STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
I. Základné ustanovenia
ArtBeat vyvíja svoju činnosť na základe Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
Jednou z jeho hlavných úloh je organizovanie podujatí zameraných na rozvoj kultúry
a umenia medzi mladými.
Článok 1
Názov združenia
Sídlo združenia

ArtBeat
Nedbalova 538/9, 949 12 Nitra

Článok 2
ArtBeat (ďalej len „OZ“) je neziskovým, nepolitickým a dobrovoľným združením
fyzických osôb, ktoré svojím členstvom prejavia záujem o rozvoj miestnej a
regionálnej kultúry, osobitne vytváranie, plánovanie a organizovanie podujatí,
ktorých cieľom je rozšírenie kultúrneho povedomia medzi ľuďmi, predovšetkým
mladistvými.
Článok 3
OZ je právnickou osobou, založenou na základe ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. o
združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
II. Ciele a predmet činnosti združenia
Článok 1
OZ má za cieľ na základe dobrovoľnosti združovať občanov, ktorí majú záujem
podporovať, resp. aktívne sa zúčastňovať na rozvoji kultúry, umeleckých a etických
hodnôt a podporovať rozvoj mládeže v oblasti umenia, predovšetkým v hudobnej,
divadelnej a výtvarnej sfére.
Článok 2
Predmetom činnosti OZ je predovšetkým:
a) sprostredkovanie nahrávania a zverejňovania tvorby začínajúcich hudobníkov,
b) sprostredkovanie zverejňovania tvorby začínajúcich divadelníkov a výtvarníkov,
c) spolupráca s podnikmi a organizácia podujatí, kde sa môžu začínajúci umelci
odprezentovať verejnosti,
d) organizácia väčších podujatí (hudobných festivalov, koncertov, vernisáží a
ďalších aktivít umeleckého charakteru), kde sa odprezentujú viacerí umelci,
organizácia tvorivých dielní a umeleckých činností pre verejnosť,
e) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti,
f) podpora vzdelávania,

:		

:		
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g) vytváranie, spravovanie a propagovanie informačných kanálov na sociálnych
sieťach,
h) vytváranie ekonomických predpokladov a prevádzkovanie samostatnej
hospodárskej činnosti k rozvoju činnosti OZ a zabezpečenia jeho cieľov.
III. Členstvo v združení
Článok 1
Členstvo v OZ je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická alebo právnická osoba,
ktorá súhlasí s jeho stanovami a prispieva k jeho činnosti alebo ho iným spôsobom
podporuje. O prijatí osoby za člena OZ rozhoduje na základe písomnej prihlášky
najvyšší orgán OZ. Členstvo vzniká dňom prijatia nového člena.
Článok 2
Členstvo v OZ sa delí na:
a) riadne členstvo – fyzické alebo právnické osoby, ktorých členstvo vzniká na
základe schválenia prihlášky orgánmi OZ; dňom prijatia sú kmeňovými členmi
OZ so všetkými právami a povinnosťami,
b) mimoriadne členstvo – fyzické alebo právnické osoby, ktoré chcú a sú schopné
podporovať ciele OZ; na odporučenie orgánov OZ trvá zväčša jeden rok,
c) čestné členstvo – fyzické alebo právnické osoby, ktoré sa mimoriadnym
spôsobom zaslúžili o rozvoj združenia; na návrh aspoň troch kmeňových členov
orgány OZ schvaľujú prijatie člena; čestné členstvo je doživotné.
Článok 3
Členstvo zaniká vystúpením člena, a to dňom doručenia písomného oznámenia
predsedovi, vylúčením po hrubom porušení stanov na návrh aspoň troch kmeňových
členov rozhodnutím orgánov OZ.
IV. Práva a povinnosti členov združenia
Článok 1
Člen má právo:
a) podieľať sa na činnosti združenia,
b) voliť a byť volený do orgánov združenia,
c) byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia,
d) obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko.
Článok 2
Člen je povinný:
a) dodržiavať stanovy združenia,
b) pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
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c) podľa svojho svedomia v rozsahu svojich možností a schopností pomáhať
orgánom združenia,
d) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia,
e) nespôsobovať ujmu združeniu.
V. Orgány združenia
Článok 1
Orgánmi združenia sú:
1) najvyšší orgán – členská schôdza;
a) tvoria ho všetci členovia združenia,
b) schvaľuje zmeny a doplnky stanov,
c) volí a odvoláva všetky ostatné orgány združenia,
d) schvaľuje plán činnosti združenia a rozpočet,
e) schvaľuje prijatie nových členov a vylúčenie členov,
f) rozhoduje o zrušení združenia,
g) zvoláva ho štatutárny orgán, resp. nadpolovičná väčšina členov,
h) je uznášaniaschopný ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina členov,
2) štatutárny orgán – predseda:
a) zabezpečuje a riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami najvyššieho
orgánu,
b) zastupuje združenie navonok a koná v jeho mene samostatne,
c) je volený na funkčné obdobie trvajúce jeden rok.
VI. Zásady hospodárenia
Článok 1
Združenie hospodári s hnuteľným majetkom.
Článok 2
Zdrojmi majetku sú:
a) členské príspevky,
b) dotácie a granty,
c) príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia,
d) príjmy z predaja vstupeniek,
e) príjmy z podnikateľskej činnosti,
f) dary od fyzických osôb,
g) dary od právnických osôb, iných občianskych združení alebo spoločností,
h) iné príjmy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými
povoleniami.
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Článok 3
Podnikateľská činnosť môže byť vykonávaná v doplnkovom rozsahu a v súlade so
všeobecnými právnymi predpismi, a to len po schválení jej obsahu a rozsahu
štatutárnym orgánom OZ. Zisk z tejto činnosti môže byť použitý len na ciele určené
stanovami OZ.
VII. Zrušenie združenia
Článok 1
Združenie sa zrušuje rozpustením alebo zlúčením s iným združením. O zrušení
rozhoduje najvyšší orgán združenia minimálne dvomi tretinami hlasov prítomných
členov.
Článok 2
Pri zrušení združenia rozpustením vymenuje členská schôdza likvidátora, ktorý
vykoná majetkové vyrovnanie. Likvidátorom môže byť len fyzická osoba, ktorá je
zároveň členom združenia.
VIII. Záverečné ustanovenia
Článok 1
Stanovy OZ nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom vzniku združenia. Združenie vzniká
dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
Článok 2
V mene združenia koná až do vytvorenia orgánov v zmysle týchto stanov prípravný
výbor, ktorý sa riadi stanovami združenia.
Článok 3
Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990
Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných
právnych predpisov.
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