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Stanovy 

 

 Obce Slovákov v Brne, z.s.            

 
 

 

 

 

 

Názov spolku 

 

Obec Slovákov v Brne, z.s. 

 

IČO 48511960
 

Sídlo spolku Křenová 67, 602 00 Brno, 

Kraj Juhomoravský 

Štát Česká Republika 

Štatutárny orgán spolku Predseda a podpredseda 

Najvyšší orgán spolku Členská schôdza 
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I. 

Základné ustanovenia 

 

Názov spolku: Obec Slovákov v Brne, z.s. 

(ďalej len „Obec“) 

Sídlo spolku:  Křenová 67, 602 00 Brno 

 

 

1. Obec je apolitický, dobrovoľný spolok občanov slovenskej národnosti žijúcich v  Brne a priaznivcov 

Slovenska a slovenskej kultúry. 

2. Obec je samostatnou právnickou osobou, vymedzenou zákonom č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platnom znení. 

3. Orgány Obce sú Členská schôdza, Štatutárny orgán, Výbor a Kontrolná komisia.  

4. Členovia spolku neručia za dlhy spolku ako celku. 

 

 

II.   

Cieľ činnosti  

 

Cieľom Obce je zachovanie identity slovenskej menšiny v ČR, udržovanie a pestovanie slovenského 

národného povedomia a vytváranie podmienok pre naplnenie ich kultúrnych, jazykových a 

spoločenských potrieb a uchovanie kultúrneho dedičstva. 

Obec naplňuje cieľ následujucími činnosťami: 

- organizuje spoločenské, kultúrne, športové a iné akcie, 

- realizuje osvetovú a propagačnú činnosť, 

- vytvára informačný servis pre širokú verejnosť ohladne slovenskej menšiny v Brne, 

- spolupracuje s organizáciami národnostných menšín v ČR, 

- spolupracuje so samosprávnymi orgánmi. 

  

 

III. 

Členstvo 

 

1. Členom Obce môžu byť fyzické osoby, ktoré dovŕšili 15 rokov a súhlasia so stanovami a cieľmi 

Obce.  

2. O prijatí za člena Obce rozhoduje na základe písomnej prihlášky Výbor Obce. 

3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.  

4. V prihláške bude uvedené meno záujemcu, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, poštová 

doručovacia adresa a telefónne číslo. Pokiaľ má člen aj elektronickú doručovaciu adresu, uvedie ju 

v prihláške. 

5. Zánik členstva: 

a)  vystúpením člena písomným oznámením adresovaným Obci,  

b)  úmrtím člena, 

c)  vylúčením člena, ktorému bude predchádzať písomné upozornenie za porušenie povinností 

člena,  

d)  zánikom Obce. 

 

IV. 

Zoznam členov 

 

1. Spolok vedie za účelom evidencie svojich členov zoznam. Zoznam je neverejný a bude slúžiť len pre 

potreby Výboru. Zoznam členov môže byť vedený i v elektronické podobe.  

2.  Zápisy v zozname členov  robí predseda na základe rozhodnutia Výboru. Výmazy robí Predseda na 

základe oznámenia o úmrtí, ukončenia členstva v spolku na vlastnú žiadosť alebo vylúčením. 
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V. 

Práva a povinnosti členov 

 

1. Člen má právo: 

a)  zúčastňovať sa na činnosti Obce, 

b)  voliť členov organu Obce, 

c)  byť volený do orgánu Obce, 

d)  obracať sa na orgány Obce s námetmi a sťažnosťami a žiadať k nim vyjadrenie, 

e)  byť informovaný o každé činnosti Obce, zúčastňovať sa na nej a využívať všetkých výhod, 

plynúcich z členstva v Obci. 

 

2.  Člen má povinnosť: 

a)  dodržovať stanovy Obce, plniť uznesenia orgánov Obce, Členskej schôdze a  ich operatívne 

rozhodnutia, 

b)  aktívne sa zúčastňovať na plnení cieľov Obce, 

c)  svedomite vykonávať funkcie v orgánoch Obce, 

d)  platiť členské príspevky vo výške stanovené Členskou schôdzou, 

e)  dbať o to, aby neboli poškodzované záujmy a dobré meno Obce. 

 

 

VI. 

Orgány Obce 

 

     Orgány Obce sú: 

1.  Členská schôdza 

2.  Štatutárny orgán - Predseda a podpredseda 

3.  Výbor 

4.  Kontrolní komisia 

 

 

VII. 

Členská schôdza 

 

1.  Členská schôdza je najvyšším orgánom Obce. 

2.  Členskú schôdzu tvoria všetci členovia Obce. 

3.  Členskou schôdzu zvoláva predseda písomnou formou podľa potreby, najmenej však 1 x za rok. 

Predseda zvolá Členskú schôdzu vždy, keď o to požiada najmenej tretina členov Obce.  

4.  Členská schôdza: 

a)  rozhoduje o zmenách stanov Obce, 

b)  schvaľuje úlohy Obce pre príslušné obdobie, 

c)  schvaľuje výročnú správu Obce, ktorej súčasťou je správa o hospodárení a správa 

Kontrolnej komisie, 

d)  volí na dobu 3 let členy Výboru a členy Kontrolnej komisie, 

e)  rozhoduje o zrušení členstva,  

f)  rozhoduje o zrušení Obce, 

g)  stanovuje členské príspevky. 

5.  Každý člen má jeden hlas. Každý člen hlasuje osobne. 

6.  Členská schůza rozhoduje na základe hlasovania. Rozhodnutie je prijaté, pokiaľ za neho hlasuje 

väčšina prítomných členov.  
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VIII. 

Štatutárny orgán 

Predseda a podpredseda 

 

1.   Predseda a podpredseda sú štatutárnym orgánom spolku,  ktorí sú oprávnení za spolok  jednať vo 

všetkých záležitostiach, a to tak, že jedná každý samostatne.   

2.  Predseda je povinný:  

a)  zvolávať zasadanie členskej schôdze v súlade s čl. VII. ods. 3. týchto stanov,  

b)  viesť riadne agendu členskej schôdze a zoznam členov spolku,  

c)  archivovať zápisy zo zasadaní členskej schôdze.  

3.  Predseda naplňuje rozhodnutia Výboru a najmä zastupuje Obec navonok, jedná jeho menom a 

rozhoduje o bežných záležitostiach Obce. 

4. Predseda je zodpovedný za plnenie rozhodnutí Výboru a plynulý chod Obce. 

5. Predseda zvoláva Výbor a pripravuje podklady pre jednania Výboru. 

6. V prípade neprítomnosti predsedu prechádzajú všetky jeho práva a povinnosti v Obci na 

podpredsedu. 

 

 

IX. 

                                                   Výbor 

 

1.  Výbor je výkonným orgánom Obce, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Členskej schôdzi. 

2.  Výbor riadi činnosť Obce v období medzi zasadaním Členskej schôdze. 

3.  Výbor má najmenej 5 členov. Členmi Výboru môžu byť len fyzické osoby z radov členov Obce starší 

18 rokov. Členovia Výboru môžu byť volení opakovane. 

4.  Členstvo vo Výbore zaniká:  

a)  skončením funkčného obdobia, 

b)  úmrtím člena, 

c)  vzdaním sa funkcie písomným oznámením Výboru, 

d)  odvolaním Členskou schôdzou. 

5.  Výbor: 

a)  volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu;  

b)  koordinuje činnosť Obce, 

c)  zvoláva Členskú schôdzu, 

d)  spracováva podklady pre rozhodnutia Členskej schôdze, 

e)  rozhoduje o prijatí za člena Obce, 

f)  zodpovedá za hospodárenie Obce, 

g)  stanovuje rozsah právomocí predsedu a podpredsedu, 

h)  prijíma námety a sťažnosti členov a podáva k nim vyjadrenie. 

6.  Výbor zvoláva predseda, v jeho neprítomnosti místopředseda, podľa potreby, najmenej však 2 x 

ročne. 

7.  Výbor je uznášaniaschopný, pokiaľ je prítomna nadpoloviční väčšina všetkých jeho členov. 

8.  Výbor rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. V prípade nerozhodného výsledku 

hlasovania rozhoduje hlas predsedu. Zápis zo schôdze Výboru podpisuje predseda a jeden jeho člen. 

9.  K zaisteniu činnosti Obce môže Výbor zriadiť kanceláriu Obce. 

 

 

X. 

Kontrolná komisia 

 

1. Kontrolná komisia je kontrolným orgánom Obce, ktorá za svoju činnosť zodpovedá Členskej                    

schôdzi. 

2. Kontrolná komisia má najmenej 3 členov. Členovia Kontrolnej komisie sú volení Členskou schôdzou. 
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3. Členstvo v Kontrolnej komisii zaniká: 

a)  skončením funkčného obdobia, 

b)  úmrtím člena, 

c)  vzdaním sa funkcie písomným oznámením Výboru, 

d)  odvolaním Členskou schôdzou. 

4.  Kontrolná komisia kontroluje plnenia uznesení Členskej schôdze a vykonáva dohľad nad 

hospodárením   Obce. Upozorňuje Výbor na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie. 

Kontrolu uskutočňuje 1 x ročne. 

5.  Pre zasadanie Členskej schôdze vypracováva správu o výsledkoch Kontrolnej činnosti. 

 

 

XI. 

Zásady hospodárenia 

 

1.    Obec hospodári s hmotným a nehmotným majetkom a finančnými prostriedkami.  

2.    Zdrojom majetku sú najmä: 

 a) členské príspevky, 

 b) dotácie z rozpočtu štátu, kraja a mesta, 

 c) dary a príspevky fyzických a právnických osôb. 

        

 

XII. 

Zánik Obce 

 

1.   Obec zaniká: 

a)  dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným subjektom z rozhodnutia Členskej schôdze, 

b)  rozhodnutím súdu.                       

2.   Pri zániku Obce rozhodne Členská schůza o spôsobe majetkového vyporiadania. 

 

 

XIII. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Ak nie je stanovené v týchto stanovách  inak, riadi sa spolok predovšetkým zákonom č. 89/2012 Sb., 

Občanský zákoník, v platnom znení.                                      

2. Z rozhodnutia Členskej schôdze môžu byť menovaní čestní členovia Obce z osobností na poli vedy, 

kultúry, politiky, školstva aj., ktorí súhlasia a podporujú ciele Obce. Pri menovaní preberajú 

menovaciu listinu čestného člena Obce. 

3. Obec môže na základe rozhodnutí Členské schôdze vydať organizačný a rokovací poriadok Obce.  

4. Tieto stanovy boli riadne prerokované a prijaté uznesením členskej schôdze konané dňa 11. 

novembra 2016, s tým, že nahradzujú v plnom rozsahu stanovy prijaté a platné zo dňa 5. novembra 

2015. 

5.  Tieto stanovy nadobúdajú účinnosti dňom zápisu do spolkového registra.   

 

 

 

V Brne dne  11.11.2016.            

 

 

                                                                Mgr. Judita Guštafíková, predsedníčka 

 

 

    

   RNDr. Eva Fojtíková, podpredsedníčka 


