STANOVY ZDRUŽENIA U PSEJ MATERE

I. Názov združenia
Združenie bude vystupovať pod menom U PSEJ MATERE.
II. Sídlo združenia
Sídlom združenia je PEZINOK, Holubyho 83
III. Cieľ združenia
1. Združenie si vytýčilo tieto hlavné ciele svojej činnosti:
a) vytvárať materiálne podmienky pre zabezpečenie poskytovania starostlivosti o život a zdravie zvierat, ich
výchovu a výcvik
b) organizovať spoločensko-športové a kultúrne podujatia
c) organizovať vzdelávacie akcie pre majiteľov, chovateľov a ostatných milovníkov zvierat
d) zvyšovať právne povedomie obyvateľstva z oblasti držby a chovu zvierat
e) osvetovou a výchovnou činnosťou prispievať k budovaniu zdravého a pevného vzťahu obyvateľov
k prírode ako celku a k zvieratám osobitne
f) vybudovať a prevádzkovať areál, v ktorom bude zriadená veterinárna klinika, útulok pre opustené
zvieratá, výcvikové stredisko, ubytovacie zariadenia pre dočasne osamotené zvieratá, cintorín pre zvieratá,
školiace a poradenské stredisko pre vlastníkov a držiteľov zvierat, ubytovacie zariadenie
g) spolupracovať so školami, školskými a predškolskými zariadeniami v záujme výchovy detí a mládeže a
vytvárania ich pozitívneho vzťahu k prírode a životnému prostrediu
h) poskytovať súčinnosť orgánom štátnej správy a samosprávy při plnení ich úloh na úseku ochrany
životného prostredia a v spolupráci s týmito orgánmi aktívne napomáhať k zlepšovaniu životného prostredia
i) v spolupráci s masovokomunikačnými prostriedkami pôsobiť na obyvateľstvo v záujme vytvárania
pozitívnych vzťahov.
IV.Členstvo
Členmi združenia môžu byť právnické aj fyzické osoby.
Členstvo vzniká podaním písomnej prihlášky a zaplatením zápisného vo výške určenej valným
zhromaždením.
Fyzická osoba mladšia ako 18 rokov sa môže stať členom združenia so súhlasom jej zákonného zástupcu,
ktorý bude uvedený na písomnej prihláške.
Členstvo zaniká:
- vystúpením člena na základe jeho písomnej žiadosti

- úmrtím člena alebo zánikom právnickej osoby bez právneho nástupcu
- vylúčením člena.
Člen môže byť vylúčený z dôvodov porušovania stanov združenia, a to najmä časti upravujúcej povinnosti
členov.
O vylúčení člena rozhoduje predstavenstvo združenia, ktoré je povinné rozhodnutie o vylúčení oznámiť
vylučovanému členovi písomne. Rozhodnutie musí obsahovať dôvody vylúčenia, tak aby bolo zrejmé, akým
spôsobom vylučovaný člen stanovy porušil. Proti rozhodnutiu predstavenstva o vylúčení má vylučovaný
člen právo podať odvolanie, a to do 15 dní odo dňa doručenia. Odvolanie je možné doručiť ktorémukoľvek
členovi predstavenstva a o odvolaní s konečnou platnosťou rozhoduje valné zhromaždenie združenia na
svojom najbližšom zasadnutí.
Práva a povinnosti členov:
Členovia majú právo:
- zúčastňovať sa priamo alebo prostredníctvom svojho zvoleného zástupcu rokovania valného
zhromaždenia, podávať návrhy, pripomienky, vyjadrovať sa k predloženým návrhom, hlasovať o nich
- voliť a byť volení do orgánov združenia, pričom členom predstavenstva alebo dozornej rady združenia
môže sa stať len fyzická osoba, ktorá v čase konania volieb dosiahla 18 rokov veku
- byť informovaní o hospodárení združenia
- zúčastňovať sa všetkých podujatí organizovaných združením
- podieľať sa na činnosti združenia vykonávanej za účelom dosiahnutia stanovených cieľov.
Členovia majú tieto základné povinnosti:
- platiť ročné príspevky vo výške a v lehotách stanovených valným zhromaždením
- dodržiavať stanovy združenia a jeho vnútro organizačné predpisy
- zdržiavať sa akéhokoľvek konania, ktorým by mohli poškodiť dobré meno združenia, spochybniť zmysel
existencie združenia, porušiť alebo mariť ciele združenia a činnosti smerujúce k ich dosiahnutiu
- dodržiavať rozhodnutia orgánov združenia
- podľa vlastných schopností a možností prispievať k napĺňaniu cieľov združenia.
V. Orgány združenia
Orgánmi združenia sú:
1. valné zhromaždenie
2. predstavenstvo
3. dozorná rada.
1. Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenie je vrcholným orgánom združenia a na jeho rokovaní majú právo zúčastniť sa všetci
členovia združenia. Do jeho pôsobnosti patrí:

- rozhodovať o zmene stanov
- schvaľovať vnútro organizačné predpisy, napr. rokovacie poriadky predstavenstva a dozornej rady,
volebný poriadok valného
zhromaždenia a pod.
- voliť členov predstavenstva a dozornej rady
- schvaľovanie hospodárenia združenia
- rozhodovať o rozpustení združenia alebo jeho zlúčení s iným združením
- rozhodovať o odvolaní člena proti rozhodnutiu predstavenstva o jeho vylúčení
- rozhodovať o výške zápisného a členského príspevku
- rozhodovať o projektoch zameraných na dosiahnutie cieľov združenia.
Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina všetkých
registrovaných členov združenia. O všetkých veciach patriacich do pôsobnosti valného zhromaždenia sa
rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predstavenstvo písomnou pozvánkou, v ktorej uvedie deň a
miesto konania valného zhromaždenia a jeho program.
Ak nie je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, má predstavenstvo právo zvolať náhradné valné
zhromaždenie s rovnakým programom, pričom termín jeho konania nesmie byť neskorší ako 10 dní odo dňa,
kedy sa malo konať pôvodné zvolané riadne valné zhromaždenie. Termín a miesto konania náhradného
valného zhromaždenia môže byť uvedený už v pozvánke na riadne valné zhromaždenie. Náhradné valné
zhromaždenie je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov a rozhoduje vždy nadpolovičnou
väčšinou všetkých prítomných. Rokovanie valného zhromaždenia vedie predseda združenia, v jeho
neprítomnosti ktorýkoľvek ním poverený člen predstavenstva alebo dozornej rady. Rokovanie valného
zhromaždenia a spôsob prijímania uznesení je upravený v rokovacom poriadku.
Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz ročne.
2. Predstavenstvo
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom združenia, ktorý riadi činnosť združenia a koná v jeho mene.
Predstavenstvu patrí najmä:
- vykonávať uznesenia valného zhromaždenia
- pripravovať a predkladať valnému zhromaždeniu materiály na jeho rokovanie
- rozhodovať o postupoch a spôsoboch zabezpečovania chodu združenia
- zabezpečovať riadne vedenie účtovníctva združenia
- vypracúvať správy o hospodárení združenia
- rozhodovať o vylúčení člena združenia
- zabezpečovať vedenie evidencie členov a evidenciu platenia zápisného a členských príspevkov
- zvolávať valné zhromaždenie, príp. Náhradné lné zhromaždenie zduženia.

Predstavenstvo má 5 členov. Členov predstavenstva volí valné zhromaždenie. Funkčné obdobie je 2 roky.
Opakovaná voľba je možná.
Predsedu predstavenstva volí predstavenstvo tajným hlasovaním. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je
prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas jeho predsedu.
Rokovania predstavenstva sa uskutočňujú najmenej raz mesačne a spôsob jeho rokovania upravuje rokovací
poriadok.
O rokovaní predstavenstva sa spisuje zápisnica, ktorú podpisujú všetci prítomní členovia predstavenstva.
Predseda predstavenstva vykonáva rozhodnutia predstavenstva, v čase medzi zasadnutiami predstavenstva
vykonáva všetky práva predstavenstva s výnimkou práva rozhodovať o vylúčení člena, vykonáva práva a
povinnosti zamestnávateľa a za svoju činnosť zodpovedá predstavenstvu.
3. Dozorná rada
Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia, ktorý je oprávnený a povinný dohliadať nad všetkou
činnosťou združenia.
Dozorná rada má 3 členov. Členov dozornej rady volí valné zhromaždenie združenia z členov združenia.
Funkčné obdobie je 2 roky. Opakovaná voľba je možná.
Predsedu volí dozorná rada tajným hlasovaním. Dozorná rada je uznášaniaschopná, pokiaľ je na jej rokovaní
nadpolovičná väčšina jej členov. Na platné rozhodnutie dozornej rady je potrebná nadpolovičná väčšina
prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
O rokovaní dozornej rady sa spisuje zápisnica, ktorej správnosť overujú svojimi podpismi všetci prítomní
členovia.
Rokovanie dozornej rady sa riadi rokovacím poriadkom.
VI. Zásady hospodárenia
Združenie je právnickou osobou s vlastnou právnou subjektivitou. Združenie má právo nadobúdať majetok a
je povinné hospodáriť v súlade s platnými právnymi predpismi. Majetok združenia tvoria jeho príjmy,
pohľadávky a záväzky. Za svoje záväzky združenie ručí celým majetkom.
Za riadne hospodárenie s majetkom združenia zodpovedá predstavenstvo, ktoré je povinné zabezpečiť
vedenie všetkých predpísaných účtovných kníh a evidencií, dodržiavať platné právne predpisy z oblasti
účtovníctva, daní a miezd a odvodov.
Príjmy združenia tvoria:
- zápisné
- členské príspevky
- príjmy z vlastnej činnosti, najmä príjmy z prevádzkovania ním zriadených zariadení a ním organizovaných
podujatí
- dobrovoľné dary a príspevky od tretích osôb
- ostatné príjmy.
Výdavky združenia sú najmä:

- výdavky na výstavbu a prevádzkovanie zariadení určených na dosahovanie cieľov združenia
- výdavky na organizovanie podujatí na dosahovanie cieľov združenia
- mzdy zamestnancov, dane a odvody do fondov
- odmeny členom predstavenstva a dozornej rady
- učelné vynaložené náklady na činnosť orgánov združenia.
V prípade zániku združenia rozhodnutím valného zhromaždenia zabezpečí predstavenstvo združenia
vykonanie likvidácie majetku v súlade s platnou právnou úpravou.
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