valného združenia zaslaná všetkým jeho
riadnym členom.

3.12

Hlasovacie právo sa viaže len k riadnemu členstvu. Každý z členov združenia má jeden hlas (okrem čestných
členov združenia) a má právo podávať návrhy a pripomienky, hlasovať o nich, ako aj o návrhoch ostatných
členov združenia.

3.13

Člen vykonáva svoje právo na valnom zhromaždení zásadne osobne, ale môže ho vykonávať aj
prostredníctvom splnomocnenca k tomu písomne oprávneného.

3.14

Hlasuje sa bežne aklamáciou. Ak o to požiada najmenej jedna tretina prítomných členov s hlasovacím právom,
hlasuje sa tajne hlasovacími lístkami.

3.15

Uznesenie valného zhromaždenia - Valné zhromaždenie je schopné uznášať sa iba v prípade prítomnosti
viac ako 2/3 riadnych členov združenia s hlasovacím právom.

3.16

Platné uznesenie vyžaduje, aby bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou všetkých prítomných hlasov okrem bodu
3.17.

3.17

Na zmenu stanov združenia sa vyžaduje aby bola prijatá ¾ väčšinou všetkých prítomných hlasov.

3.18

V prípade, že valné zhromaždenie nie je schopné uznášať sa ani po uplynutí dvoch hodín od svojho začiatku,
musí byť zvolaná nové valné zhromaždenie, a to najneskôr na 15. deň po dni na ktorý bola zvolaná pôvodne.

3.19

Opakované valné zhromaždenie zvolá predsedníctvo v súlade s písomnou pozvánkou, ktorá musí byť
odoslaná, alebo na potvrdenie členom doručená najneskôr 7 kalendárnych dní pred jej konaním. Opakované
valné zhromaždenie musí mať nezmenený program rokovania a je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet
prítomných členov združenia s hlasovacím právom.

3.20

V prípade opakovaného valného zhromaždenia uvedeného v tejto kapitole stanov, sa k prijatiu uznesenia
vyžaduje najmenej nadpolovičná väčšina všetkých prítomných členov s hlasovacím právom.

3.21

Predsedníctvo je štatutárnym orgánom združenia. Zastupuje združenie voči tretím osobám, pred súdom a
inými orgánmi. Riadi činnosť združenia v období medzi valnými zhromaždeniami.

3.22

Počet členov predsedníctva musí byť vždy nepárny a určí ho vždy valné zhromaždenie . Funkčné obdobie
členov predsedníctva je dva roky.

3.23

Valné zhromaždenie môže predsedníctvo odvolať v prípade, že hrubo porušuje svoje záväzné povinnosti,
najmä ak je jeho konanie v rozpore s predmetom činnosti a cieľmi združenia.

3.24

Na odvolanie predsedníctva podľa čl. 3.20 sa vyžaduje dvojtretinový súhlas všetkých prítomných členov
združenia s hlasovacím právom.

3.25

Valné zhromaždenie má právo tak skrátiť dvojročné funkčné obdobie, okrem prvého funkčného obdobia po
založení združenia.

3.26

V prípade, že k voľbe nového predsedníctva nedôjde na tom istom valnom zhromaždení, musí byť zvolané
opakované valné zhromaždenie spôsobom uvedeného v príslušnom článku týchto stanov o tom pojednávajúc.

3.27

Predsedníctvo môže niektoré svoje práva preniesť na iný orgán združenia, alebo splnomocniť niektorého z
členov združenia k zastupovaniu združenia vo vyhradených veciach.

3.28

Prezident združenia - Predsedníctvo volí zo svojich členov predsedníctva prezidenta, ktorý je predstaviteľom
združenia a viceprezidenta, ktorý ho v jeho neprítomnosti zastupuje. Pre prípad smrti, dlhodobej neprítomnosti
(viac ako 6 mesiacov) alebo nemožnosti vykonávať funkciu prezidenta je určený ako jeho riadny zástupca

viceprezident. Predsedníctvo v primeranej lehote zo svojich členov zvolí nového prezidenta.
3.29

Prezident je predstaviteľom združenia v období medzi zasadnutiami predsedníctva.

3.30

Funkčné obdobie prezidenta a viceprezidenta je dvojročné a trvá až do zvolenia nového prezidenta a
viceprezidenta.

3.31

Prezident predsedá schôdzam predsedníctva. Počas jeho neprítomnosti ho zastupuje viceprezident.

3.32

Postavenie a právomoc predsedníctva
Predsedníctvu prislúcha:
a/ zvolávať valné zhromaždenie,
b/ vykonávať uznesenia valného zhromaždenia,
c/ rozhodovať o prijatí za člena združenia, o vylúčení člena zo združenia a rozhodovať o prevode, pozastavení
a zániku členstva v združení,
d/ predkladať valnému zhromaždení návrhy na schválenie
e/ určiť na príslušný kalendárny rok plán práce združenia,
f/ vytvárať odborné komisie a expertné skupiny,
g/ vytvárať rozhodcovské komisie zložené spravidla z člena predsedníctva, člena dozornej rady a konkrétneho
člena združenia, ktoré budú plniť funkciu zmierčieho orgánu pri sťažnostiach na členov združenia zo strany
tretích osôb. Na základe zistení rozhodcovskej komisie rozhoduje predsedníctvo o sankciách
h/ rozhodovať o ďalších záležitostiach združenia, pokiaľ nie sú vyhradené inému orgánu združenia.

3.33

Predsedníctvo zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu.

3.34

Rokovanie predsedníctva - predsedníctvo sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát za tri
mesiace. Schôdze predsedníctva zvoláva, riadi a rozpúšťa prezident, alebo zastupujúci viceprezident. Na
písomnú žiadosť ktoréhokoľvek z členov predsedníctva, musí prezident zvolať schôdzu a to najneskôr do
14dní od doručenia takejto žiadosti, ktorá musí byť odôvodnená a musí obsahovať návrh programu
rokovania.
Pozvánka musí vždy obsahovať program, čas a miesto konania schôdze a musí byť odoslaná, alebo na
potvrdenie doručená členom predsedníctva najneskôr v piaty deň pred dňom konania schôdze. Schôdza sa
však pokladá za právoplatne zvolanú aj bez dodržania päťdennej lehoty a odoslania písomnej pozvánky vtedy,
keď všetci členovia predsedníctva prehlásia (emailom, faxom alebo hlasovým odkazom), že netrvajú na
dodržaní lehoty a obdržaní pozvánky.

3.35

Schôdza je spôsobilá platne sa uznášať iba vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov predsedníctva.
Na prijatie uznesení predsedníctva je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných.

3.36

Každý člen má jeden hlas, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho.

3.37

O priebehu schôdze a prijatých uzneseniach robí poverený člen predsedníctva zápis, ktorý musí obsahovať:
a/ miesto a čas konania schôdze predsedníctva,
b/ údaje o počte prítomných členov predsedníctva,
c/ chronologický priebeh rokovaní so záznamom najpodstatnejších riešených záležitostí.

3.38

K zápisu sa pripojí prezenčná listina s podpismi prítomných členov predsedníctva a písomné podania a správy,
prerokované predsedníctvom.

3.39

Zápis zo schôdze predsedníctva podpíše predsedajúci a zapisovateľ. Poverený člen predsedníctva zabezpečí,
aby kópia zápisu bola do jedného týždňa od konania schôdze predsedníctva zaslaná všetkým jeho členom.
V nutných prípadoch, ktoré neznesú odklad, môže prezident, alebo zastupujúci viceprezident vydať uznesenie
predsedníctva per rollam, na základe predchádzajúcej písomnej, faxovej, alebo podobnej požiadavky u
všetkých členov predsedníctva. Takéto uznesenia sú však platné iba vtedy, ak sa uznášania per rollam
zúčastnili a uznesenie vzali na vedomie všetci dosiahnuteľní členovia predsedníctva.
Uznesenie per rollam musí byť zapísané do zápisu na najbližšej schôdzi predsedníctva.

3.40

Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia a dohliada nad celou činnosťou združenia. Dozorná rada sa
skladá z nepárneho počtu členov, volených valným zhromaždením v rovnakom celkovom počte ako má
predsedníctvo. Funkcia člena dozornej rady je nezlučiteľná s akoukoľvek inou funkciou alebo členstvom v
ostatných orgánoch združenia mimo pôsobenia v rozhodcovskej komisii menovanej predsedníctvom.

3.41

Funkčné obdobie dozornej rady je dva roky, ale nekončí skôr, ako je za ňu nie je zvolená nová rada.

3.42

Dozorná rada volí zo svojho stredu predsedu, ktorý riadi jej činnosť.

3.43

Postavenie a právomoc dozornej rady
Dozorná rada :
a/ overuje postup predsedníctva, prezidenta a viceprezidenta vo všetkých veciach združenia, môže kedykoľvek
nazerať do účtovných dokladov a spisov združenia,
b/ zisťuje stav v združeniu a vyžaduje informácie od všetkých volených i menovaných predstaviteľov
združenia,
c/ preskúmava ročnú správu o hospodárení v združení, podáva o výsledku preskúmania každý rok správu
valnému zhromaždeniu. Z toho dôvodu je predsedníctvo povinné predložiť dozornej rade najmenej jeden
mesiac pred valným zhromaždením správu o hospodárení združenia k preskúmaniu,
d/ upozorňuje orgány a členov v združení na zistené nedostatky a vyžaduje od nich zjednanie nápravy,
e/ v prípade zániku združenia menuje likvidátora,
f/ plní funkciu zmierčieho orgánu pri sporoch medzi členmi asociácie a pri sporoch medzi členmi a
predsedníctvom.
g/ plní funkciu odvolávacieho orgánu pri predsedníctvom uložených sankciách
h/ má právo vetovať rozhodnutie predsedníctva o prijatí nových členov združenia svojím jednomyseľným
rozhodnutím a to do 7 dní odo dňa rozhodnutia predsedníctva o prijatí nového člena.

3.44

Dozorná rada zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu.

3.45

Rokovanie dozornej rady
a/ Za dozornú radu koná a podpisuje jej predseda, alebo ním písomne poverený člen dozornej rady.
b/ Predseda dozornej rady riadi celú jej činnosť a je oprávnený zúčastniť sa schôdzí predsedníctva s hlasom
poradným.
c/ Dozorná rada sa schádza najmenej raz za pol roka. Schôdzu dozornej rady zvoláva, riadi a rozpúšťa jej
predseda.
d/ O schôdzach dozornej rady sa vyhotovuje zápis, ktorý podpisuje predseda a všetci prítomní
členovia. Kópiu zápisu zasiela dozorná rada predsedníctvu združenia.
e/ Člen dozornej rady, ktorý bol prehlasovaný, má nárok na zaznamenanie svojho stanoviska.
f/ V prípade dlhodobej neprítomnosti ( viacej ako 6 mesiacov ) ktoréhokoľvek z členov dozornej rady je
predsedníctvo povinné túto otázku bezodkladne riešiť.
Čl. 4
Členstvo v združení

4.1

Členstvo v združení môže byť len riadne alebo čestné.

4.2

Členom združenia sa môže stať iba fyzická alebo právnická osoba založená podľa práva SR, pôsobiaca v
regiónoch (okresné mestá + okolie) SR, úplne alebo čiastočne vlastniaca telekomunikačnú infraštruktúru
v rámci regiónu (okresné mestá + okolie) v ktorom pôsobí a zároveň podnikajúca alebo zaoberajúca sa
telekomunikačnou činnosťou, jej vývojom, rozvojom alebo aplikáciou v rámci niektorých z regiónov
(okresné mestá + okolie) v SR, ktorá uznáva a aktívne presadzuje záujmy združenia, plní jej stanovy
a zaviaže sa riadiť rozhodnutiami orgánov združenia.

4.3

Členstvo vzniká jednomyseľným rozhodnutím predsedníctva združenia o prijatí za člena združenia na základe
predloženej písomnej prihlášky a v prípade čestného členstva rozhodnutím valného zhromaždenia o prijatí za
čestného člena združenia.

4.4

Členstvo zaniká na základe písomného oznámenia o vystúpení doručením tohto oznámenia predsedníctvu
združenia. Členstvo v združení môže byť zrušené predsedníctvom združenia najmä v týchto prípadoch :
a/ ak člen združenia zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b/ ak člen združenia bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony,
c/ ak člen združenia bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého sa dopustil pri vykonávaní činnosti
v združení,
d/ ak člen združenia nedodržiava stanovy združenia, etický kódex združenia, vnútorné smernice združenia
alebo svojou činnosťou poškodzuje, obmedzuje alebo iným spôsobom zasahuje do práv ostatných členov
združenia.

4.5

člen má právo :
a/ podieľať sa na tvorbe a realizácii vzdelávacích projektov združenia podľa svojich potrieb a záujmov,
b/ zúčastňovať sa na akciách organizovaných pre členov združenia,
c/ byť volený do orgánov združenia a byť informovaný o zámeroch a aktivitách združenia,
d/ predkladať návrhy a námety, resp. sťažnosti na obsah činnosti združenia a požadovať žiaducu nápravu.

4.7

člen má povinnosti:
a/ dodržiavať stanovy združenia, etický kódex združenia a vnútorné smernice združenia,
b/ obhajovať záujmy združenia a aktívne sa zapájať do činnosti združenia,
c/ rešpektovať a plniť rozhodnutia valného zhromaždenia a predsedníctva združenia,
d/ platiť si členské príspevky združenia v stanovenom termíne a v stanovenej výške.
Čl. 5
Majetok združenia

5.1

Náplň činnosti združenia nemá podnikateľský charakter. K zaisteniu svojich úloh a naplneniu cieľov
disponuje však združenie materiálnymi a finančnými prostriedkami, ktoré predstavujú majetok združenia.

5.2

Majetok združenia v zásade tvoria najmä:
a/ základné členské vklady,
b/ členské príspevky,
c/ subvencie, dotácie a dary od členov združenia alebo od iných osôb,
d/ príjmy z činnosti združenia.
Čl. 6
Hospodárenie združenia

6.1

Združenie hospodári s vlastným majetkom a s majetkom, ku ktorému má právo hospodárenia, resp. majetkom
mu zvereným.

6.2

Majetok združenia slúži na zabezpečenie poslania a rozvoja činnosti združenia.

6.3

Združenie hospodári na základe ročného rozpočtu, ktorý schvaľuje predsedníctvo združenia.

6.4

Hospodárenie združenia sa riadi všeobecne záväznými predpismi platnými pre tento typ organizácie.

6.5

Združenie zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom.

6.6

Štát ani žiadna iná organizácia neručí za záväzky združenia a združenie neručí za záväzky štátu ani iných
štátnych organizácii, ani ďalších právnických či fyzických osôb, vrátane členov združenia pokiaľ by
vyslovene takúto záruku neprevzalo.

6.7

Výdaje združenia sú v zásade určené na pokrytie nákladov, súvisiacich s činnosťou združenia, a to na:
a/ prenájom miestností,
b/ vzdelávacie, propagačné a iné akcie,
c/ zaistenie a distribúciu informačných materiálov,
d/ financovaniu ďalších činností súvisiacich s poslaním združenia,
e/ nevyhnutné náhrady predsedníctvu a dozornej rade,
f/ cestovné náhrady a reprezentačné pre prezidenta a viceprezidenta alebo povereného člena združenia
g/ odmeny členom združenia a členom predsedníctva za vykonávanú činnosť.
Čl. 7
Základný členský vklad, členský príspevok
Výšku základného členského vkladu a členských príspevkov združenia určí zásadne len valné zhromaždenie.

Základný členský vklad je riadny člen povinný zaplatiť najneskôr do 30 dní od vyrozumenia o prijatí za
riadneho člena združenia.
Dôsledkom nesplatenia vkladu v stanovenom termíne je nevzniknutie členstva.
Výšku ročného členského príspevku združenia schvaľuje vždy valné zhromaždenie a to najneskôr pri
príležitosti schvaľovania nového rozpočtu na nadchádzajúci rok.
Výška ročného členského príspevku sa vždy vypočítava ako alikvotná časť roku, od kedy bol člen prijatý za
riadneho člena združenia.
Nesplatenie príspevku v stanovenom termíne je pokladané za hrubé porušenie povinnosti člena, ktoré môže po
rozhodnutí predsedníctva viesť až k zrušení – zániku členstva v združení.
Čl. 8
Zánik združenia
8.1

Združenie zaniká:
a/ dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením a to len na základe rozhodnutia valného
zhromaždenia združenia.
b/ právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.

8.2

Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor určený
predsedníctvom združenia. Likvidátorom môže byť len fyzická osoba a člen združenia.

8.3

Pred zánikom združenia sa vykoná likvidácia, pokiaľ celý majetok združenia neprechádza na právneho
nástupcu združenia.
Čl. 9
Záverečné ustanovenia

9.1

Stanovy združenia nadobúdajú platnosť ich schválením zakladajúcimi členmi pri založenie združenia.

9.2

Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a internými
predpismi združenia, ktoré vydáva predsedníctvo združenia.

9.3

Tieto stanovy sú vypracované v 2 rovnopisoch, ktoré budú zaslané spolu s návrhom na registráciu na
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

9.4

Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

V Bielych vodách dňa 30.1.2010

