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čl. r

Všeobecnéustanovenia

I

2.
3.

4.

je ''S Iok pľiateľo. huđby
Názov obč1anskeho zđľuženi_a
v Cíferi'',/đalej ]-en sPH/.
f
43
SíđtonSPH je ul.M.R.štefán1ka 26,
a
ou subjektlSPH je dobrovoľná nez1sková organi"z
fyzické a právn1cké osoby, ktoré naj u
vitou, zđružujúca
záu1en ľea]ízovaťciele SPH uvedené v článku 1I týchto
stanov.
SPH je zaloź,ený pođľazákona ć.B3/L99o Zb. o zd.tuźovaní
občanov v znení neskoršíchpređpĹsov,ktorý svoju čj-nnosť
rozvíja v súlade s lÍstavou S1ovenskej ľepubliky s p1atným1
zákonni.
čL. II

Poslanie a ciele SPH
1. Poslaním SPH v Cíťeri je organ1zovať koncertný ž1vot v obc1
na vysokej urneleckej úrovni a obonacovať a prehibovať đu_

ševný život poslueháěov.
2. K splneniu záklađnýchcieľov sa ó1nnosť SPH zameľiava na:
organÍzáciu a usporiađaniekoncertov našich a zahrarličných
umelcov )
ponoc mlađýmzačínajúc|munelcom

cestu,

uváđzaĺj-e. sklađiebslovenských,

,

pri vstupe na koncertnu

vrátane súčasnýchsk]-ađa_

teľov,

- uváđzaníezahraníčnýehrvrátane sűěasnýeřr sklađateľov'
3. SPH vyvíja pravíđelnűporiađateľskúčínnosťtým1to fornamí:
Festĺvaly /Cíťerskáhuđobná jaľ,Jesenný cyklus koncertov/
koncerty
- Ađventno-víanočné
'
- Novoročné'resp.Trojkrá}ovékoncerty'
PríIeźitostnékoncerty' /Noc1 huđbya pođ'/'

1

-

4. sPH spolupracuje s umeleckým1 agentúrami,
e tvoľl
"fío
ktoľých clojeđnávazmluvy 3 umelcami a r'ná leckýn1 te} samĺ.

Ďalej spolupracuje:
s }ĺuđobnýncentrom v Bľatĺslave,
s Riađ1teľstvomZákladnej uneIeckej školy v CÍťerť,
s obecným úrađomv Cíťer1,
s Rínsko-kato1íckyn farskýn úrađonv Cífer1 a
s M1estnyn odboron Matice slovenskej w Cíťeľ1.
a

',

č1. TIT.

členstvo v zďľužení
1. đlenom.SPH môže byť fy zIeká alebo právnická osoba zo S1ovenska a tieź, zo zahranÍč1a, ktorá sa stotožňuje s c1eľm1
zdľuyaen1a a ná záujen naponáhať dosiahnutiu cieľov a zaplatí
č1enský príspevok stanovený členskou schÔdzou.
2. 0 prijatí za ělena rozhođuječlenská sc}rôđzazdružen1a.
3. členstvo v zđ'tuźení
vznLká đňomklađnéhorozhodnut1a členskej schÔđzeo pľijatí z,a člena.
4. členstvo v zđ'ruźerrí
zaníká vystúpením čIena zo zđruženia,
oznámenín píSomnou formou, záníkom zđružen1a,smrťou fyz1ckej
osoby'resp.zánikom pľávnickej osoby;l VJ1účen1ezo zđruženia
za pođmienokuveđenýchv ělánku 1o týchto stanov.
čr. rv.

Práva a povinnosti členov

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Práva č1ena zd'ruźenia sú:
Aktívne sa zúěastňovať na činnosti sPH.
Pľeđklađať
návrľ\}l námety a pripom1enky k činnostísPH a
jeho orgánov.
zúčastňovaťsa na členských schôđzach.
Voliť a byť volený đoorgánov SPH..
Hlasovať prí ľozhođovaniac'lr.
Dostávať informácie a nateriáIy o činnostísPH.
Kontľo]-ovať hospođáreníes prostrieđkamíSPH a požadovať
v tejto súvisIosti vysvet}enĺe ođorgánov sPH.

Povinnostĺ č1eĺra
1. DođrŽiavaťS a:novy SPH,. a
2. ző'ć'astňovať a nB, činnos SPH.
3. Napománať S
1 reall
ÍÍ jeho cieľov.
4. Zdľž,aťsa a kéjkołv
ost1 ktoná by mohla poškođ1ť
záujny sPH.
Č1.V.
Oľgány sPH'

Orgánni SPH sú:
]. členská schôđzasPH.

2. PređsedníctvoSPH.
3. Pređseđa
sPH.

Čr.vr.

č1enská schôđzasPH

členská schôdza zđľuženia
je najvyššímorgánom združeníaa
zđružujevšetkých č1enov SPH. Zvoláva ju predseđa
SPH pođľa
potreby, najmenej ťa1. đoroka písomnou pozvánkou.
Irĺlimoľ1ađnu
schôdzu zvoláva pređseđa
sPH ak o to požÍađa
nínimálne po1ovica rÍađnychčlenov a zasađnutiesa musí uskutočníťdo
30 đní
ođpođanĺažiađostĺ.
členská schôdza je uznášan1aschopná ak
je prítomná nađpolovičnáväčšinačlenov sPH'
zo zasađnutía
sa vyhotovuje_ zápisnica s uznesenín ktoré pođpisujepredseđa
SPH a vopređzvolený overovateľ.
Na prijatie uznesenía členskej schôđzesa vyžađuje
nađ.po1ovičná väčšinahlasov prítonných členov sPH. Každ,ý člen
sPH
nná jeđenhlas.
č]-enská sch'ôđaa:
1. Rozhoduje o prijatí novýelr č]enov.
2. Rozhođujeo vylúčeníělenovĺ sPH.
3. Rozhoduje o vzniku a zániku SPH.
+'. Schvaľuje stanovy ich đoplnĘa zmeny.
5- Volí a ođvolávapređseđ.u
SFH a členov pređseđníctva
sPH.
6. UklađápredseđoviSPH a pređseđníctvu
SľH űlorry týkajúce
sa výkonu ich funkcií a kontroluje plnenie týchto. úIoh.

l
-

Č1. Vrr.

Pređseđníctvo
sPH
Pređseđníctvo
sPH

1.

2.

3.
4.
5.

Je. výkonným a r1ađĺacím
orgáno m SPH. Z .svoJu
sť
zođpovedá č}enskej schôđz1.
i
I{á 3 čIenov volených č]-enskou schôdzou a rozhod.uj Q:::
polovičnou väčš1nouh]-asow svo j 1ch č leĺLov.
Nak1ađás pľostrĺedkanisPHr D9 požíađanie
pręał'őźĺdok1ady pľeukazujűe-e űoer pouŽitia ktoľémukoľvekč}enov1 sPH.
Pripľavuje rokovanía čIenskej schôđze.
Zasadá pođľapotreby, najnenej 4 krát ročne , zvoláva ho
a ľokovan1a veđíepređsedasPH.
Funkčnéobđobiečlenov predseđníctvazdružen1a je 4,ročné.

6.
7. Členstvo v predseđníctvezanÍká rez7gnáciou, a1ebo ođvolanín členskou schôđzounadpolovičnou vačšinou.
č1 . vTĺr.
Pneđseđa
SPH

Pređseđa
združenia sPH
1. .Ie štatutárnyn oľgánom zđruženla.
2. Za svoju činnosťzodpoveđápređseđníctvu
a členskej scirô-

d,zi

SPH.

3. Volí a odvoláva ho členská schôđzazdružen1a SPH

nađpo}o-

vičnou väesinou hlasov.
4. Jeho funkčnéobđob1eje 4 roěné.
5. Rozhođujev operatív:nych_ veciach v obđobímeđz1zasađan1anÍ
pređseđníctva
zđruženiav súlađeso stanovamí sPH. o svojich
rozhodnutiach a ěinnost1 informuje najblÍžšiezasađnutie
pređsedníctvazđruženía.
Na p1atnosť právneho úkonu je po_
trebný sűhlas pređseđu
a đa1šíehočlena pređ.seđníctva.
6. J:e oprávnený konať v lnene sPH.
7. Je oprávnený poveriť zastupovanín iného člena zđľuŽenia.
V splnomocnení uveđ1erozsah a časovúp1atnosť zastupovania.
8. Zvol-áva. a veđiečlenskéschÔđze sPH.
9. Zabezpečuje veđeniapísonnej agenđytýkajúcej sa ěinnosti sPH.
10. Naklađás prostríeđkanj-sPH. Na požíađaníe
pređ1oží
doklađy
preukazujűce účelpoužítiaktorémukoľvek č]_enov1 sPH.

/
-

Ak pľedseđaSPH nemôže vykorrávať svo3u
SPH zvoIá
ako 6 nresiacov, pređseđníctvo
ská schôđzaje oprávnená zvo11ť nového
prípade funkcia pređchádzajúcehopľedseđuSPII
Č1. x(

u

ZV:t

V

łrš1u
č 1enkourto

.

Zánik členstva v

SPH.

čleĺrstvov sP}l zanIkáz
zanLká člen}. Vzđanímsa členstva v SPH - v takomto pľípađe
stvo dňom oznámenia o vzđanísa členstva pľedsedov1 sPH'
2. vy1űčenímso sPH za pođmíenokuveđenýchv č1ánku X.týchto

3.

tanov .
Smľťou fyzíckej osoby alebo
s

jej vyh1ásenín za mŕtvu, resp.

zánikon právnÍckej osoby ktoľá je'ěIenom sPH'

č1.x.
vyrúčeníečlena sPH
Ak č]-en zđruŽeníasvojim korraním závaźnýn spôsobom poškođzuje
záujnny SPII rnôže byť zo združenia vylúčený.o vytúčenírozhoduje
SPi{ alebo rrajrnenej
rra návrh pređseđu
člelrská schôđzazđružeĺria

troch ěIenov

sPH.

Č1.xI.
Hospodárenie sPH

Prijny SPH tvorla:
1. ZákLađnévklady zakladajúcÍch členov a člensképríspevky '
2. Dary a sponzorské príspevky ođjeđnotlivcova fÍrÍenn'
3. Príspevky a dotácie od orgánov verejnej správy'
4. Dobrovotné vstupné na koncertoch'
Prijrry združenia nôžu byť použítévý}učne n9 đosiahnutie
cieľou SPH uveđenýchv č1ánku II. týehto stanov.

q

đ1.XrI.

záv ereć,né ustanovenĺa.

Tieto stanovy sú organizačnou a právnou
bezpeěuje zmluva o čĺrlnostisPH. Všetky

zmenJ
SPH z

aa d.oplnk.yl tý: hto

dobfov,o
stanov schvaľuje čfenská schôđzasPH.
rozpustenín o ktoron rozhođuječlenská schôđz
otázĘ su visiace so zánÍkon zdľuź'eniaS:a prim,eran'g' spr Ju
občanov v znení
ustanoven1ani zákona ć'.B3/I99O Zb. o zđ'tuźení
neskoršícb pređpisov.'
:r-

Závet.
Vo všetkých prípađoch,ktoré n1e sú obsiahnuté v stanovách
roztlođnepređseđníctvo
sPH.
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JUDr. Jana Vallová, PhD.
riadit3l'ka cĺjboru

všeobecrej vnĺJcrnej sprá,ĺy

