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Stanovy občianskeho združenia 

KLUB 3F 
podľa zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov 

Článok I. 

Základné ustanovenia 

1. Názov združenia je KLUB 3F (ďalej len združenie).  

2. Číslica 3 a písmeno F predstavujú spojenie: FOLKLÓR-FAMÍLIA-FANTÁZIA.   

3. Sídlom združenia je Starozagorská 10, 040 23 Košice, mestská časť Košice II – sídlisko 

KVP,  Slovenská republika (ďalej len sídlo).  

4. Združenie je dobrovoľným, nepolitickým záujmovým združením fyzických a právnických 

osôb.  

5. Združenie môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými právnymi subjektmi.  

 Článok II. 

Ciele a činnosť združenia 

1. Združenie je zamerané na združovanie osôb s rovnakými alebo podobnými záujmami v 

oblasti uchovávania a šírenia kultúrneho dedičstva Abovského regiónu (ďalej len región). 

2. Združenie je zamerané na propagáciu kultúrneho dedičstva regiónu predovšetkým v radoch 

najmladšej generácie, hľadanie vhodných foriem propagácie a jeho aplikáciu do moderných 

foriem zodpovedajúcich súčasnosti. 

3. Združenie je zamerané na podporu ďalšieho umeleckého a kultúrneho rozvoja žiakov 

Súkromnej Základnej umeleckej školy Vlada Urbana v Košiciach (ďalej len škola). 

4. Združenie je zamerané na spoluprácu s pedagogickými pracovníkmi školy pri výchove 

a umeleckom vzdelávaní žiakov školy. 

5. Združenie je zamerané na organizáciu a realizáciu rôznych podujatí, akcií, projektov, súťaží 

atď. 

Článok III. 

Členstvo v združení 

1. Členstvo v združení je dobrovoľné.  

2. Členmi združenia sú rodičia žiakov školy.  

3. Členom združenia sa ďalej môže stať fyzická osoba staršia ako 15 rokov alebo právnická 

osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré súhlasia so Stanovami a cieľmi 

združenia. 

4. Členstvo v združení vzniká na základe prejavu vôle uchádzača o členstvo podaním 

písomnej prihlášky, rozhodnutím Správnej rady združenia a uhradením členského príspevku.  

5. Členstvo v združení zaniká:  

5.1. Písomným prehlásením člena o vystúpení zo združenia a jeho doručením Správnej rade.  

5.2. Vylúčením člena (o vylúčení člena rozhoduje Správna rada formou uznesenia).  



2 
 

5.3. Neuhradením členského príspevku (výšku členského príspevku stanovuje Správna rada).  

5.4. Úmrtím člena.  

Článok IV. 

Práva a povinnosti člena 

1. Práva člena:  

1.1. Člen má právo voliť a byť volený do orgánov združenia.  

1.2. Člen má právo podieľať sa na činnosti združenia a využívať majetok združenia v súlade s  

platnými Stanovami združenia.  

1.3. Člen má právo sa zúčastňovať na činnosti združenia.  

1.4. Člen má právo byť informovaný o činnosti a zámeroch združenia. 

1.5. Člen má právo obracať sa so svojimi sťažnosťami a pripomienkami na Správnu radu 

združenia.  

2. Povinnosti člena:  

2.1. Člen je povinný dodržiavať Stanovy združenia.  

2.2. Člen je povinný plniť uznesenia orgánov združenia, ktoré sú v súlade s Ústavou 

Slovenskej republiky a taktiež platnými zákonmi Slovenskej republiky.  

2.3. Člen je povinný uhrádzať členský príspevok vo výške stanovenej Správnou radou 

združenia.  

2.4. Člen je povinný aktívne podporovať ciele a činnosť združenia v rámci svojich možností a  

schopností.  

2.5. Člen je povinný ochraňovať a zveľaďovať majetok a dobré meno združenia.  

2.6. Člen je povinný sa správať pri činnosti združenia v súlade s etiketou spoločnosti, 

bontónom, Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi Slovenskej republiky.  

Článok V. 

Orgány združenia 

1. Valné zhromaždenie. 

2. Správna rada.  

 

 

Článok VI. 

Valné zhromaždenie 

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia.  

2. Valné zhromaždenie je orgán, ktorý pozostáva zo všetkých členov združenia.  

3. Valné zhromaždenie zvoláva Správna rada. 

4. Valné zhromaždenie sa schádza minimálne raz za 12 mesiacov.  

5. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, pokiaľ sa na jeho zasadnutí zúčastní 

nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia.  

6. Uznesenie Valného zhromaždenia je platné, ak je za návrh uznesenia aspoň 2/3 všetkých  

členov združenia.  
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7. Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí:  

7.1. Navrhovať prevádzkové zmeny združenia.  

7.2. Navrhovať projekty, ktoré bude združenie realizovať.  

7.3. Navrhovať úpravu Stanov združenia.  

7.4. Voliť a odvolávať členov Správnej rady združenia.  

7.5. Schvaľovať Plán činnosti.  

7.6. Schvaľovať rozpočet a Správu o hospodárení. 

7.7. Rozhodovať o zrušení združenia. 

7.8. Navrhovať likvidátora pri zániku združenia.  

Článok VII. 

Správna rada 

1. Správna rada je najvyšším riadiacim orgánom združenia s maximálnym počtom 7 členov.  

2. Spomedzi svojich členov volí predsedu združenia. 

3. Predseda Správnej rady je štatutárnym orgánom združenia, ktorý zastupuje združenie 

navonok. 

4. Správna rada sa schádza minimálne raz za 4 mesiace. Zasadnutia Správnej rady zvoláva 

a riadi predseda. 

5. Správna rada je uznášania schopná, pokiaľ sa na jeho zasadnutí zúčastní viac ako 2/3 jeho  

členov.  

6. Uznesenie Správnej rady je platné ak je za návrh uznesenia aspoň 2/3 všetkých členov  

Správnej rady.  

7. Do pôsobnosti Správnej rady patrí:  

7.1. Riadiť činnosť združenia.  

7.2. Zastupovať a reprezentovať združenie v pracovných vzťahoch ako aj vo veciach  

týkajúcich sa konania pred súdmi a orgánmi verejnej správy.  

7.3. Rozhodovať o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou združenia a prevádzkou  

projektov združenia.  

7.4. Zvolávať a obsahovo upravovať rokovanie Valného zhromaždenia. 

7.5. Navrhovať a schvaľovať zmeny Stanov. 

7.6. Vypracovať Plán činnosti, Správu o činnosti, Návrh rozpočtu a Správu o hospodárení 

združenia.  

7.7. Schvaľovať Vnútorný poriadok združenia. 

7.8. Rozhodovať o prijatí nových členov.  

7.9. Rozhodovať o vylúčení členov, ktorí konajú v rozpore so Stanovami združenia. 

7.10. Ustanovovať likvidátora pri zániku združenia. 

Článok VIII. 

Hospodárenie združenia 

1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. 

2. Majetok združenia tvoria:  
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2.1. Členské príspevky.  

2.2. Dary, dotácie a granty.  

2.3. Príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia.  

2.4. Výnosy majetku.  

2.5. Podiely zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb v súlade s platnými  

zákonmi Slovenskej republiky. 

3. Právo disponovať s finančnými prostriedkami združenia má len Správna rada zastúpená 

predsedom a osoby poverené Správnou radou.  

4. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu združenia. Za hospodárenie 

zodpovedá Správna rada. 

5. Na základe neziskovej podstaty združenia môžu byť všetky príjmy združenia použité 

výhradne na podporu a dosiahnutie cieľov združenia. 

 

 Článok IX. 

Zánik združenia 

1. Združenie zaniká: 

1.1. Dobrovoľným rozpustením.  

1.2. Zlúčením s iným občianskym združením.  

1.3. Právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení. 

2. Ak združenie zaniká rozpustením, Správna rada ustanoví likvidátora.  

2.1. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky záväzky združenia. Majetok sa v prípade 

likvidácie môže použiť výlučne na neziskové všeobecne prospešné účely. 

2.2. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky 

v zmysle platných právnych predpisov SR. 

Článok X. 

Záverečné ustanovenia 

1. Návrh Stanov občianskeho združenia bol prerokovaný a schválený prípravným výborom na 

stretnutí  dňa  04. 10. 2013 v Košiciach. 

2. Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a stanovy 

nadobúdajú platnosť dňom registrácie.  

 


