
1. Názov: Prešporský spolok
2. Adresa: Smolenícka 3, 851 05  Bratislava
3. Logo:

4. Cieľom činnosti Prešporského spolku 
 je  rozvíjanie  kultúrnych,  historických  a vedeckých  poznatkov  vo  vzťahu  k

širšiemu okoliu Bratislavy
 príprava  a uskutočňovanie  športovo  -  kultúrnych  a vzdelávacích  programov  pre

mládež a dospelých
 vzdelávanie členov spolku v rôznych vedeckých oblastiach

5. Členstvo
 členom spolku sa môže stať každý, kto sa stotožňuje s náplňou a stanovami spolku
 členstvo v spolku vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe žiadosti uchádzača

o členstvo

 členstvo v  spolku schvaľuje prípravný výbor do prvej členskej schôdze

 všetky ďalšie žiadosti o členstvo schvaľuje výbor spolku
a) Práva členov

 podieľať sa na činnosti spolku
 voliť a byť volený do orgánov spolku
 obracať sa na orgány spolku s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko
 byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov spolku

b)   Povinnosti členov
 dodržiavať stanovy spolku
 pomáhať pri plnení cieľov spolku a aktívne sa podieľať na jeho práci
 podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom spolku
 platiť členské príspevky
 ochraňovať a zveľaďovať majetok spolku

c)   Zánik členstva
 vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia člena o vystúpení zo spolku
 úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby
 zánikom spolku
 vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena
 vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných

dôležitých  dôvodov.  O  vylúčení  rozhoduje  príslušný  orgán  určený  v  stanovách.  Proti
rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán spolku

6. Orgány spolku
a) najvyšším orgánom spolku je členská schôdza
 členská schôdza sa koná aspoň raz ročne
 členskej schôdze sa majú právo zúčastniť všetci platní členovia spolku
 členská schôdza schvaľuje rozpočet, volí a odvoláva členov výboru spolku a kontrolného

orgánu



 členská schôdza schvaľuje stanovy spolku, ako aj ich zmeny a dodatky v zmysle platnej
legislatívy

b) výkonným orgánom spolku je výbor spolku
 za svoju činnosť zodpovedný členskej schôdzi, ktorá je najvyšším orgánom spolku a zvoláva

sa výborom spolku jeden raz ročne
  riadi činnosť spolku  v období medzi zasadnutiami výročných členských schôdzí
 volí spomedzi seba a odvoláva predsedu
 zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie členskej schôdze a pripravuje základné materiály

na tieto rokovania
c) štatutárny výkon je zabezpečený predsedom a členmi výboru
  v mene spolku je oprávnený konať predseda výboru spolku
 doklady  za  spolok  je  oprávnený  podpisovať  predseda  výboru.  O každom  jednom

podpísanom doklade  je predseda  povinný informovať členov výboru spolku v predstihu
a prípadné výhrady zapracovať do podpisovaného dokladu

 ak predseda nie je prítomný, jeho právomoc prechádza vždy na jedného, vopred  určeného
člena výboru. O tomto rozhodnutí budú informovaní všetci členovia výboru a kontrolného
orgánu

d) kontrolný orgán je revízor za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu. 
 kontroluje  hospodárenie  spolku,  upozorňuje  orgány  na  nedostatky  a  navrhuje  na  ich

odstránenie
 kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

7. Zásady hospodárenia
 hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu
 rozpočet spolku predkladá výkonný výbor
 rozpočet schvaľuje členská schôdza ako najvyšší orgán spolku
 zdrojmi  majetku  sú:  členské  príspevky,  dary  od  fyzických  osôb,  dotácie  a  granty  od

právnických osôb
 výnosy z majetku a vlastnej  činnosti  môžu byť použité len na podporu cieľa združenia.  V

záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo
vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov v
súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.

8.  Zánik spolku
 o zániku spolku rozhoduje najvyšší orgán
 zánik spolku nastane zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením
 výročná  členská  schôdza  v prípade  zániku  spolku  menuje  likvidátora.  Likvidátor  vyrovná

všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho
orgánu a príslušných právnych predpisov

9.    Záverečné ustanovenie
 Návrh  stanov  bol  prerokovaný  a schválený  na  schôdzi  zakladajúceho  výboru  dňa

3.12.2013
 Prešporský  spolok  vzniká  registráciou  na  Ministerstve  vnútra,  stanovy  nadobúdajú

účinnosť dňom registrácie.     


