
KLUB PRIATEĽOV TRNAVY 
Stanovy občianskeho združenia 

 
 

Základné ustanovenia 
 

Článok 1 
 

(1) Klub priateľov Trnavy (skratka KPT) je občianskym združením (ďalej len 
združenie) podľa zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len zákon).  

(2) Na výkon práva združiť sa v KPT nie je potrebné povolenie štátneho orgánu.  
(3) Sídlom združenia je Mesto Trnava, Hlavná ulica 1, 917 01 Trnava. 

 
Článok 2 
 

(1) KPT je právnickou osobou, spôsobilou mať práva a povinnosti vyplývajúce z 
právneho poriadku Slovenskej republiky, pričom do jeho postavenia a činnosti 
môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. 

(2) Práva a povinnosti člena združenia upravujú tieto stanovy KPT. 
 

 
Cieľ a činnosť 

Článok 3 
 

(1) KPT je dobrovoľným občianskym a nepolitickým združením fyzických a 
právnických osôb, ktoré majú pozitívny vzťah k mestu Trnava a k hodnotám 
jeho kultúrneho dedičstva.  

(2) Cieľom združenia je najmä: 
a) podporovanie kultúrno-spoločenských aktivít mesta Trnava, 

jeho hospodárskeho rozvoja a obnovy jeho kultúrnych a 
historických pamiatok, 

b) založenie a vydávanie kultúrno-spoločenského periodika, 
c) organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, zameraných 

na obohatenie poznatkov o histórii a kultúre mesta Trnava,  
d) podpora vzdelávania mladých Trnavčanov,  
e) podpora športu detí a mládeže a občanov zdravotne 

postihnutých,  
f) podpora zdravia a vzdelávania, podpora a rozvoj základného a 

materského školstva a školských zariadení, ktoré prešli do 
kompetencie mesta Trnava,  

g) podpora sociálnych a zdravotných zariadení, ktoré prešli do 
kompetencie mesta Trnava, 

h) podpora iných činností, ktoré súvisia s rozvojom mesta Trnava 
a prechodom na mesto Trnava. 

 
 
 



Registrácia a vznik združenia 
 

Článok 4 
 
Združenie vzniká registráciou Ministerstvom vnútra SR (ďalej len ministerstvo). 
Náležitosti návrhu na registráciu sa spravujú ustanoveniami zákona. 
 

 
Členstvo 

 
Článok 5 
 

(1) Členom združenia môže byť každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa 
predpoklady uvedené v čl. 3, ods. 1 týchto stanov. 

(1) 2) Členom združenia sa možno stať na základe písomnej prihlášky 
adresovanej predsedovi združenia. 

(2) Členstvo v združení vznikne dňom prijatia za člena. O prijatí za člena 
združenia rozhoduje členská schôdza tajným hlasovaním. Dekrét o prijatí za 
člena vydá predseda združenia.  

(3) Čestným členom združenia je možno sa stať na základe návrhu člena alebo 
skupiny členov združenia. O prijatí za čestného člena rozhodne výbor. 

(4) Členstvo v združení je individuálne, dobrovoľné a nezastupiteľné.  
(5) Zánik členstva: 

a) dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo 
združenia výboru,  

b) smrťou člena združenia, 
c) zánikom združenia. 

 
 

Práva a povinnosti členov združenia 
 
 

Článok 6 
  

(1) Člen združenia má právo: 
a) aktívne sa podieľať na činnosti združenia, 
b) voliť a byť volený do orgánov združenia, 
c) užívať výhody vyplývajúce z činnosti združenia.  

(2) Člen združenia má povinnosti: 
a) dodržiavať stanovy združenia, 
b) podieľať sa na činnosti združenia,  
c) platiť stanovené členské príspevky. 

 
 
 
 
 
 
 



Orgány združenia 
 

Článok 7  
 
Orgány združenia sú: 

• členská schôdza  
• predseda  
• výbor  
• revízor 

 
 

 
Členská schôdza 

 
Článok 8 
 

(1) Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia a je utvorená zo všetkých 
členov združenia. Rokuje spravidla na zasadnutiach. 

(2) Členská schôdze najmä: 
a) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky, 
b) volí z členov združenia s výnimkou čestných členov tajným 

hlasovaním predsedu, vybor a revízora a odvoláva ich, 
c) prijíma uchádzačov o členstvo v združení za členov združenia 

na základe volieb s tajným hlasovaním (čl. 5, ods. 3 týchto 
stanov), 

d) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, 
e) schvaľuje rozpočet združenia a výročnú správu o hospodárení 

združenia, 
f) stanovuje na návrh výboru výšku členského príspevku 

a spôsob jeho úhrady,  
g) rozhoduje o zániku združenia. 

 
Článok 9 
 

(1) Členská schôdza je schopná sa uznášať, ak je prítomných viac ako polovica 
riadnych členov. 

(2) Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina do pol hodiny po termíne, uvedenom na 
pozvánkach, a všetci členovia boli vopred o členskej schôdzi a navrhovanom 
programe informovaní, uskutoční sa bezprostredne po vypršaní tohto času 
členská schôdza, ktorá je uznášaniaschopná, pri počte členov klubu, ktorí sú 
prítomní na členskej schôdzi podľa pôvodného programu. 

(3) Rozhodnutie členskej schôdze je platné, ak za neho hlasovalo viac ako 
polovica prítomných riadnych členov združenia. 

 
 

 
 
 
 



Predseda 
 

Článok 10 
 

(1) Predseda je predstaviteľom združenia, zastupuje ho a koná v jeho mene. 
Predseda za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. 

(2) Funkčné obdobie predsedu je trojročné. Vykonávať túto funkciu možno 
najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. 

(3) Funkcia predsedu končí: 
a) uplynutím funkčného obdobia, na ktoré bol zvolený za predsedu, 
b) ak predseda z vážnych zdravotných alebo iných dôvodov nemôže 

vykonávať funkciu predsedu po dobu viac ako tri mesiace, 
c) dňom, v ktorom členská schôdza odvolala predsedu z funkcie predsedu 
d) písomným vzdaním sa funkcie predsedu adresovaným výboru, pokiaľ 

sa nevykonajú voľby nového predsedu, vykonáva funkciu predsedu 
doterajší predseda. 

(4) Predseda najmä: 
a) zvoláva a vedie zasadnutia členskej schôdze, ktoré zvoláva najmenej 

dva razy do roka alebo vtedy, ak o zvolanie zasadnutia členskej 
schôdze požiada najmenej jedna štvrtina členov združenia s výnimkou 
čestných členov, 

b) zvoláva a vedie rokovania výboru, 
c) realizuje rozhodnutia členskej schôdze a zodpovedá za ich plnenie. 
 

 
Výbor 

 
Článok 11 

(1) Výbor je výkonným orgánom združenia a riadi jeho činnosť v období medzi 
zasadnutiami členskej schôdze. Výbor za svoju činnosť zodpovedá členskej 
schôdzi. 

(2) Výbor pozostáva zo siedmich členov volených členskou schôdzou /čl. 8, ods. 
2, písm. b) týchto stanov/. 

(3) Funkčné obdobie výboru je trojročné. 
(4) Výbor najmä: 

a) riadi a zabezpečuje činnosť združenia, 
b) pripravuje program zasadaní členskej schôdze 
c) vypracúva plán činnosti, správu činnosti, návrh rozpočtu a správu 

o hospodárení združenia, 
d) predkladá členskej schôdzi návrh výšky členského príspevku a spôsob 

jeho úhrady /čl. 8, ods. 2, písm. f) týchto stanov/ 
 

 
Revízor  

 
Článok 12 

(1) Revízor je kontrolným orgánom združenia. Za svoju činnosť zodpovedá 
členskej schôdzi.  

(2) Funkcia revízora je nezlučiteľná s členstvom vo výbore. 
(3) Revízor najmä: 



a) kontroluje hospodárenie združenia s finančnými prostriedkami, 
upozorňuje členskú schôdzu na zistené nedostatky a navrhuje 
jej riešenia na ich odstránenie,  

b) kontroluje dodržiavanie stanov združenia. 
(4) Na zabezpečenie svojej činnosti je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov 

a záznamov týkajúcich sa činnosti združenia. 
 
 

Hospodárenie združenia 
 

Článok 13 
 

(1) Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.  
(2) Zdrojmi majetku združenia sú najmä 

a) členské príspevky, 
b) dary fyzických osôb v tuzemsku a v zahraničí, 
c) dotácie a granty právnických osôb so sídlom v tuzemsku alebo 

v zahraničí,  
d) štátne dotácie, 
e) výnosy z majetku združenia, 
f) príjmy z činnosti zameranej na dosiahnutie cieľa združenia,  
g) úroky z peňažných vkladov. 

(3) Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. 
 
 

Zmena stanov 
 

Článok 14 
 

(1) Zmenu týchto stanov oznámi predseda združenia písomne ministerstvu do 15 
dní od schválenia zmeny a pripojí v dvoch vyhotoveniach text zmeny. 

(2) V ďalšom konaní sa postupuje podľa zákona. 
(3) Ak ministerstvo bezodkladne neupozorní predsedu združenia, že zmena nie 

je v súlade so zákonom, zašle do 10 dní od doručenia oznámenia predsedovi 
združenia jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačí, že berie zmenu na 
vedomie. 

 
 

Zánik združenia 
 
Článok 15 
 

(1) Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným 
združením. V oboch prípadoch sa k platnému rozhodnutiu o zániku združenia 
vyžaduje prítomnosť 2/3 väčšiny členov združenia s výnimkou čestných 
členov a 2/3 súhlas všetkých členov združenia s výnimkou čestných členov. 

(2) Ak zanikne združenie rozpustením, výbor ustanoví osobu Iikvidátora. 
(3) V prípade rozpustenia združenia sa prednostne uhradia dlhy združenia. 

Ostatný majetok sa použije výlučne na všeobecno-prospešný a charitatívny 
účel. 



Záverečné ustanovenia 
 

Článok 16 
 

(1) Tieto stanovy boli schválené na ustanovujúcej členskej schôdzi klubu 23. 9. 
2000. 


