Stanovy
K-2000 – združenia na podporu kultúry hornej Nitry.

I.
Názov a sídlo pôsobenia
l/ „K-2000“ je združením profesionálnych i dobrovoľných kultúrnych pracovníkov,
priaznivcov a aktivistov kultúrnych aktivít regiónu hornej Nitry.
2/ Sídlom združenia je Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza, Fraňa Madvu 11, 971 01
Prievidza.
II.
Ciele združenia
l/ Cieľom K-2000 je všestranne podporovať svojich členov v príprave, tvorbe a realizácii
kultúrnych projektov miestneho, regionálneho, nadregionálneho i medzinárodného významu
v oblasti kultúrno-osvetovej, záujmovo-umeleckej, umeleckej, výchovno-vzdelávacej,
muzeálnej a knižničnej činnosti a prostredníctvom nich napomáhať rozvoju regiónu hornej
Nitry, integrovať rozsiahlejšie kultúrne aktivity a projekty na jeho území. Za týmto účelom
bude realizovať:
-

prieskumnú, odborno-poradenskú, informačno-vzdelávaciu, vzdelávaciu, kultúrnoorganizátorskú, tvorivou-meleckú činnosť a výsledky tejto činnosti prezentovať verejnosti
prostrednictvom koncertov, výstav, prehliadok, slávností, festivalov a ďalších foriem
kultúrnych podujatí

-

publikačnú činnosť zameranú na propagáciu kultúrnej histórie i súčasných kultúrnych
a umeleckých hodnôt regiónu

-

kultúrne výmeny, tvorivé konfrontácie a nadväzovanie kontaktov z jednotlivých oblastí
kultúry a umenia na regionálnej, celoštátnej i medzinárodnej úrovni

-

spolupracovať s inými právnickými a fyzickými osobami.

III.
Členstvo v K-2000
Členstvo v K-2000 môže byť individuálne, kolektívne a čestné.
l/ Individuálnymi členmi združenia môžu byť občania SR – dobrovoľní i profesionálni
kultúrno-osvetoví, muzeálni pracovníci a pracovníci knižníc, vedúci a členovia kolektívov
ZUČ, umeleckých skupín, profesionálni i neprofesionálni umelci – hudobníci, divadelníci,
literárni tvorcovia, výtvarníci, folkloristi, ľudoví umelci a remeselníci, speváci, tanečníci
a ďalší priaznivci kultúry, starší ako 18 rokov na základe písomnej prihlášky a súhlasu so
stanovami združenia K-2000.
a/ Členstvo v K-2000 vzniká po prihlásení sa za člena a uhradení stanoveného ročného
členského príspevku.

b/ Členstvo v K-2000 zaniká dobrovoľným vystúpením zo združenia,
neplnením
odsúhlasených stanov združenia a neúčasťou na jeho aktivitách
.
c/ Práva členov K-2000:
- zúčastňovať sa aktivít a projektov uskutočňovaných združením
- zúčastňovať sa rokovaní orgánov, hodnotiacich výsledky činnosti združenia
- podávať podnety, návrhy a pripomienky a požadovať na ne do 30 dní odpoveď
- mať aktívne a pasívne volebné právo, pričom podmienkou byť volený do funkcie je
odbornosť, kvalifikácia v problematike kultúrno-osvetovej, muzeálnej a knižničnej
činnosti, bezúhonnosť a vek nad 18 rokov.
d/ Povinnosti členov združenia:
- dodržiavať stanovy združenia K-2000
- riadne a včas platiť členské príspevky
- aktívne sa podieľať na činnosti K-2000
2/ Kolektívne členstvo vzniká po prihlásení sa kolektívu za člena uzavretím písomnej dohody
o platbe členského príspevku a jeho uhradení. Kolektívnym členom môže byť i organizácia
alebo inštitúcia pôsobiaca na území SR.
3/ Čestné členstvo môžu orgány K-2000 udeliť jednotlivcom, kolektívom, organizáciám za
osobitné zásluhy o kultúrny rozvoj regiónu hornej Nitry.

IV.
Spôsob ustanovenia orgánov a ich právomocí.
Orgánmi K-2000 sú: valné zhromaždenie, rada združenia, predseda rady združenia a revízna
komisia. Štatutárnym orgánom je rada združenia.
l/ Najvyšším orgánom združenia K-2000 je valné zhromaždenie členov K-2000. Tvoria ho
všetci členovia združenia. Valné zhromaždenie rozhoduje o založení, zlúčení a zániku
združenia, schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky, plán činnosti, výročnú správu, rozpočet
a správu o hospodárení. Volí vedúcich sekcií združenia, ďalších členov rady združenia a
revíznu komisiu.
2/ Výkonným orgánom je rada združenia, na jej čele je predseda rady. Rada je za svoju
činnosť zodpovedná valnému zhromaždeniu členov. Riadi činnosť združenia v období medzi
zasadnutiami valného zhromaždenia. Volí spomedzi seba predsedu. Zvoláva a obsahovo
pripravuje rokovania valného zhromaždenia a pripravuje materiály na tieto rokovania.
3/ Štatutárnym zástupcom K-2000 je predseda rady združenia.
4/ Organizačnými jednotkami združenia sú sekcie bez právnej subjektivity, na čele ktorých
stoja vedúci. V rámci združenia vyvíjajú činnosť nasledovné odborné sekcie:
- sekcia kultúry a osvety
- sekcia muzeálnej činnosti a pamiatkovej starostlivosti
- sekcia práce s knihou
5/ Revízna komisia /RK/ je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému
zhromaždeniu členov. Členstvo v revíznej komisii je nezastupiteľné s členstvom v
ostatných orgánoch združenia. RK kontroluje hospodárenie K-2000, upozorňuje orgány na
nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. RK kontroluje aj dodržiavanie stanov
a vnútorných predpisov.

V.
Spôsob hospodárenia
Hospodárenie sa uskutočňuje podľa rozpočtu schváleného valným zhromaždením. Peňažné
prostriedky združenia sa budú sústreďovať na účte, ku ktorému má dispozičné právo
predseda rady združenia, vedúci sekcií a hospodár združenia. Hospodárenie sekcií združenia
sa vedie na osobitných podúčtoch, s ktorými môžu hospodáriť samostatne.
Zdrojmi majetku sú členské príspevky /ich výšku stanoví valné zhromaždenie členov/, dary
od fyzických a právnických osôb, dotácie a granty. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti
môžu byť použité len na podporu cieľa združenia K-2000.
V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže K-2000 vykonávať aj doplnkovú podnikateľskú
činnosť, súvisiacu so zabezpečením cieľov K-2000 a v súlade so všeobecne záväznými
predpismi a týmito stanovami.
Prostredníctvom hlavného účtu a podúčtov sekcií združenia sa budú uskutočňovať platby
súvisiace s činnosťou združenia, okrem platieb realizovaných cez pokladňu v hotovosti.
Všetky výdavky spojené s činnosťou združenia sa uhrádzajú z prostriedkov združenia.
Na zrušenie účtu sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia združenia.

VI.
Zánik K-2000
O zániku združenia zlúčením, alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje valné
zhromaždenie členov K-2000, ktoré menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky
dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia
členov K-2000.
Zánik K-2000 treba oznámiť do 15 dní po ukončení Ministerstvu vnútra SR a požiadať ho
o výmaz z registra občianskych združení.

VII.
Záverečné ustanovenia
Na ostatné, v stanovách výslovne neupravené vzťahy, sa použijú príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka.
Posledná úprava stanov združenia bola schválená valným zhromaždením združenia dňa 20.
9.2011.

