Stanovy občianskeho združenia Bottega
Podľa zákona č.83/1990Zb.o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Článok 1

Základné ustanovenia
1. Názov občianskeho združenia: Bottega
2. Sídlo OZ Bottega : Palkovičova 8, 04001 Košice

Článok 2

Cieľ a činnosť
Občianske združenie Bottega (ďalej len OZ) vyvíja svoju činnosť v oblasti výtvarného
umenia a orientuje svoje ciele a činnosť na nasledujúce tri skupiny obyvateľstva:
1. Deti
žiaci ZŠ , ŠZŠ, ZUŠ a detských domovov
handicapované deti
deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
deti rôznych etnických a národnostných skupín
2. Neprofesionálni výtvarníci
3. Seniori
Cieľom OZ je v spolupráci s orgánmi štátnej správy, samosprávy a vzdelávacími
inštitúciami, nadáciami a občianskymi združeniami, ktoré sa tiež zaoberajú podporou
umenia, umelcami z rôznych oblastí umenia (výtvarníkmi, hudobníkmi, literátmi,
divadelníkmi,...) a historikmi zabezpečiť:
a) možnosť rozvoja záujmovej umeleckej výtvarnej činnosti všetkých spomínaných
sociálnych skupín
b) možnosť umeleckej sebarealizácie spomínaných skupín
c) organizáciu voľnočasových aktivít
d) propagáciu a verejnú prezentáciu cieľových skupín
e) podchytenie, vzdelávanie a rozvíjanie talentov
f) rozvoj medziklubovej spolupráce
neprofesionálnych výtvarníkov
seniorov
detských umeleckých a vzdelávacích inštitúcií (galérií)
v rámci mesta, regiónu, Slovenska a aj na medzinárodnej úrovni
Na dosiahnutie týchto cieľov zabezpečuje OZ túto činnosť
pre deti:
organizuje detské výtvarné súťaže (regionálne, celoštátne, medzinárodné) a následne
realizuje výstavy
organizuje workshopy s dôrazom na ekologické otázky
usporadúva vzdelávacie stretnutia s cieľom naučiť sa kresliť
spolupracuje v rámci Slovenska aj zahraničia s detskými umeleckými inštitúciami
pre neprofesionálnych výtvarníkov:
aktívne pomáha pri organizovaní autorských výstav košických amatérskych
výtvarníkov
spolupracuje s inými OZ v košickom regióne, usporadúva spoločné tematické výstavy

aktívne sa podieľa na organizovaní spoločných a výmenných prezentácií v rámci
Slovenska a zahraničia
usporadúva plenéry pre začínajúcich aj aktívnych neprofesionálnych výtvarníkov
podieľa sa na organizovaní výmenných pobytov a exkurzií v rámci Slovenska aj
zahraničia
pre seniorov:
organizuje workshopy, výstavky
organizuje pobyty v prírode spojené s kreslením
usporadúva stretnutia s cieľom naučiť sa kresliť
pre všetky skupiny :
vydáva letáky, prospekty, katalógy z činnosti,...
organizuje predaj výtvarných diel
spolu s inými odborníkmi sa aktívne podieľa na organizovaní arteterapeutických
stretnutí a pobytov

Článok 3

Členstvo
1. Členom OZ Bottega môže byť fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami
OZ.
2. O prijatí za člena rozhodne predsedníctvo na základe písomnej prihlášky.
3. Členstvo vzniká zaplatením členského príspevku (na príslušný rok), pridelením
evidenčného čísla.
4. Zánik členstva:
a) vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia
o vystúpení z OZ
b) vylúčením, ak člen opätovne porušuje členské povinnosti, alebo z iných
závažných dôvodov. Proti rozhodnutiu je možné sa odvolať na najvyšší orgán
OZ.
c) úmrtím, resp. zánikom právnickej osoby
5. Prerušenie členstva
V prípade predpokladanej neprítomnosti alebo neúčasti na činnosti OZ v trvaní
minimálne ½ roka má člen právo požiadať písomne predsedníctvo o prerušenie
členstva a tým mu vzniká nárok na neplatenie členského na túto dobu.

Článok 4

Práva a povinnosti členov
1. Člen má právo:
a) podieľať sa na činnosti združenia
b) obracať sa na orgány OZ s podnetmi a sťažnosťami
c) byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov OZ
d) podávať návrhy
e) zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov OZ
f) voliť orgány a byť volený do orgánov OZ
2. Povinnosti člena:
a) dodržiavať stanovy OZ
b) pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci

c) platiť členské príspevky

Článok 5

Orgány OZ
1.
2.
3.
4.

Členská schôdza
Predsedníctvo
Predseda, podpredseda
Revízor
Funkčné obdobie orgánov OZ je tri roky.

Článok 6

Členská schôdza
1. Je najvyšším orgánom OZ . Členská schôdza :
a) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
b) schvaľuje plán činnosti, rozpočet, výšku členského príspevku
c) schvaľuje výročnú správu a správu o hospodárení
d) volí a odvoláva členov predsedníctva a revízora
e) rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným združením alebo dobrovoľným
rozpustením
2. Členskú schôdzu zvoláva predseda OZ podľa potreby, najmenej jedenkrát ročne,
alebo na žiadosť najmenej 1/3 členov.
3. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov
OZ.

Článok 7

Predsedníctvo a štatutárny orgán
1. Predsedníctvo je výkonný orgán OZ a za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.
Predsedníctvo :
a) riadi činnosť združenia v období medzi členskými schôdzami
b) volí a odvoláva predsedu
c) zvoláva, riadi a obsahovo pripravuje rokovanie členskej schôdze
d) rozhoduje o prijatí a vylúčení členov
e) rieši naliehavé úlohy medzi členskými schôdzami
f) schádza sa podľa potreby z iniciatívy ktoréhokoľvek člena predsedníctva
V rámci predsedníctva pracuje hospodár, ktorý:
a) priebežne predkladá na rokovanie predsedníctvu informácie o hospodárení
b) vedie účtovnú evidenciu a ostatné podklady pre účtovnú uzávierku
c) vypracúva daňové priznanie
2. Predseda je štatutárny orgán OZ
a) zastupuje OZ vo vonkajších právnych vzťahoch, reprezentuje OZ
v medzinárodných vzťahoch
b) je oprávnený konať v mene združenia a podpisovať zaň samostatne, v súlade
so závermi predsedníctva

c) zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva
d) môže byť v pracovnom pomere k združeniu
e) v prípade potreby, predsedu v plnom rozsahu zastupuje podpredseda volený
spomedzi členov predsedníctva
f) predseda je oprávnený samostatne disponovať s finančným prostriedkami
združenia do výšky 100 €, max. do výšky 500 € za rok. Nad uvedenú sumu
je potrebný súhlas predsedníctva.

Článok 8

Revízor
1. Revízor je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá členskej
schôdzi.
2. Funkcia revízora je nezlučiteľná s členstvom v predsedníctve.
3. Revízor:
a) kontroluje hospodárenie združenia, dodržiavanie stanov a vnútorných
predpisov
b) upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie
c) vykonáva inventarizáciu majetku
d) vypracováva revíznu správu a predkladá ju členskej schôdzi

Článok 9

Hospodárenie OZ
1. Hlavným nástrojom hospodárenia je rozpočet, ktorý zostavuje predsedníctvo OZ
a predkladá ho na schválenie členskej schôdzi.
2. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom podľa platných právnych
predpisov.
3. Zdrojmi majetku sú:
a) členské príspevky
b) dobrovoľné príspevky
c) dary od členov združenia a iných fyzických osôb
d) dotácie samosprávnych a štátnych orgánov určené na činnosť združenia
e) granty získané na realizáciu projektov
f) sponzorské príspevky FO a PO tuzemských a zahraničných
g) príspevky získané z podielu dane z príjmov vo výške 2 %
h) výnosy z majetku
i) príjmy z činnosti združenia:
účastnícke poplatky z akcií OZ
výnosy z hospodárskej činnosti v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi
4. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia.
5. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu
vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním
svojich cieľov a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.
6. Všetky získané finančné prostriedky, ako aj hmotné a nehmotné aktíva sú majetkom
združenia ako celku.
7. Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce
obdobie.

Článok 10

Zánik OZ
1. Združenie zaniká rozhodnutím členskej schôdze:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení
2. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. Predsedníctvo určí
likvidátora. Likvidátorom môže byť len člen združenia a len fyzická osoba.
Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom
naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu OZ – alebo sa protokolárne odovzdá
združeniu s podobným zameraním, alebo na charitatívne účely.
3. Zánik združenia oznámi do pätnástich dní od ukončenia likvidácie Ministerstvu vnútra
Slovenskej republiky.
4. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70 -75 Obchodného zákonníka.

Článok 11

Záverečné ustanovenie
1. Prípravný výbor koná v mene združenia až do vytvorenia jeho orgánov.
2. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
3. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej
republiky.
4. Podrobnosti o organizácii združenia upravuje vnútorný poriadok združenia.
5. Podrobnosti o voľbách upravuje volebný poriadok.
6. Splnomocnencom OZ do zvolenia orgánov OZ je
Mgr. Ivonia Neveziová, Palkovičova 8, 04001 Košice, R.Č.535521/377

V Košiciach 15. marca 2011

