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STANOVY SPOLOCENSTVA TULIP ÁNCI

1. cast: Všeobecné ustanovenia

cl. 1: Názov
Názov nami zakladaného obcianskeho združenia znie: Spolocenstvo Tulipánci.

cl. 2: Sídlo
Sídlom Spolocenstva Tulipánci je Trnava.

cl. 3: CiGl c;:;nosti
1. Spolocenstvo Tulipánci (dalej len spolocenstvo) je krestanskou detskou a mládežníckou

organizáciou. K jej hlavným cielom patrí:
a) podporovat tvorivost a vytvárat možnosti duchovného rastu a sebarealizácie mladých ludí
(v najrozmanitejších oblastiach umenia, športu a vedy),
b) podporovat správne využívanie volného casu v kolektíve rovesníkov a zážitok zo
vzájomného pr~fit~i'3tV2i v du(;f1u krGStailS:{Cj viery,
c) venovat sa závažným problémom mladých rudí, a tak uskutocnovat dôslednú protidrogovú
prevenciu a pomoc detom z krízových rodín,
d) organizovat pocetné stretnutia CI aktivity športového, kultúrneho a výchovného charakteru,
e) organizovat tábory a výlety s možnostou úcasti i detí zo sociálne slabších rodín.

2. Za týmto úcelom bude spolocenstvo podporovat organizovnie rôznych prednášok,
záujmových knlžkov, vyietov, tábor'ov, špori:ovych a iných stretnutí Jetí a mládeže.

ciA: Clenstvo v spolocenstve
1. Clenom spolof.en~tva sú iba fyzické osoby.
2. Clenstvo sa delí na riadne, mimoriadne a cestné.
Riadnym clenom je každá osoba vo veku od 13 rokov, ktorá požiada o zaregistrovanie do

7.ozn~muriadnych clenov spolocenstva.
Mimoriadnym clenom je osoba vo veku od 7 do 13 rokov, ktorá požiada o zaregistrovanie

do zoznamu mimoriadnych clenov spolocenstva.
Cestným clenom je každá osoba vo veku od 13 rokov, ktorá požiada o zaregistrovanie clo

zoznamu cestných clenov spolocenstva.
3. Clenstvo zaniká v momente, ked clen požiada o zánik clenstva v spolocenstve.
4. Žiadost o zaregi$trovanie ; žiadost o zánik clenstva môže byt podané písomnou i ústnou

formou.
5. Práva clenov:

a) zúcastnovat sa na zasadnuU~(;h valného zhromaždenia, podávat návrhy a pripomienky,
b) prednostne sa zúcastnovat na všetkých akciách spolocenstva,
c) hlasovacie právo vo valnom zhromaždení majú iba riadn; clenovia spolocenstva.

6. Povinnosti clenov:
a) platit clenské príspevky (Ich výšku stanoví uznesenie valného zhromaždenia.),
b) zapájat sa do prác súvisiacich s cinnostou spolocenstva.

2. cast: Orgány spolocenstva
cl. 5: Valné zhromaždenie

1. Najvyšším samosprávnym orgánom spolocenstva je Valné zhromaždenie Spolocenstva
Tulipánci (dalej len valné zhromaždeni8).

2. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých clenov spolocenstva.
(Zoznam clenov spolocenstva sa obnovuje pravidelne každý rok.)



3. Zasadnutia valného zhromaždenia zvoláva predseda valného zhromaždenia minimálne
raz za rok. Na žiadost vedúceho spolocenstva. revízora spolocenstva alebo skupiny
minimálne 15 riadnych clenov spolocenstva je predseda valného zhromaždenia povinný
zvolat jeho zasadnutie najneskôr do 20 dní.

4. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovicná väcšina
všetkých riadnych clenov spolocenstva, ktorí jediní majú hlasovacie právo. Ostatní clenovia
majú iba poradný hlas.

5. Valné zhromaždenie predovšetkým:
a) navrhuje a schval'uje stanovy spolocenstva, ich zmeny a doplnky,
b) volí a odvoláva vedúceho spolocenstva a clenov animátorskej rady spolocenstva,
c) volí a odvoláva predsedu valného zhromaždenia,
d) volí a odvoláva revízora spolocenstva,
e) schval'uje každorocný rozpocet spolocenstva a správu o hospodárení,
f} schval'uje plán cinnosti spolocenstva a výrocnÚ správu,
g) rozhoduje o vzniku, zlúcení a zániku spolocenstva,
h) rokuje o zásadných problémoch spolocenstva,

8. Pri hlasovaní rozhoduje nadpolovicná väcšin;) hlasov. Hiasovnie o zmene stanov, vorba
a odvolaní vedúceho spolocenstva a rozhodnutí o zlúcení alebo zrušení spolocenstva
podlieha 2/3 -novej väcšine hlasov.

cl. ô: Predseda valného zhromaždenia
1. Predseda valného zhromaždenia je volený valným zhromaždením na funkcné obdobie

dvoch rokov spomedzi riadnych clenov spolocenstva.
2. Predseda valného zhromaždenia:

a) zvoláva, vedie a rozpúšta zasadnutia valného zhromaždenia
b) navrhuje program zasadnutia valného zhromaždenia
c) podáva výklad stanov a ostatných vnútorných predpisov spolocenstva

cl. 7: Vedúci spolocenstva
i. Najvyšším výkonným organom spolocenstva je Vedúci Spolocenstva TuHpánci (dalej len

vedúci).
2. Vedúci je volení spomedzi riadnych clenov spolocenstva, ktorí do dna zasadnutia

valného zhromaždenia dosiahli vek 18 rokov.

3. Vedúci zastupuje spolocenstvo vo všetkých právnych úkonoch a zmluvných vztahoch,
ktoré v súvislosti s cinnostou spolocenstva vzniknÚ, spravuje majetok spolocenstva, riadi
jeho cinnost v období medzi zasadnutiami valného zi-lromaidenia a zastupuje spolocenstvo
navonok.

Vedúci tiež:
a) navrhuje rozpocet spolocenstva a správu o rlOspodárení,
b) navrhuje plán cínnosti spolocenstva a výrocnú správu,
c) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia.

cl. 8: Animátorská rada spolocenstva
1. Animátorská rada spolocenstva (dalej len rada) je výkonným a poradným orgánom

valného zhromaždenia a vedúceho. Jej clenovia sú volení vainyrn zhrornažd~ním spomedzi
riadnych clenov spolocenstva.

2. Rada zasadá minimálne raz za dva mesiace. Zasadnutia rady zvoláva, rozpúšta a vedie
vedúci. Veqúci zároveíí navrhuje prograrn zasadnutia rady.

3. Vedúceho v jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený clen (príp. clenovia) rady.
4. Clenov rady, ktorí dosiahli vek 18 rokov môže vedúci menovat štatutármí spolocenstva.

(Štatutári spolocem'5tva majú pr~vo svojím podpbc)!ll a 80 ::;ÚhiasOíYIvedúceho zaväwvat
spolocenstvo a disponovat s jeho bankovými úctami.)

Cl 8- R~vi7-or~;:,~!~~~n~tv~
1. Revízor je kontrolným orgánom, ktorý sa za svoju cinnost zodpovedá valnému

zhromaždeniu. Funkcia revízora je nezlucitel'ná s funkciou vedúceho alebo clena rady.
2. Revízor je volený na obdobi€! dvoch rokov spomedz! .jarlnY-Gh !5!enov spoiocen~t\f8_
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3. Revízor:

a) kontroluje hospodárenie spolocenstva, upozornuje na nedostatky a navrhuje opatrenia na
ich odstránenie,
b) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov spolocenstva.

4. Revízor môž8 v súvislosti so svojou kontrolnou cinnostou navhrnút odvolanie vedúceho,
ci clena rady.

3. cast: Zásady hospodárenia
cl. 10: M3jetoJ< Spo'oc9nsf.'.fS

1. Hospodárenie spolocenstva sa uskutocnuje podla schváleného rozpoctu.
2. Spolocenstvo hospodári s hnutelným i nehnutelným majetkom a majetkovými právami.
3. Všetok majetok spolocenstva pochádza .7 týchto 7drojov:

a) pôvodný vklad zakladajúcich clenov spolocenstva,
b) clenské príspevky,
c) dotácie, sponzorské príspevky, dary a granty,
d) výnosy z vlastného majetku a cinnosti spolocenstva.

4. Majetok spolocenstva môže byt použitý len na podporu ciel'ov spolocenstva.
5. V záujme vytvámn!a vlastnýcJi zdrojov môže spolocenstve vykonávat aj podnikatelskú

cinnost súvisiacu so zabezpecovaním ciel'ov a poslania spolocenstva a v súlade so
všeobecne záväznými predpismi a týmito stanovami.

4. cast: Zánik spolocenstva
cl. 11: likvidácia spolocenstva

1. O zániku spolocenstva jeho zlúcením alebo dobrovolným rozpustením rozhoduje valné
zhromaždenie, ktoré menuje likvidátora.

2. Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidacným majetkom naloží podl'a
rozhodnutia valného zhromaždenia.

3. Zánik spolocenstva oznámi likvidátor Ministerstvu vnÚtra SR do 15 dní po ukoncení
likvidácie.
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