
1 
 

Občianske združenie Novobanský banícky spolok 
Stanovy 
Článok I. 

Názov a sídlo združenia 
1. Názov občianskeho združenia je Novobanský banícky spolok (ďalej len združenie). 
2. Sídlom združenia je  Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa. 
3. Novobanský banícky spolok má právnu subjektivitu. 
4. Novobanský banícky spolok  je občianskym združením fyzických a právnických osôb na území 

Slovenskej republiky, ktorého právna subjektivita vznikla registráciou na Ministerstve vnútra SR 
v súlade so zákonom č. 83/1990 zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.   

                                                                      Článok II. 
                                                    Hlavné ciele a poslanie združenia 
1. Hlavným cieľom združenia je obnovenie, udržovanie a rozvíjanie viac storočnej tradície baníckych 

zvykov, rodinných a spoločenských tradícií, kultúrnych a duchovných hodnôt, 
2. organizovanie stretnutí členov za účelom rozvíjania poznatkov o baníctve, podieľanie sa na 

organizovaní akcií pre verejnosť s cieľom propagácie baníctva, baníckeho mesta, regiónu u nás 
a v zahraničí, 

3. vedenie členov k úcte a spoločenským hodnotám, 
4. rozvíjanie spolupráce s inými združeniami, spoločnosťami a organizáciami baníckeho zamerania 

u nás a v zahraničí, 
5. podieľanie sa na dokumentačnej a publikačnej činnosti so zameraním na históriu a súčasný stav 

baníckeho regiónu,  
6. podieľanie sa na zabezpečovaní starostlivosti o banské technické objekty a ostatné pamiatky 

v regióne.   

Článok III. 
Členstvo v združení 

1. Členstvo v združení je dobrovoľné a otvorené. Členom združenia sa môže stať banský odborník, 
prípadne odborník z inej oblasti, alebo priaznivec baníctva, ktorý má záujem o baníctvo a prihlási sa 
k programu združenia. 

2. Členstvo môže byť individuálne, kolektívne a čestné. Individuálne členstvo vzniká schválením 
prijatých žiadostí správnou radou. Kolektívnym členom môže byť ľubovoľná právnická osoba 
v súlade s OZ Novobanský banícky spolok  a zákonmi SR (nezávisle na forme vlastníctva), 
spoločenské organizácie, uznávajúce Stanovy združenia a toto predmetné ustanovenie. Čestné 
členstvo je vyznamenaním, ktoré je udeľované nečlenovi združenia na návrh člena, alebo orgánu 
združenia po predchádzajúcom schválení Správnou radou združenia. Odovzdáva ho predseda 
združenia. 

3. Členstvo v združení zaniká: 
a. oznámením (písomne) o vystúpení člena zo združenia, 
b. rozhodnutím o vylúčení člena Valným zhromaždením z dôvodu porušenia stanov, 
c. úmrtím, 
d. zánikom združenia. 
O vylúčení člena rozhoduje Správna rada. Ak Valné zhromaždenie nepotvrdí rozhodnutie Správnej 
rady o vylúčení člena, členstvo v združení sa obnoví dňom rozhodnutia Valného zhromaždenia. 

4.nČestné členstvo zaniká: 
a. vzdaním sa formou písomného oznámenia Správnej rade združenia, 
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b. odobratím v prípade poškodzovania mena a povesti združenia po predchádzajúcom prerokovaní 
v Správnej rade. 

Článok IV. 
Práva a povinnosti člena združenia 

1. Člen združenia má právo: 
a. voliť a byť volený, navrhovať kandidátov na voľbu orgánov združenia, 
b. zapájať sa do činnosti združenia, predkladať návrhy a pripomienky k jeho činnosti, 
c. byť informovaný o činnosti v združení, 
d. využívať zariadenia, služby združenia a majetok združenia v súlade s jeho stanovami, 
e. zúčastňovať sa na aktivitách organizovaných združením, 
f. zúčastňovať sa na rokovaní príslušného orgánu združenia. 

2. Člen združenia je povinný: 
a. dodržiavať stanovy a ďalšie dokumenty platné pre činnosť združenia, 
b. plniť uznesenia orgánov združenia, 
c. zodpovedne vykonávať funkcie, do ktorých bol zvolený a zúčastňovať sa na zasadnutí   

orgánov ktorých je členom, 
d. pravidelne platiť členské príspevky vo výške stanovenej Valným zhromaždením, 
e. propagovať činnosť združenia, 
f. chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok združenia, 
g.  v prípade riešenia sporov medzi členmi, alebo riešenia nedostatkov v hospodárskej, alebo inej 

oblasti zdržať sa zverejňovania až do ich ukončenia.  
3. Čestný člen združenia má právo: 

a. zúčastňovať sa na aktivitách organizovaných združením, 
b. propagovať činnosti združenia. 

Článok V. 
Orgány združenia 

Orgánmi združenia sú: 
a. Valné zhromaždenie 
b. Správna rada 
c. Dozorná rada 

Funkčné obdobie volených orgánov trvá 4 roky od ich zvolenia až do zvolenia nových orgánov. 
 

a.)     Valné zhromaždenie     
1. Je najvyšším orgánom združenia, tvoria ho všetci členovia združenia. 
2. Zvoláva ho správna rada najmenej jedenkrát ročne so stanoveným programom, prípadne ak 

o zvolanie zasadnutia požiada minimálne 1/3 členov. 
3. Zúčastňujú sa na ňom všetci členovia združenia, členovia Správnej rady a Dozornej rady. 
4. Uznesenie Valného zhromaždenia je platné, pokiaľ zaň hlasuje nadpolovičná väčšina 

zúčastnených členov. 
5. Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí: 

a) volí a odvoláva predsedu, 
b) volí a odvoláva členov Správnej rady, 
c) volí a odvoláva členov Dozornej rady, 
d) schvaľuje stanovy, ich zmeny a dodatky, 
e) schvaľuje volebný poriadok, ktorý určuje pravidlá pre voľby do orgánov 

združenia, 
f) schvaľuje všetky vnútorné smernice združenia, 
g) schvaľuje hlavné ciele, plán činnosti združenia, 
h) schvaľuje správu o kontrolnej činnosti dozornej rady, 
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i) schvaľuje rozpočet a účtovú uzávierku združenia, 
j)  prerokúva ročnú správu o činnosti združenia a o stave hospodárenia 

s majetkom združenia, 
k) potvrdzuje rozhodnutie Správnej rady o vzniku členstva, 
l) rozhoduje o zániku združenia. 

 
b.)   Správna rada 
1.  Je výkonným a riadiacim orgánom združenia. Riadi a zodpovedá za činnosť                          

združenia medzi valným zhromaždením. 
2.   Správnu radu vedie predseda združenia, v čase jeho neprítomnosti tajomník združenia alebo iný, 

predsedom poverený člen Správnej rady. 
3.     Volebné  obdobie Správnej rady je 4 roky. 
4.   Správna rada je 10 členná, volí ju Valné zhromaždenie a zvoláva ju predseda združenia podľa 

potreby, minimálne raz za rok. Na zasadnutie môže prizvať aj predsedu Dozornej rady. Stálymi 
členmi Správnej rady sú predseda OZ a primátor mesta Nová Baňa. 

5.   Prerokúva rozpočet združenia a správu o stave hospodárenia s majetkom združenia a predkladá 
tieto materiály na rokovanie Valného zhromaždenia. 

6.    Zabezpečuje plnenie uznesení Valného zhromaždenia. 
7. Rozhoduje o konkrétnych opatreniach v hospodárení združenia, schvaľuje zmluvy 

o nadobúdaní majetku a realizovaní investičných prác. 
8.   Schvaľuje zmluvy a dohody o spolupráci s domácimi a zahraničnými subjektmi. 
9.   Vytvára podmienky pre rozvoj združenia.     
10. Rozhoduje o prijatí člena združenia a vylúčení člena združenia. 
11. Pri hlasovaní rozhoduje väčšina platných hlasov, v prípade rovnakého počtu  platných hlasov 

rozhodne hlas predsedu. 
       

c.)    Dozorná rada   
1. Je nezávislým kontrolným orgánom združenia. 
2. Je trojčlenná, členov volí Valné zhromaždenie. Volebné obdobie je 4 roky. Dozorná rada si volí 

zo svojich členov predsedu Dozornej rady. 
3. Dohliada na výkon pôsobnosti Správnej rady a na hospodárenie s majetkom združenia. 
4. Za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu, ktorému predkladá jedenkrát ročne na 

schválenie správu o kontrolnej činnosti. 
5.    Dozorná rada vykonáva: 

a) najmenej raz ročne revíziu hospodárenia združenia, má oprávnenie nahliadať do dokladov 
týkajúcich sa činnosti združenia, 

b) kontroluje dodržiavanie schváleného rozpočtu, ďalej či sú účtovné záznamy vedené 
riadne a v súlade so skutočnosťou, 

c) kontrolu plnenia uznesení a úloh orgánov združenia, 
d) upozorňuje Správnu radu na zistené nedostatky a predkladá návrhy a opatrenia na ich 

nápravu, 
e) vyjadruje sa k správe o hospodárení s majetkom združenia, ktoré je predkladaná na 

Valnom zhromaždení združenia. 
 

Článok  VI. 
Predseda združenia 

1. Predseda združenia je štatutárnym orgánom  a je oprávnený konať v mene združenia vo 
všetkých záležitostiach. 

2. Predseda predsedá a riadi činnosť Správnej rady. 
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3. Zodpovedá sa Správnej rade a Valnému zhromaždeniu. 
4.        Predseda je volený na 4 roky. V čase jeho neprítomnosti ho zastupuje tajomník združenia     
            alebo iný,  predsedom poverený člen Správnej rady. 
5. Menuje tajomníka združenia, ktorý vykonáva administratívne a organizačné práce. 

Článok VII. 
Zásady  hospodárenia 

1. Príjmy združenia tvoria: 
a. členské príspevky, 
b. dotácie, príspevky, granty zo štátneho rozpočtu, rozpočtu obcí, miest, VÚC, EÚ a od iných 

fyzických a právnických osôb, 
c. finančné príspevky a vecné dary od domácich a zahraničných fyzických a právnických osôb, 
d. príjmy od sponzorov, 
e. príjmy z vlastnej hospodárskej a podnikateľskej činnosti, 
f. príjmy z kultúrnej, športovej a spoločenskej činnosti. 
g. príjmy z verejných zbierok. 

2. Majetok združenia tvorí: 
a. peňažné prostriedky na účtoch a v hotovosti, 
b. hnuteľný a nehnuteľný majetok, 
c. pohľadávky a iný finančný majetok. 

3. Hospodárenie združenia sa riadi rozpočtom schváleným Valným zhromaždením. 
4. Plnenie rozpočtu kontroluje Správna rada s Dozornou radou. 

Článok VIII. 
Zánik združenia 

1. Združenie zaniká: 
a. dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením, 
b. právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení. 

2. O zániku združenie rozhoduje najvyšší orgán združenia – Valné zhromaždenie, ktoré menuje 
likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží 
podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia. 

3. Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní na ministerstvo vnútra SR.   
 

Článok IX. 
Záverečné ustanovenia 

1.  Zmena stanov bola prerokovaná a schválená na zasadnutí Valného zhromaždenia dňa 14.2.2020. 
2. Stanovy sú záväzné pre všetkých členov a orgány združenia. 
 
 
V Novej Bani dňa 14.2.2020 


