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                                                          „Pernecké ONÉ“  
                                                                            STANOVY 

                                                                           Článok I.  

                                                     Vznik a registrácia Perneckého ONÉ  

 

1. Pernecké ONÉ je ustanovené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení 

neskorších predpisov. Je právnickou osobou registrovanou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

ako občianske združenie pod názvom: Pernecké ONÉ (ďalej aj „PO“).   

2. PO je právnická osoba s vlastnou právnou subjektivitou.  

3. Sídlom PO je  Pernek č. 65, 900 53 Pernek.  

4. PO  združuje na základe dobrovoľnosti fyzické osoby a právnické osoby a iné občianske združenia.  

5. Poslaním a hlavným cieľom PO je zveľaďovať katastrálne územie obce Pernek (ďalej len „obec“), 

územie chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, (ďalej len ,,CHKO Malé Karpaty“), územia 

„Malokarpatského“ regiónu a Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len ,,BSK“ a „MKR“).  

6. Členov PO registruje člen Výkonného výboru pre majetok a hospodárenie.  

7. PO môže rozhodnutím Valného zhromaždenia (ďalej aj „VZ“) vstupovať do iných združení a 

vystupovať z nich. Tým nie je dotknuté právo osôb s príslušnosťou k PO vstupovať do iných združení a 

vystupovať z nich samostatne.  

8. Štatutárnym orgánom PO je predseda PO (ďalej „aj predseda“).   

                                                                   Článok II.  

                                                        Pôsobnosť a úlohy PO  

 

1. PO svoju činnosť vykonáva na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) a spolupracuje aj s inými 

občianskymi združeniami a organizáciami pôsobiacimi na území SR a aj mimo územia SR.  

2. PO je nezisková organizácia. PO združuje na základe dobrovoľnosti subjekty ustanovené v článku I. 

bod č. 4 týchto stanov, ktoré spĺňajú podmienky na členstvo v PO.  

3. Cieľom činnosti PO je aktívne prispievať k vytváraniu lepších podmienok pre život a činnosť fyzických 

osôb a právnických osôb v obci. PO vytvára nástroje na zachovanie, regeneráciu, podporu, ochranu a 

rozvoj katastrálneho územia obce. PO sa spolupodieľa na zlepšovaní stavu životného prostredia a 

kultúrneho dedičstva v CHKO Malé Karpaty, MKR a BSK.   

4. PO plní a zabezpečuje tieto úlohy: 

a) zastupuje, presadzuje a háji oprávnené požiadavky a práva svojich členov voči iným subjektom,  

b) podáva spoločné návrhy a žiadosti členov PO orgánom štátnej správy, orgánom územnej 

samosprávy a záujmovej samosprávy. PO účinne spolupracuje s orgánmi štátnej správy, územnej 

samosprávy a záujmovej samosprávy pri  presadzovaní  záujmov členov PO týkajúcich sa rozvoja 

obce, CHKO Malé Karpaty, MKR a BSK,  

c) podáva vyjadrenia k problematike rozvoja obce, CHKO Malé Karpaty, MKR a BSK,  

d) poskytuje komplexné poradensko-konzultačné a informačné služby členskej základni PO,  

e) podporuje odborný rast členov PO a vytvára podmienky pre ich informovanie v rámci svojej 

webovej stránky,  

f) usporadúva alebo sprostredkúva pre členov PO kurzy, semináre, exkurzie, stáže a výstavy,  

g) vydáva alebo rozširuje členom PO publikácie, časopisy a občasníky. Nadväzuje kontakty so 

subjektmi a inštitúciami, ktoré môžu prispieť ku kvalite činnosti, propagácii a šíreniu dobrého 

mena PO.   
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5. V súlade s cieľom PO do predmetu činnosti PO ďalej patrí: 

a) podpora krajinného, architektonického a urbanistického rozvoja v zmysle schválenej 

územnoplánovacej dokumentácie obce a BSK,  

b) vytváranie podmienok pre napĺňanie potrieb fyzických osôb a právnických osôb, oživenie tradícií, 

a zachovanie kultúrno-historických hodnôt,  

c) vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu a zachovanie remesiel a služieb na území obce, 

MKR a BSK,   

d) aktívna účasť na tvorbe a rozvoji územia v spolupráci s orgánmi verejnej správy a mimovládnymi 

organizáciami,  

e) vytváranie podmienok pre rozvoj vidieckeho turizmu,   

f) zvyšovanie vzdelanostnej úrovne fyzických osôb, členov PO a podpora rozvoja ich zručností 

potrebných pre trvalo udržateľný rozvoj so zameraním na kultúrne a historické dedičstvo a 

environmentálne vzdelávanie vrátane detí a mládeže,  

g) podpora rozvoja občianskych iniciatív a aktivít,  

h) zabezpečovanie koordinácie aktivít a činností členov PO,  

i) zabezpečenie presadzovania zámerov presahujúcich svojím rozsahom a významom možnosti 

jednotlivých členov PO, vrátane zabezpečenia príslušných finančných zdrojov,  

j) organizovanie výletov, zájazdov, táborov a víkendových pobytov, telovýchovných, turistických a 

športových akcií členov PO, detí a mládeže v spolupráci so školami a  rodinnými príslušníkmi,  

k) zabezpečovanie vzdelávacích akcií, a podpora výrobno-umeleckých záujmov za účelom 

zachovania tradičných remesiel a zvykov,   

l) podporovanie  športových  aktivít dospelých, detí aj mládeže a organizovanie športových aktivít 

dospelých,  deti a mládež, organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí,  

m) spolupráca s organizáciami s obdobným zameraním na území aj mimo územia SR aj zahraničí,  

n) podpora ochrany kultúrnych - technických pamiatok a jednotlivých  zložiek životného prostredia,  

h) spolupráca s orgánmi územnej samosprávy v obci Pernek a ich poradnými orgánmi za účelom 

zabezpečenia rozvoja obce,  

i) prezentácia výsledkov činnosti združenia prostriedkami komunikácie, publikačnou a propagačnou 

činnosťou.   

 

                                                                          Článok III.  

                                                            Práva a povinnosti členov PO 

 

1. Členovia PO sú pri výkone činností povinní: 

a) dodržiavať všetky platné právne predpisy a ďalšie predpisy, týkajúce sa výkonu činnosti 

realizovaných PO,  

b) dodržiavať stanovy a ďalšie interné predpisy schválené v rámci PO, ktoré ukladajú povinnosti 

členom PO,  

c) ochraňovať a zveľaďovať majetok PO,  

d) zachovávať dobré meno PO a nepoškodzovať ho konaním v rozpore s cieľmi  združenia,  

e) zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré tvoria „know-how“, obchodné tajomstvo 

alebo dôvernú informáciu PO,  

f) uhradiť ročný členského príspevku na činnosť PO vo výške určenej VZ, najneskôr do dňa konania 

nasledujúceho VZ.  
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2. Členovia PO majú právo: 

a) plnohodnotne sa zúčastňovať činnosti PO,  

b) voliť a byť volení do orgánov PO,  

c) byť informovaní o zámeroch a ďalších aktivitách PO,  

d) podávať návrhy na zlepšenie činnosti PO, podnety a sťažnosti na orgány PO a žiadať ich o 

stanovisko.  

 

                                                                         Článok IV.  

                                                       Členstvo a postavenie členov PO 

 

1. Členstvo v PO je dobrovoľné a vzniká prijatím za člena. O prijatí za člena rozhoduje VZ hlasovaním na 

návrh Výkonného výboru (ďalej aj „VV“). Za člena môže byť prijatá fyzická osoba alebo právnická 

osoba, ktorá súhlasí so stanovami PO. Členom  sa môže stať:  

a) fyzická osoba staršia ako 18 rokov plne spôsobilá na právne úkony,  

b) fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, plne spôsobilá na právne úkony a s písomným súhlasom 

zákonného zástupcu,  

c) právnická osoba, ktorú zastupuje jej delegát na základe plnej moci, štatutárneho orgánu 

právnickej osoby.  

2. Všetci členovia majú rovnaké práva a povinnosti. Diskriminácia členov z akéhokoľvek dôvodu, je 

neprípustná.  

3. Členstvo v PO zaniká:  

a) vystúpením na základe písomnej žiadosti člena  doručenej VV,   

b) vylúčením člena  pre závažné porušenie stanov alebo záujmov PO, rozhodnutie o vylúčení prijíma 

VZ hlasovaním na návrh VV,  

c) smrťou fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby,  

d) pozbavením spôsobilosti na právne úkony.  

 

                                                                           Článok V.  

                                                                    Členské príspevky  

 

1. Členský príspevok slúži na krytie základných výdavkov činnosti PO. Výšku členského príspevku  

navrhuje VV a schvaľuje VZ. Výška základného členského príspevku sa stanovuje vo výške 30 €  

(slovom „tridsať eur“).  

2. VZ môže na návrh VV zvýšiť členský príspevok, ak členské nepostačuje na krytie úloh a cieľov PO z 

dôvodu zvyšovania vstupných nákladov.  

3. Členom, ktorým členstvo  zaniklo, neprináleží vrátenie členského príspevku.  

4. Podrobnosti o výške a spôsobe úhrady členského príspevku upraví príslušný vykonávací predpis.   
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                                                                         Článok VI.  

                                                                        Orgány PO 

 

Orgánmi PO sú: 

1) Valné zhromaždenie (ďalej len „VZ“),   

2) Výkonný výbor  (ďalej len „VV“),  

3) Kontrolór,  

4) Organizačné zložky bez právnej subjektivity,  

5) Odborné komisie  (ďalej len  „odborné komisie PO“).  

                                                           Článok VII. 

                                                      Valné zhromaždenie PO 

 

1) VZ tvoria všetci členovia  a je najvyšším orgánom PO.  

2) VZ riadi predseda alebo ním poverená osoba z VV.  

3) Každý člen  má hlasovacie právo v hodnote jedného hlasu.  

4) VZ je uznášaniaschopné vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.  

5) Ak nie je VZ uznášaniaschopné, poverená osoba, ktorá riadi VZ vyhlási  hodinovú prestávku.   

V prípade, ak VZ nie je uznášaniaschopné ani hodinu po plánovanom začiatku zasadnutia, zvolá      

pôvodný zvolávateľ nové VZ v náhradnom termíne tak, aby sa uskutočnilo do troch mesiacov od 

riadneho termínu.  

6) Uznesenia VZ sú platné, ak  ich schváli nadpolovičná väčšina prítomných členov.  

7) Pri hlasovaní  na VZ sa nemôže člen zdržať hlasovania, hlasuje za alebo proti návrhu.  

8) VZ sa koná jeden krát ročne, najskôr do troch mesiacov od začiatku roka, minimálne jeden krát za rok. 

Mimoriadne VZ môže byť zvolané kedykoľvek, ak o tom rozhodne VV.   

9) VV je povinný zvolať VZ, ak o to požiada najmenej jedna tretina členov písomnou formou doručenou 

VV.  

10) Kontrolór môže zvolať VZ kedykoľvek z vlastného podnetu, a to najmenej 30 dní pred termínom jeho 

konania, v návrhu uvedie dôvody, prečo VZ zvoláva.  

11) VV zvoláva VZ písomnou pozvánkou s návrhom programom VZ, poslanou členom najmenej 30 dní 

pred konaním VZ. Za doručenie pozvánky sa rozumie aj elektronicky zaslaná pozvánka.   

12) Materiály, ktoré budú predmetom rokovania VZ zašle VV najneskôr sedem dní pred konaním VZ.  

13) Na rokovaní VZ sa môžu zúčastniť VV pozvaní hostia, ak to schváli VZ. Hostia nemajú hlasovacie 

právo.  

14) Na rokovaní VZ má právo každý člen vystúpiť s diskusným príspevkom alebo faktickou poznámkou, 

predsedajúci VZ má právo odňať slovo diskutujúcemu , len v tom prípade, ak sa diskutujúci zaoberá vo  

svojom príspevku skutočnosťami, ktoré nemajú priamu súvislosť s činnosťou PO. Podrobnosti 

rokovania VZ upraví príslušný vykonávací predpis.   

15) VZ na svojich zasadnutiach:  

a) volí predsedu a členov VV,  

b) volí kontrolóra a dvoch členov kontrolnej komisie,  

c) schvaľuje nových členov PO,    

d) schvaľuje výšku členského príspevku,  

e) schvaľuje správu o činnosti PO,  

f) schvaľuje výsledky hospodárenia a činnosti za uplynulé obdobie,  
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g) schvaľuje plán hospodárenia a činnosti na nasledujúce obdobie,  

h) schvaľuje rozpočet PO, 

i) schvaľuje účtovnú závierku PO, 

j) schvaľuje správu predkladanú kontrolórom o kontrolnej činnosti aj s pripomienkami, 

k) schvaľuje vnútorné predpisy PO,  

l) rozhoduje o vylúčení člena  na návrh VV,  

m) rozhoduje o zrušení  PO,  

n) rozhoduje o ďalších skutočnostiach, na ktorých sa uznesie VZ.  

 

                                                                           Článok VIII.  

                                                                  Výkonný výbor PO 

 

1) VV je výkonný orgán volený VZ na obdobie piatich rokov za účelom riadenia, organizovania a 

rozhodovania o činnosti PO.    

2) VV je za svoju činnosť zodpovedný VZ.   

3) VV tvoria  a je zložený z:  

a) predsedu VV je zároveň predseda PO,  

b) člen VV pre organizáciu a legislatívu,  

c) člen VV pre hospodárenie a majetok.  

4) VV a predseda VV zodpovedajú v plnom rozsahu za to, že  ich právomoci nebudú zneužité a nevzniknú 

ich konaním škodlivé následky a poškodenie dobrého mena PO.  

5) VV sa schádza podľa potreby, spravidla jedenkrát mesačne, zasadnutie zvoláva predseda VV alebo ním 

poverený člen VV.  

6) VV je oprávnený rozhodovať v mene združenia o všetkých veciach, okrem tých, ktoré sú uvedené v čl. 

VII. bod č. 15 stanov PO.   

7) Rozhodnutia musia byť zapísané v zápisnici zo zasadnutia VV a podpísané zvoleným zapisovateľom a 

predsedom VV alebo povereným členom VV.   

8) VV sa uznáša nadpolovičnou väčšinou prítomných členov VV.  

9) Predsedu  zastupuje, v čase neprítomnosti ním poverený člen VV.  

                                                                         Článok IX.  

                                                       Kontrolór a kontrolná komisia  

 

1) Kontrolór je kontrolný orgán, volený VZ.  

2) Kontrolór   je volený na obdobie päť rokov.  

3) Kontrolór  za svoju činnosť zodpovedá VZ.  

4) Funkcia kontrolóra  je nezastupiteľná.  

5) Kontrolór riadi činnosť kontrolnej komisie volenej na VZ (ďalej len „KOK“).  

6) Kontrolór má právo účasti na zasadnutiach VV bez  hlasovacieho práva.  

7) Funkcia kontrolóra a člena KOK je nezlučiteľná s inými funkciami v PO,  

8) Kontrolór a členovia KOK máju právo nahliadať do všetkých dokladov týkajúcich sa činnosti a 

hospodárenia PO a vykonávať kontrolu podľa „Kontrolného poriadku“, ktorý si schvália a je v súlade 

so stanovami PO a právnymi predpismi SR.  

9) Kontrolór  a KOK, kontroluje dodržiavanie stanov a uznesení VZ a VV.    
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10) Kontrolór a KOK z kontrolnej činnosti vypracuje správu a predkladá ju podľa kompetencií a závažnosti 

na schválenie VV alebo VZ.  

11) Funkcia kontrolóra  a člena KOK zaniká:   

a)odvolaním  na návrh VV, návrh na odvolanie kontrolóra a člena KOK musí byť zdôvodnený, 

b)zánikom členstva v PO,   

c)vzdaním sa funkcie.  

 

                                                                          Článok X.  

                                                                Odborné komisie PO 

 

1) Odborné komisie  PO sa vytvárajú účelovo pre potreby VV.  

2) Predsedu a členov odbornej komisie PO volí VV na návrh členov PO,  

3) Odborné komisie PO majú najmenej  troch členov.    

 

Článok X. a)  

   Organizačné zložky PO bez právnej subjektivity  

 

1) Organizačnou zložkou bez právnej subjektivity je Odbor turistiky Klubu slovenských turistov pri PO 

(ďalej len „OT KST pri PO“)  

2) OT KST pri PO je zriadený za účelom napĺňania cieľov a predmetov činnosti PO uvedených v článku II., 

bod č. 5 písm. e) až i) stanov PO.   

3) Právomoci a povinnosti členov OT  KST pri PO určí vnútorný predpis, ktorý vypracuje a schváli VV.  

 

                                                                         Článok XI.  

                                                            Zásady hospodárenia PO 

 

1) Hospodárenie  sa riadi rozpočtom. Zdroje na činnosť PO tvoria najmä:   

a) členské príspevky členov PO,  

b) dotácie, subvencie, granty, dary a sponzorské dary,  

c) verejná zbierka,  

d) príjmy z vlastnej činnosti,  

e) príjem podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

2) Hmotný a nehmotný majetok  PO tvorí najmä:  

a) majetok nadobudnutý vlastnou činnosťou,   

b) systém turistického a cykloturistického značenia a informačných objektov na turistických 

a cykloturistických značkovaných trasách v materiálnej i nemateriálnej podobe.  

3) Hospodárenie PO kontroluje kontrolór a KOK,  

4) Právomoci predsedu, členov VV a zásady hospodárenia s majetkom PO určí príslušný vnútorný predpis.  

 

                                                                         Článok XII.  

                                                                  Zrušenie združenia  

 

1) PO sa zrušuje dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením na základe uznesenia VZ.   

2) Zrušenie PO alebo jeho zlúčenie s iným združením musí byť schválené na VZ najmenej 2/3 väčšinou 

všetkých členov PO.  
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3) V prípade zrušenia PO dobrovoľným rozpustením, VZ určí likvidátora v zmysle platných a účinných 

právnych predpisov SR.  

4) V prípade zrušenia PO a po vysporiadaní všetkých záväzkov, zostatkový majetok PO bude rozdelený 

registrovaným členom  PO pomerom podľa výšky ich doteraz uhradených členských príspevkov.  

5) Zrušenie PO oznámi štatutár do 15 dní Ministerstvu vnútra SR. Pri likvidácii PO sa primerane 

postupuje podľa ustanovenia §70 až § 75 zákon č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov.  

 

                                                                       Článok XIII.  

                                                     Prechodné a záverečné ustanovenia  

 

1) Tieto zmeny stanov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia na Sneme.  

    2) Stanovy možno meniť len uznesením.  

 

 

 

 

V Perneku dňa 30. apríla 2022 

 

 

 

 

 

    Mgr. Zuzana PALLOVÁ 

   predsedníčka Pernecké ONÉ 


