Stanovy
Občianskeho združenia Jahodnícke háje
Článok I.

Názov, sídlo a charakter združenia
1. Názov občianskeho združenia: Občianske združenie Jahodnícke háje
2. Sídlo združenia: Malá hora 2, 036 80 Martin
3. Charakter združenia: Občianske združenie Jahodnícke háje (ďalej len združenie) je dobrovoľným,
nezávislým občianskym združením, zriadeným v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. v platnom znení
4. Združenie je zriadené na dobu neurčitú.
Článok II.

Ciele združenia
1. Cieľom združenia je všestranný rozvoj Múzea slovenskej dediny, celoštátnej národopisnej expozície v prírode so sídlom v Jahodníckych hájoch, 036 01 Martin ako modernej múzejnej a prezentačnej
inštitúcie, pričom sa zameriava najmä na:
– riešenie odborných otázok výskumu, dokumentácie, metodológie a metód odbornej práce v oblasti
ľudového staviteľstva a bývania, tradičných sídel, historického sídelného prostredia
– riešenie projektov ďalšej výstavby a prevádzky v zmysle zásad ICOM a AEOM
– spoluprácu s miestnymi, štátnymi orgánmi, spoločenskými organizáciami a subjektami cestovného
ruchu v prospech rozvoja kultúrnej turistiky
– edičnú a vydavateľskú činnosť zameranú na oblasť tradičnej ľudovej kultúry
– spoluprácu s národnými kultúrnymi organizáciami UNESCO (ICOM, AEOM pri ICOM, ICOMOS)
– organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí pre verejnosť
– výmenu informácií, odborných, kultúrnych a spoločenských aktivít s domácimi a zahraničnými organizáciami podobného zamerania
Článok III.

Členstvo
1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členmi združenia sa môžu stať:
a) fyzické osoby staršie ako 18 rokov bez ohľadu na štátnu príslušnosť
b) právnické osoby bez obmedzenia, ktoré súhlasia s cieľom a stanovami združenia.
2. O prijatí za člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky Výkonný výbor združenia.
3. Členstvo vzniká dňom schválenia Výkonným výborom.
4. Členstvo zaniká:
– písomným prehlásením člena o vystúpení zo združenia
– vylúčením na základe rozhodnutia Výkonného výboru z dôvodu závažného porušenia stanov
alebo nezaplatenia členského príspevku za jeden rok
– úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby
– zánikom združenia
Článok IV.

Práva a povinnosti člena
1. Člen má právo aktívne sa zúčastňovať na činnosti združenia, navrhovať kandidátov do orgánov
združenia, v súlade s volebným poriadkom voliť tieto orgány a byť volený. Rovnako má právo byť
informovaný o zámeroch, stanoviskách a rozhodnutiach orgánov združenia.
2. Člen je povinný dodržiavať stanovy, rozhodnutia orgánov, interné predpisy združenia a platiť
členské príspevky.

Článok V.

Orgány združenia
1. Združenie je právnickou osobou so samostatnou právnou subjektivitou.
2. Orgánmi združenia sú:
– Valné zhromaždenie
– Výkonný výbor
– Revízna komisia
Článok VI.

Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia, tvoria ho všetci členovia združenia.
Ostatné orgány sú ním volené. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina členov s hlasovacím právom.
2. Valné zhromaždenie zvoláva Výkonný výbor podľa potreby, minimálne však jedenkrát ročne.
Valné zhromaždenie zvolá Výkonný výbor do 30 dní, ak o to požiada minimálne jedna tretina
členov združenia alebo ak o to písomne požiada Revízna komisia.
3. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých základných otázkach a to hlavne:
– volí a odvoláva členov Výkonného výboru a ostatných orgánov združenia
– schvaľuje volebný poriadok združenia, jeho zmeny a doplnky
– schvaľuje rokovací poriadok, jeho zmeny a doplnky
– schvaľuje stanovy združenia, jeho zmeny a doplnky
– schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
– rozhoduje o dobrovoľnom rozpustení združenia, alebo zlúčení s iným občianskym združením
Článok VII.

Výkonný výbor
1. Výkonný výbor zabezpečuje, riadi a zodpovedá za činnosť združenia v období medzi konaním
valných zhromaždení.
2. Výkonný výbor má piatich členov. Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny členov Výkonného výboru.
3. Výkonný výbor volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu. Predseda
a podpredseda zastupujú združenie navonok a konajú v jeho mene.
4. Výkonný výbor sa schádza podľa potreby, minimálne však štyrikrát ročne.
5. Do pôsobnosti Výkonného výboru patrí:
– riadiť činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia
– zvolávať a obsahovo pripraviť rokovania Valného zhromaždenia
– rozhodovať o prijatí nových členov
– rozhodovať o vylúčení členov, ktorí konajú v rozpore so stanovami združenia
– vypracovávať plán činnosti, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia
– ustanoviť likvidátora v prípade likvidácie združenia
6. Funkcie vo Výkonnom výbore sú čestné. Za výkon funkcie môže byť priznaná náhrada hotových
výdavkov výlučne spojených s výkonom prác pre združenie.
Článok VIII.

Revízna komisia
1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Valnému
zhromaždeniu.
2. Revízna komisia má troch členov. Členovia Revíznej komisie spomedzi seba volia a odvolávajú
predsedu, ktorý riadi činnosť Revíznej komisie.
3. Členstvo v Revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo Výkonnom výbore.

4. Revízna komisia:
– kontroluje plnenie uznesení Valného zhromaždenia a činnosť Výkonného výboru. Za týmto účelom má
prístup ku všetkým dokladom združenia
– kontroluje hospodárenie združenia
– je oprávnená požiadať Výkonný výbor o zvolanie Valného zhromaždenia v prípade, že v rámci svojej
kontrolnej činnosti zistí skutočnosti, dôležité pre samotnú činnosť združenia
– kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov združenia
Článok IX.

Štatutárny orgán
1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda Výkonného výboru združenia.
V čase jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda.
2. Oprávnenia predsedu vymedzuje Organizačný poriadok združenia.
Článok X.

Hospodárenie združenia
1. Združenie hospodári so svojim hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
2. Majetok združenia tvoria:
– členské príspevky
– príspevky, dary, dotácie, granty od fyzických a právnických osôb
– výnosy majetku
– príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľa združenia
– výnosy z verejných zbierok
– štátne dotácie
– príspevky Európskej únie a iných zahraničných inštitúcií a spoločenstiev
3. Za hospodárenie a vedenie účtovníctva zodpovedá Výkonný výbor. Majetok môže byť použitý
len na dosiahnutie cieľu združenia a aktivity v súlade so stanovami. Ochrana majetku, jeho evidencia a hospodárenie s ním sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými predpismi a podlieha kontrole Revíznej komisie.
Článok XI.

Zánik združenia
1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným občianskym združením.
2. O zániku združenia rozhoduje Valné zhromaždenie, pričom súčasne rozhoduje aj o prechode
práv a povinností k majetku združenia.
3. Pri likvidácii sa najprv uhradia záväzky združenia. So zvyšným majetkom naloží likvidátor podľa
rozhodnutia Valného zhromaždenia, výlučne na verejnoprospešné a kultúrne účely v súlade so stanovami.
4. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dní od ukončenia likvidácie Ministerstvu
vnútra SR.
Článok XII.

Záverečné ustanovenia
1. Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
2. Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie združenia stávajú riadnymi členmi združenia
a členmi prvého Výkonného výboru. Ich funkčné obdobie sa končí dňom konania prvého Valného
zhromaždenia.

V Martine dňa 27. júla 2004

