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1. Štatutárnym orgánom združenia je správca, 1ctGry~J.e>aj predsedom
zastupuje združenie navonok.
2. Správca zodpovedá za hospodárenie združenia.
3. Správca zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.

združenia
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Dozorná rada
1. Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia. Za svoju činnosť zodpovedá valnému
zhromaždeniu.
2. Dozorná rada má 3 členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Členstvo v dozornej
rade je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve.
3. Dozorná rada sa schádza najmenej raz ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda
dozornej rady.
4. Dozorná rada kontroluje dodržiavanie stanov vnútorného poriadku, hospodárenie
združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje riešenia na ich
odstránenie.

Článok
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Hospodárenie združenia
1. Združenie hospodári s hnuteľným majetkom. Zdrojmi majetku sú :
a)príspevky,
dary, dotácie a granty od fyzických
a právnických
osôb
z tuzemska i zo zahraničia,
b) príjmi z činnosti pri napÍňaní ciel'ov združenia,
c) výnosy z majetku,
d) ďalšie zdroje.
2. Združenie používa finančné prostriedky na realizáciu svojich cieľov uvedených v
článku 2 týchto stanov ana správu združenia.
3. Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa schváleného ročného rozpočtu. Za
hospodárenie združenia zodpovedá Predsedníctvo.

Článok
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Zánik združenia
1. O zániku združenia zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje Valné
zhromaždenie združenia, ktoré na tento účel menuje likvidačnú komisiu.
2. Likvidačná komisia najskôr vyrovná všetky pohl'adávky a záväzky združenia,
následne s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia.
3. Po ukončení likvidácie do 15 dní oznámi likvidačná komisia zánik združenia
Ministerstvu vnútra SR.

Článok
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Prechodné a záverečné ustanovenia
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1. Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR.
2. Stanovy združenia nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia Valným
zhromaždením združenia.
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