K-2000, združenie na podporu kultúry

STANOVY

Článok 1
Základné ustanovenia
1. Názov združenia: K-2000, združenie na podporu kultúry (ďalej len združenie).
2. Združenie je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov občianskym združením s právnou subjektivitou.
3. Sídlo združenia: Fraňa Madvu 325/11, 971 01 Prievidza.
4. V združení majú zastúpenie profesijné kultúrnovýchovné právnické osoby,
samosprávy, záujmové zoskupenia – spolky, skupiny, súbory, ďalej
kultúrnovýchovní pracovníci, priaznivci a dobrovoľníci kultúrnych aktivít regiónu
hornej Nitry. Je otvoreným, samostatným, nezávislým a nepolitickým občianskym
združením, vykonávajúcim svoju činnosť na demokratických princípoch.
Článok 2
Ciele a predmet činnosti združenia
1. Cieľom združenia je všestranná podpora členov pri príprave, tvorbe a realizácii
kultúrnych projektov miestneho, regionálneho, nadregionálneho i
medzinárodného významu v oblasti kultúrno-osvetovej, záujmovo-umeleckej,
umeleckej, výchovno-vzdelávacej, múzejnej a knižničnej činnosti a
prostredníctvom nich napomáhať rozvoju regiónu hornej Nitry, integrovať
rozsiahlejšie kultúrne aktivity a projekty na jeho území.
2. Združenie realizuje:
a) prieskumnú, odborno-poradenskú, informačno-vzdelávaciu, vzdelávaciu,
kultúrno-organizátorskú, tvorivú umeleckú činnosť a výsledky tejto činnosti
prezentuje verejnosti prostredníctvom koncertov, výstav, prehliadok,
slávností, festivalov a ďalších foriem kultúrnych podujatí,
b) publikačnú činnosť zameranú na propagáciu kultúrnej histórie i súčasných
kultúrnych a umeleckých hodnôt,
c) kultúrne výmeny, tvorivé konfrontácie a nadväzovanie kontaktov
z jednotlivých oblastí kultúry a umenia na regionálnej, celoštátnej i
medzinárodnej úrovni,
d) spoluprácu s inými právnickými a fyzickými osobami.

Článok 3
Členstvo v združení
1. Členstvo je individuálne, kolektívne alebo čestné.
2. Členstvo je dobrovoľné.
3. Členom sa môže stať na základe písomnej prihlášky právnická osoba i zoskupenie
bez právnej subjektivity, ďalej občan Slovenskej republiky i občan iného štátu bez
rozdielu politického presvedčenia a príslušnosti, náboženského vyznania, rasy,
pohlavia a veku nad 18 rokov, ktorý súhlasí so stanovami, s poslaním a cieľmi
združenia.
4. Členstvo zaniká
a) vystúpením,
b) vylúčením,
c) ukončením členstva z dôvodu neplatenia členských príspevkov,
d) úmrtím člena alebo zánikom kolektívneho člena.
5. Čestné členstvo na základe návrhu členov združenia udeľuje jednotlivcom,
kolektívom, organizáciám za osobitné zásluhy o kultúrny rozvoj valné
zhromaždenie.
Článok 4
Práva a povinnosti členov združenia
1. Člen má právo:
a) voliť a byt volený do orgánov združenia,
b) podávať podnety, návrhy a pripomienky k činnosti,
c) byt informovaný o rozhodnutiach a činnosti orgánov združenia.
2. Člen je povinný:
a) dodržiavať stanovy a organizačné poriadky,
b) plniť uznesenia orgánov združenia,
c) aktívne sa podieľať na činnosti,
d)

platiť členské príspevky,

e) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.
Článok 5
Organizačná štruktúra združenia
1. Orgánmi združenia sú:
a) valné zhromaždenie,
b) rada združenia,

c) predseda rady združenia,
d) revízna komisia.
2. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Tvoria ho všetci členovia
združenia. Valné zhromaždenie rozhoduje o zlúčení a zrušení združenia,
schvaľuje stanovy a ich zmeny, plán činnosti, rozpočet, výročnú správu a správu
o hospodárení. Volí členov rady a revíznej komisie, zriaďuje organizačné
jednotky a pracovné komisie a volí ich vedúcich. Schvaľuje výšku členských
príspevkov a rozhoduje o udelení čestného členstva.
3. Rada združenia je výkonným orgánom, riadi činnosť združenia medzi valnými
zhromaždeniami na základe schváleného plánu činnosti a rozpočtu. Volí
a odvoláva predsedu rady združenia. Zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania
valného zhromaždenia a pripravuje materiály na tieto rokovania. Schvaľuje
prijatie nového člena.
4. Predseda rady združenia je štatutárnym orgánom, zastupuje a reprezentuje
združenia navonok, je členom rady združenia. Predseda riadi administratívnu,
organizačnú, hospodársku činnosť združenia a rieši bežnú agendu združenia.
5. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, kontroluje dodržiavanie
stanov a organizačných pravidiel, plnenie uznesení orgánov združenia
a hospodárenie združenia.
6. Organizačnými jednotkami združenia sú sekcie, ktoré nekonajú vo svojom mene
a na čele ktorých stoja vedúci. V rámci združenia vyvíjajú činnosť nasledovné
odborné sekcie:
a) sekcia kultúry a osvety,
b) sekcia kultúrneho dedičstva,
c) sekcia práce s knihou.
7. Za účelom riešenia aktuálnych otázok, realizácie projektov a prípravy podujatí
rada združenia zriaďuje pracovné skupiny a určuje ich koordinátora, ktorý
zodpovedá za zostavenie skupiny a jej činnosť.
Článok 6
Hospodárenie združenia
1. Združenie hospodári so svojím majetkom podľa schváleného rozpočtu a v súlade
so všeobecne záväznými predpismi. Ochrana majetku, jeho evidencia
a hospodárenie s ním sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými predpismi
a podlieha kontrole revíznej komisie.
2. Združenie vlastní na zabezpečovanie svojej činnosti hnuteľný majetok a na
základe zmluvných vzťahov užíva alebo spravuje iný majetok, o ktorý je povinné
sa starať, chrániť ho a zveľaďovať.
3. Zdrojom príjmov sú:
a) členské príspevky,
b) granty, dotácie, dary,

c) iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými
predpismi,
d) výnosy z vlastnej činnosti a z reklamy.
4. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať aj doplnkovú
podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečením cieľov združenia a v súlade
so všeobecne záväznými predpismi a týmito stanovami.
5. Majetok môže byť použitý len na podporu a dosiahnutie cieľov združenia,
zabezpečenie činnosti jej orgánov prípadne iné aktivity v súlade s predmetom
jeho činnosti.
Článok 7
Zrušenie združenia
1. O zrušení združenia zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje valné
zhromaždenie, ktoré menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a
záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia valného
zhromaždenia.
2. Likvidátor podá návrh na výmaz združenia do 15 dní po ukončení likvidácie
Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
1. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi
predpismi a organizačnými pravidlami združenia.
2. Zmena stanov združenia bola schválená 22. Valným zhromaždením konaným
13. júna 2022 a týmto dňom nadobúdajú platnosť.
3. Táto zmena stanov K-2000 nadobúda účinnosť vzatím na vedomie Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky. Dňom účinnosti týchto stanov združenia sa rušia
Stanovy vzaté na vedomie Ministerstvom vnútra SR dňa 4. júla 2001 v znení
dodatku č. 1 k stanovám vzatým na vedomie Ministerstvom vnútra SR dňa 3.
októbra 2011.

V Prievidzi 13. júna 2022

