KLUB VÝCHODNIAROV A ICH PRIATEĽOV
LUČENEC

STANOVY

Hlava 1
Všeobecné ustanovenie
Článok 1
(1) Klub východniarov a ich priateľov je občianskym združením podľa zákona č.83/1990
Zb. o združovaní občanov. Je dobrovoľnou, nezávislou a nepolitickou organizáciou,
ktorá združuje všetkých priateľov východoslovenského regiónu bez rozdielu pohlavia,
náboženského vyznania, národnosti, politickej a štátnej príslušnosti.
Hlava 2
Názov, znak, sídlo, pôsobnosť , spolupôsobenie
Článok 2.1.
(1) Názov je: Klub východniarov a ich priateľov. Sídlom združenia je Lučenec. V ďalšom
znení stanov a v bežnom praktickom živote je možné používať skrátený názov Klubu
východniarov a ich priateľov vo forme skratky KVP.
Článok 2.2.
Znak
(1) Občianske združenie je nositeľom svojho znaku, tvar, rozmery a farebné usporiadanie
budú zverejnené dodatočne a nie sú predmetom týchto stanov.
Článok 2.3.
Sídlo
(1) KVP má sídlo v Lučenci. Adresa: Klub východniarov a ich priateľov, Moyzesova 50,
984 01 Lučenec
Článok 2.4.
Pôsobnosť
(1) KVP pôsobí na území Slovenska v oblasti záujmovej činnosti podľa svojho poslania
a hlavných úloh.
Článok 2.5.
Spolupôsobenie
(1) KVP môže s inými organizáciami vytvárať účelové zoskupenia formou zmlúv, dohôd,
a pod.

Hlava 3
Poslanie, hlavné úlohy
Článok 3.1.
Poslaním KVP je združovať rodákov z východného Slovenska a ich priateľov, organizovať
a vykonávať pre nich záujmovú činnosť v oblasti kultúrnej, športovej, poznávacej
a vzdelávacej.
Článok 3.2.
Hlavné úlohy
(1) Uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, propagácia a reprezentácia
východoslovenského regiónu.
Hlava 4
Členstvo, preukazy
Článok 4.1.
Členstvo v KVP – vznik
(1) Členom KVP sa môže stať každý záujemca, bez ohľadu na jeho politickú príslušnosť ,
náboženské vyznanie, národnosť a štátnu príslušnosť , ktorý súhlasí so stanovami
združenia.
(2) Členstvo môže byť riadne a čestné.
(3) Riadne členstvo vzniká na základe písomnej žiadosti a zaplatenia členského príspevku,
ktorého výšku stanoví predstavenstvo na každý kalendárny rok samostatne.
(4) Čestné členstvo udeľuje predstavenstvo fyzickým, alebo právnickým osobám, ktoré sa
významne zaslúžili o rozvoj združenia.
Článok 4.2.
Zánik
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

písomným oznámením člena predstavenstvu KVP
zrušením členstva pre neplnenie členských povinností
zánikom združenia v zmysle Zákona 83/90 Zb. § 12
vylúčením člena pre zneužitie mena združenia
smrť ou člena

Článok 4.3.
Preukaz
(1) Dokladom o príslušnosti jednotlivca ku KVP je členský preukaz, ktorého riešenie
bude zverejnené dodatočne a nie je predmetom týchto stanov.
Hlava 5
Práva a povinnosti člena
Článok 5.1.
Práva
Člen KVP je oprávnený:
(1)
(2)
(3)
(4)

voliť a byť volený do orgánov KVP
hlasovať na pléne
zúčastňovať sa podujatí organizovaných KVP
podávať návrhy, podnety a byť informovaný o činnosti KVP.
Článok 5.2.
Povinnosti

(1)
(2)
(3)
(4)

vykonávať zverené úlohy a funkcie
riadiť sa stanovami KVP a rozhodnutiami jeho orgánov
platiť členské príspevky
propagovať dobré meno KVP na verejnosti
Hlava 6
Orgány KVP
Článok 6.1.

(1)
(2)
(3)
(4)

plénum
predstavenstvo
predseda
kontrolná komisia

Článok 6.2.
Plénum
(1) je najvyšším orgánom KVP, tvoria ho všetci členovia KVP
(2) rokovania pléna sa konajú najmenej jeden krát za kalendárny rok, zvoláva ho
predstavenstvo KVP
(3) rozhoduje o vzniku, zlúčení, zániku a zrušení združenia
(4) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky, plán činnosti a výročnú správu, rozpočet
a správu o hospodárení
(5) volí a odvoláva členov predstavenstva a kontrolnú komisiu
Článok 6.3.
Predstavenstvo
(1) je výkonným orgánom KVP, ktoré sa za svoju činnosť zodpovedá plénu združenia
(2) predstavenstvo je päť členné, volené na pléne KVP
(3) predstavenstvo zvoláva plénum vždy, ak o to písomne požiada aspoň 1/3 (jedna
tretina) členov KVP najneskôr do 30 dní odo dňa písomného požiadania
(4) riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami pléna
(5) zo svojich radov volí a odvoláva predsedu
(6) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania pléna a pripravuje základné materiály pre
tieto rokovania
Článok 6.4.
Predseda
(1) predseda KVP zastupuje KVP navonok, je jeho štatutárnym zástupcom a riadi činnosť
predstavenstva KVP
(2) je volený predstavenstvom KVP jednoduchou väčšinou hlasov členov predstavenstva
KVP
Článok 6.5.
Kontrolná komisia
(1) je trojčlenná a členstvo v tejto komisii je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch
združenia
(2) vykonáva kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami KVP
(3) sleduje dodržiavanie ustanovení stanov a vnútorných predpisov, upozorňuje orgány
združenia na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie
(4) prerokúva návrhy, pripomienky a sť ažnosti a navrhuje predstavenstvu spôsoby ich
riešenia
(5) predseda kontrolnej komisie sa zúčastňuje rokovaní predstavenstva KVP s hlasom
poradným
(6) kontrolná komisia zodpovedá za svoju činnosť plénu KVP

Hlava 7
Spoločné a záverečné ustanovenia
Článok 7.1.
(1) voľby do orgánov KVP sú tajné, uskutočňujú sa na základe hlasovacích lístkov
(2) pre platnosť volieb je potrebná účasť nadpolovičnej väčšiny členov KVP
(3) pre platnosť voľby je potrebná jednoduchá väčšina hlasov prítomných riadnych členov
(za prítomnosti člena sa považuje aj člen zastúpený na základe plnej moci). Ak získali
pri tejto voľbe niektorí z kandidátov rovnaký počet hlasov, rozhoduje medzi nimi lós.
Článok 7.2.
Spôsob hlasovania na rokovaniach orgánov klubu
(1) hlasovanie je verejné
(2) rokovanie orgánov KVP je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
členov orgánu
(3) pre platnosť hlasovania je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov
orgánu KVP (s výnimkou hlasovania o zrušení členstva v KVP a hlasovania o zániku
KVP). V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu, v prípade jeho
neprítomnosti hlas podpredsedu.
Článok 7.3.
Majetok, financie a zásady hospodárenia
(1) KVP je samostatným právnym subjektom
(2) Pre svoju činnosť si vytvára materiálne a ekonomické podmienky, hospodári
s hnuteľným a nehnuteľným majetkom
(3) Príjmy pozostávajú zo zisku pri usporiadaní kultúrnych, športových a iných akcií,
z dotácií, grantov, darov, príspevkov sponzorov, z členských príspevkov a iných
povolených zdrojov
(4) Podľa potrieb a finančných možností môže zamestnávať pracovníkov pre výkon
funkcií
(5) Všetky finančné záležitosti podpisuje súčasne predseda a ďalší člen, ktorý je určený
predstavenstvom
(6) Združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu
(7) Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu poslania
a hlavných úloh združenia
(8) V záujme vytvárania vlastných zdrojov, môže združenia vykonávať aj podnikateľskú
činnosť súvisiacu so zabezpečovaním hlavných úloh a poslania klubu a v súlade so
všeobecne záväznými predpismi a týmito stanovami

Článok 7.4.
Zánik KVP
(1) o zániku KVP rozhoduje plénum dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov
KVP
(2) plénum rozhoduje o zániku združenia, jeho zlúčení alebo dobrovoľnom rozpustení,
ktoré menuje likvidátora, alebo likvidačnú komisiu. Likvidátor, alebo likvidačná
komisia najneskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží
podľa rozhodnutia pléna
(3) Likvidátor, alebo likvidačná komisia do 15 dní po ukončení likvidácie oznámi zánik
združenia Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky
Článok 7.5.
Vznik KVP
(1) KVP vzniká registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky podľa § 9 zák. č.
83/1990 Zb.

