
STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
Citroën club Slovakia

ČLÁNOK 1. NÁZOV ZDRUŽENIA

Za názov združenia sa považuje Citroën club Slovakia (ďalej len „združenie“)

ČLÁNOK 2. SÍDLO ZDRUŽENIA

Za sídlo združenia sa považuje Zelená ulica 416/15, 922 10 TREBATICE

ČLÁNOK 3. CIELE ZDRUŽENIA

Združenie je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým združením občanov.

Poslaním združenia je :

1, združovanie majiteľov, zberateľov, odborníkov a priaznivcov vozidiel Citroën

2, organizovať stretnutia členov a priaznivcov klubu

3, spolupráca s inými klubmi podobného zamerania, médiami a inými organizáciami

4, organizovať návštevy stretnutí tuzemských a zahraničných klubov

5, vedenie archívu a odbornej knižnice v oblasti automobilky Citroën

ČLÁNOK 4. ČLENSTVO

Členom združenia môže byť  každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí  so Stanovami

tohto  združenia  a ktorého  členstvo  odsúhlasí  stanoveným  spôsobom  valné  zhromaždenie

združenia.

ČLÁNOK 5. VZNIK ČLENSTVA

Členstvo  v združení  môže  vzniknúť  podaním  prihlášky  výkonnému  orgánu  združenia.

Predstavenstvo postúpi prihlášku valnému zhromaždeniu spolu s vypracovaným stanoviskom

o prijatí  žiadateľa.  Valné  zhromaždenie  rozhoduje  o prijatí  člena  hlasovaním.  Je  potrebný

súhlas  dvojtretinovej  väčšiny  všetkých  členov.  Členstvo  nadobudne  platnosť  zaplatím

členského príspevku.

ČLÁNOK 6. ZÁNIK ČLENSTVA

Členstvo v združení zaniká:

1, oznámením člena výkonnému orgánu združenia
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2,  vylúčením  člena  z dôvodu  nezaplatenia  členského  príspevku  do  dvoch  mesiacov  od

stanovenia termínu

3, vylúčením člena z dôvodu hrubého porušenia stanov tohto združenia alebo ak činnosť člena

poškodzuje záujmy, alebo vážnosť združenia

4, úmrtím člena

5, zánikom združenia

ČLÁNOK 7. ZÁPISNÉ A ČLENSKÝ PRÍSPEVOK

Výšku zápisného a členského príspevku na príslušný kalendárny rok ako i termín splatnosti

určuje valné zhromaždenie. Pri zániku členstva sa zaplatené zápisné ani členské príspevky

bývalému členovi nevracajú.

ČLÁNOK 8. PRÁVA ČLENOV ZDRUŽENIA

Člen združenia má právo:

- byť informovaný o činnosti združenia

- po 12 mesiacoch členstva  a  ak prekročil  vek 18 rokov,  voliť  a  byť  volený do orgánov

združenia

- zúčastňovať sa na činnosti združenia

- zúčastňovať sa na schôdzach valného zhromaždenia

ČLÁNOK 9. POVINNOSTI ČLENOV ZDRUŽENIA

Člen združenia je povinný:

- dodržiavať Stanovy klubu

- prijímať a rešpektovať uznesenia valného zhromaždenia a predstavenstva klubu

- plniť úlohy, ktoré prijme za svoje od vedenia združenia a podieľať sa na plnení úloh, ktoré

vedenie uloží členom združenia

- načas platiť členské príspevky (členský príspevok je účinný pre dve osoby a ich deti do 18

rokov)

- chrániť záujmy klubu

ČLÁNOK 10. ORGÁNY ZDRUŽENIA

Orgány združenia sú: a, Valné zhromaždenie

b, Výkonný a štatutárny orgán: predseda a podpredseda klubu

c, Kontrolór združenia
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ČLÁNOK 11. VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Valné zhromaždenie:

- je najvyšší orgán, ktorý pozostáva zo všetkých členov združenia

- zvoláva sa minimálne 1 x ročne predsedom alebo podpredsedom združenia alebo ak o to

požiada viac ako polovica členov združenia

- rozhoduje o založení a zániku združenia

- schvaľuje Stanovy, ich zmeny a doplnky, pričom tieto možno prijať len vtedy, ak s nimi

súhlasí viac ako dvojtretinová väčšina prítomných členov

- schvaľuje plán činnosti

- schvaľuje výšku ročných členských príspevkov a zápisného

- schvaľuje rozpočet a ročné správy o hospodárení a činnosti združenia

- volí  a odvoláva predsedu združenia na obdobie 5 rokov. O zvolení za člena výkonného

orgánu rozhoduje nadpolovičná väčšina prítomných

- na základe odporúčania výkonného orgánu rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia

ČLÁNOK 12. PREDSEDA ZDRUŽENIA

- je štatutárny orgány

- je najvyššou reprezentatívnou osobou klubu

- je volený valným zhromaždením na obdobie 5 rokov, za predsedu je zvolený člen klubu, za

ktorého hlasovala väčšina prítomných členov

- v prípade jeho neprítomnosti, jeho právomoci bez poverenia preberá podpredseda, v prípade

jeho neprítomnosti predseda poverí člena klubu prebratím jeho právomocí

-  riadi  a organizuje  bežnú  činnosť  klubu,  zvoláva  valné  zhromaždenie  a predstavenstvo

združenia a riadi ich rokovanie

- je oprávnený v prípade potreby robiť neodkladné opatrenia spadajúce do kompetencie 

predstavenstva. Tieto opatrenia však predkladá na dodatočné schválenie predstavenstvu

- ustanovuje podpredsedov (max. dvoch)

ČLÁNOK 13. KONTROLÓR ZDRUŽENIA

- kontrolór sa zodpovedá najvyššiemu orgánu

- funkcia je nezlučiteľná v iných orgánoch združenia

- kontrolór kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov
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- kontrolór kontroluje hospodárenie,  upozorňuje na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich

odstránenie

- kontrolór má prístup k účtovníctvu a ostatnej agende združenia

ČLÁNOK 14. ZÁSADY HOSPODÁRENIA

Hospodárska činnosť je podmienená tvorbou zdrojov príjmov.  Zdroje príjmov predstavujú

členské príspevky, dary a príspevky od fyzických osôb, dary, príspevky, dotácie a granty zo

štátneho  rozpočtu  a od  právnických  osôb,  príjmy  z  oblastí,  ktoré  sledujú  poslanie  klubu.

Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Cieľom hospodárskej činnosti nie

je dosiahnutie zisku.

ČLÁNOK 15. ZÁNIK ZDRUŽENIA

O zániku združenia rozhoduje najvyšší  orgán, ktorý menuje likvidačný výbor.  Likvidačný

výbor vyrovná  pohľadávky a  so  zostatkom naloží  podľa  rozhodnutia  najvyššieho  orgánu.

Zánik  združenia  likvidačný  výbor  oznámi  do  15  kalendárnych  dní  "Ministerstvu  vnútra

Slovenskej republiky".

ČLÁNOK 16. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Stanovy združenia sú najvyššou právnou formou upravujúcou poslanie, postavenie a činnosť

združenia.  Tieto  stanovy nadobúdajú  platnosť  registráciou  Ministerstvom vnútra  SR a  sú

účinné prijatím valným zhromaždením. Do doby ich platnosti a účinnosti, združenie - klub

zastupuje prípravný výbor, ktorý zároveň po dobu jedného roku od zakladajúceho valného

zhromaždenia tvorí výkonný orgán.
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