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DODATOK č. 1 

 

K STANOVÁM OHC Smilno zo dňa 30.12.2006 
podľa zákona č. 83/1990 Zb.  

o združovaní občanov v znení neskorších predpisov 

 

  

Na základe uznesenia Členskej schôdze zo dňa 5.11.2020 bol schválený Dodatok č. 1, 

ktorý mení a dopĺňa znenie článkov Stanov OHC Smilnoregistrovaným Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky dňa 7.2.2007 pod č. VVS/1-900/90-29582 

 

nasledovne: 

  
Článok I. 

Základné ustanovenia 

 

Článok I. sa mení a dopĺňa nasledovne: 

  

1.1. Názov združenia. 

PATRIA SMILNO 

 

1.2.  Presný názov združenia 

PATRIA SMILNO občianske združenie 

 

1.3 Sídlo združenia 

Smilno 194, 086 33 Zborov 

 

1.4 Ciele činnosti združenia: 

a. vytváranie podmienok pre organizovanie a podporu športovej, kultúrnej a 

spoločenskej činnosti detí, mládeže, dospelých, seniorov a občanov zdravotne 

postihnutých, 

b. organizácia členských ale aj verejných športových podujatí ako súťaže, turnaje a pod., 

c. organizácia verejných kultúrnych a spoločenských podujatí, 

d. vytváranie podmienok pre podporu a organizovanie turistickej a cyklistickej činnosti, 

e. budovanie turistických a cyklistických trás, oddychových zón, vyhliadok v obci 

Smilno a blízkom regióne, 

f. vytváranie podmienok organizovať aktivity zamerané na podporu ochrany životného 

prostredia a zachovávania kultúrnych hodnôt, 

g. pri organizovaní aktivít a podujatí aktívne spolupracovať s orgánmi miestnej 

a regionálnej územnej samosprávy, štátnej správy, občianskymi združeniami, 

nadáciami a záujmovými skupinami podobného zamerania v Slovenskej republike 

a v zahraničí, 

h. vytvárať ekonomické, materiálno technické, personálne a odborné podmienky na 

činnosť združenia. 

 

1.5 Združenie PATRIA SMILNO vytvára svoju vlastnú členskú základňu.  
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Článok II. 

Členstvo 

 Článok II. sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

Bod 1.1 sa ruší a nahrádza bodom 

2.1 Členstvo v PATRIA SMILNO môže byť  

– individuálne (riadni členovia – fyzické a právnické osoby) 

- čestné 

 

Bod 1.2 sa ruší a nahrádza bodom  

2.2 Individuálne členstvo. 

      2.2.1 Individuálne členstvo je dobrovoľné. Členom sa môže stať ktorákoľvek fyzická  

 osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a ktorá súhlasí  

 s týmito stanovami, alebo osoba mladšia pod vedením osoby staršej ako 18 rokov. 

Individuálne členstvo môže získať právnická osoba, ktorá sa preukáževýpisom  

z Obchodného registra alebo výpisom zo Živnostenského registra. 

2.2.2O členstve v PATRIA SMILNO rozhoduje Výbor na základe žiadosti a po zaplatení  

              základného členského príspevku. 

 

Bod 2.2.3 sa ruší a nahrádza bodom 

2.3 Čestné členstvo môže členská schôdza PATRIA SMILNO udeliť fyzickej osobe za  

 zásluhy o rozvoj združenia alebo obdobnú prospešnú činnosť. Čestný člen neplatí  

 členské príspevky a vo vzťahu k orgánom združenia sa nepovažuje za riadneho člena. 

 

Bod 1.3 sa ruší v plnom znení. 

 

Bod 1.4sa ruší a nahrádza bodom 

2.4 Členovia prípravného výboru sa stávajú členmi PATRIA SMILNO zaplatením základného  

      členského príspevku po registrácii v PATRIA SMILNO. 

 

Bod 1.5 sa ruší a nahrádza bodom 

2.5 Členstvo v PATRIA SMILNO môže byť dočasne pozastavené na základe akéhokoľvek   

      oznámenia alebo doručenia oznámenia člena ktorémukoľvek členovi Výboru PATRIA  

      SMILNO, pre neplnenie základných povinností, pre závažné previnenie poškodzujúce OZ  

PATRIA SMILNO. O pozastavení členstva rozhoduje Výbor. 

 

Bod 1.6 sa ruší a nahrádza bodom 

2.6 Obnovenie dočasne pozastaveného členstva v PATRIA SMILNO môže byť obnovené na  

      základe akéhokoľvek oznámenia alebo doručenia oznámenia člena ktorémukoľvek členovi  

      Výboru PATRIA SMILNO, pri splnení základných povinností, pri odstránení závažných  

      previnení poškodzujúcich OZ PATRIA SMILNO. 

 

Bod 1.7 sa ruší a nahrádza bodom 

2.7 Členstvo v PATRIA SMILNO zaniká dobrovoľným vystúpením člena zo združenia, na  

      základe akéhokoľvek oznámenia alebo doručenia oznámeniaktorémukoľvek členovi  

      Výboru PATRIA SMILNO, vyškrtnutím pre neplnenie základných povinností, alebo pre  

      obzvlášť závažné previnenia nezlučiteľné s členstvom v PATRIA SMILNO. O vyškrtnutí  

      člena rozhoduje Výbor, v odvolacom konaní členská schôdza. Po zániku členstva v  

      PATRIA SMILNO nemá člen nárok na vrátenie členských príspevkov. 
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Bod 1.8 sa ruší a nahrádza bodom 

2.8 Člen má právo: 

      2.8.1 Podieľať sa na činnosti  PATRIA SMILNO a zúčastňovať sa na akciách  

               organizovaných  PATRIA SMILNO. 

     2.8.2 Zúčastňovať sa na Členských schôdzach PATRIA SMILNO, podávať podnety,  

              návrhy a pripomienky k činnosti PATRIA SMILNO. 

     2.8.3 Byť prítomný pri rokovaní orgánov, ktoré rozhodujú o veciach, ktoré s konkrétnym  

              členom súvisia. 

     2.8.4 Hlasovať na Členskej schôdzi, voliť a byť volení do orgánov PATRIA SMILNO   

              môžu len riadni členovia. 

 

Bod 1.9 sa ruší a nahrádza bodom 

2.9 Člen má povinnosti: 

      2.9.1 Dodržiavať stanovy PATRIA SMILNO a na ich základe vydané vnútorné smernice  

               a predpisy, plniť úlohy, dodržiavať disciplínu a správať sa podľa morálnych zásad  

               spoločnosti. 

      2.9.2 Podieľať sa na činnosti PATRIA SMILNO a svedomito si plniť úlohy súvisiace s  

               výkonom funkcie v orgánoch PATRIA SMILNO. 

     2.9.3 Chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok PATRIA SMILNO. 

     2.9.4 Riadne platiť členské príspevky. 

     2.9.5 Zúčastňovať sa na Členských schôdzach PATRIA SMILNO. 

 

 

Článok III. 

Názov Článku III. sa mení nasledovne: Orgány združenia 

 

Bod 3.1 sa mení nasledovne: 

3.1 Orgánmi PATRIA SMILNO sú:   a) Členská schôdza 

      b) Výbor 

 

Bod 3.2 sa mení nasledovne: 

3.2 Najvyšším orgánom PATRIA SMILNO je Členská schôdza. Členská schôdza sa skladá z  

      riadnych členov PATRIA SMILNO. 

 

Bod 3.3 sa mení nasledovne: 

3.3 Do pôsobnosti Členskej schôdze patrí: 

      3.3.1 Rozhodovanie o zmene Stanov PATRIA SMILNO. 

      3.3.2 Rozhodovanie o zlúčení alebo dobrovoľnom rozpustení PATRIA SMILNO. 

      3.3.3 Prerokovanie a schválenie správy PATRIA SMILNO o činnosti a čerpaní rozpočtu  

PATRIA SMILNO za uplynulé obdobie a schvaľovanie plánu a rozpočtu na  

               nasledovné obdobie. 

     3.3.4 Členská schôdza volí a odvoláva Výbor. 

     3.3.5 Členská schôdza volí a odvoláva predsedu a podpredsedu. 

     3.3.6 Rozhoduje o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Výboru PATRIA  

              SMILNO. 

     3.3.7 Rozhoduje o ďalších veciach, o ktorých nerozhoduje Výbor. 

 

Bod 3.4 sa mení nasledovne: 

3.4 Členskú schôdzu zvoláva Výbor PATRIA SMILNO podľa potreby, minimálne raz ročne    

písomnou pozvánkou s uvedením programu, miesta a času konania Členskej schôdze.  
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Členskú schôdzu môžu zvolať aj riadni členovia, pokiaľ ich hlasy spoločne predstavujú viac  

ako 50% všetkých hlasov.      

 

Bod 3.5 sa mení nasledovne: 

3.5 Členská schôdza je uznášania schopná, ak sú prítomní členovia, ktorých súčet hlasov  

      predstavuje minimálne 50% všetkých členov. Každý člen klubu má jeden hlas. 

 

Bod 3.6 sa mení nasledovne: 

3.6 Členská schôdza rozhoduje 3/5 väčšinou hlasov všetkých členov vo veciach podľa bodov  

      3.3.1, 3.3.2, 3.3.4 a 3.3.5. V ostatných veciach rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov. 

 

Bod 3.7 sa mení nasledovne: 

3.7 Výkonným orgánom PATRIA SMILNO je Výbor zložený z piatich členov vrátane  

predsedu a podpredsedu, ktorí riadi činnosť PATRIA SMILNO medzi členskými  

      schôdzami PATRIA SMILNO. 

 

Bod 3.8 sa mení nasledovne: 

3.8 Výbor a jeho jednotlivých členov volí a odvoláva Členská schôdza. 

 

Bod 3.9 sa mení nasledovne: 

3.9 Výbor riadi činnosť PATRIA SMILNO a zabezpečuje výkon rozhodnutí členskej schôdze.  

      Do jeho pôsobnosti patrí všetko to, čo nepatrí do pôsobnosti Členskej schôdze. Výbor je  

      uznášaniaschopný, ak sú prítomní minimálne traja členovia a na prijatie rozhodnutia je  

      potrebný súhlas všetkých prítomných členov. 

 

Bod 3.10 sa mení nasledovne: 

3.10 Navonok v mene PATRIA SMILNO koná predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda,  

        splnomocnenec alebo splnomocnenci, ktorých určí štatutárny orgán Výboru PATRIA  

        SMILNO (predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda, alebo poverený člen Výboru).  

        Ak je pre právny úkon predpísaná písomná forma, potom k jeho platnosti a účinnosti sa  

        vyžaduje podpis predsedu, v jeho neprítomnosti podpredsedu a minimálne 1 člena 

        Výboru alebo ním písomne splnomocnenej osoby. V mene PATRIA SMILNO  

        podpisujú predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda s 1 členom Výboru alebo ním 

        písomne splnomocnená osoba dokumenty tak, že k tlačenému alebo písanému názvu  

združenia pripojí svoj podpis. 

 

Článok IV. 

Financovanie činnosti, majetok a hospodárenie 

 

Bod 4.1 sa mení nasledovne: 

4.1 Financovanie činnosti PATRIA SMILNO sa zabezpečuje najmä z týchto zdrojov: 

      4.1.1 Členských príspevkov. 

      4.1.2 Darov, sponzorských príspevkov, dotácií. 

      4.1.3 Iných príjmov, ktoré sú v súlade s platnou právnou úpravou. 

 

  

Bod 4.2 sa mení nasledovne: 

4.2 Základným zdrojom financovania PATRIA SMILNO sú členské príspevky, ktoré sa delia  

      na: 

4.2.1. Základný členský príspevok. 
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4.2.2 Ročný členský príspevok. 

 

Bod 4.3 sa mení nasledovne: 

4.3 Základný členský príspevok uhrádza každý riadny člen PATRIA SMILNO pri zápise.  

      Základný členský príspevok je splatný v lehote do 30 dní odo dňa prijatia fyzickej alebo  

      právnickej osoby za člena, ak je určený uznesením Výboru. 

 

Bod 4.4 sa mení nasledovne: 

4.4 Výšku základného členského príspevku a ročného členského príspevku  určí svojím  

      rozhodnutím Výbor uznesením. 

 

Bod 4.5 sa mení nasledovne: 

4.5 Ročný členský príspevok uhrádzajú len riadni členovia PATRIA SMILNO. Ročný  

      členský príspevok je splatný do konca aktuálneho kalendárneho roka. 

 

Bod 4.6 sa mení nasledovne: 

4.6 PATRIA SMILNO má vo vlastníctve majetok nevyhnutný na zabezpečenie vlastnej  

      činnosti. So svojím majetkom PATRIA SMILNO nakladá podľa všeobecne záväzných  

      právnych predpisov a vnútorných nariadení vydaných Výborom PATRIA SMILNO. 

  

Bod 4.7 sa mení nasledovne: 

4.7 S majetkom PATRIA SMILNO hospodári a nakladá Výbor PATRIA SMILNO. Výbor  

      PATRIA SMILNO je povinný účelne využívať prostriedky PATRIA SMILNO na  

      zabezpečenie činnosti PATRIA SMILNO. Je povinný viesť potrebnú evidenciu a  

      účtovníctvo. Výbor PATRIA SMILNO zodpovedá za hospodárenie s majetkom PATRIA  

      SMILNO Členskej schôdzi PATRIA SMILNO. 

 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 
  

 Bod 5.2 sa mení nasledovne: 

5.2 Tieto stanovy môžu byť menené len na základe rozhodnutia Členskej schôdze  PATRIA  

      SMILNO. 

 

Dopĺňa sa bod 5.6: 

5.6 Tento Dodatok č. 1 bol schválený uznesením Členskej schôdze dňa 5.11.2020 

 

Dopĺňa sa bod 5.7: 

5.7 Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom schválenia Ministerstvom vnútra SR. 

 

Ostatné body k Stanovám schváleným prípravným výborom dňa 30.12.2006 a účinným dňom 

registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 7.2.2007 pod spisovou značkou 

VVS/1-900/90-29582 ostávajú nezmenené. 

 

 


