Stanovy občianského združenia Via Nova – ICS
Článok 1.
Základné ustanovenia
1.1 Názov občianskeho združenia je: Via Nova – ICS
1.2 Sídlom združenia je: Námestei 1. mája 10-12, 815 57 Bratislava
Článok 2.
Všeobecné ustanovenia
2.1 Združenie je dobrovoľným združením mladých ľudí, ktorí vykonávajú všeobecne prospešnú
činnosť prostredníctvom tohto združenia.
2.2 Združenie je samostatný právny subjekt.
Článok 3.
Ciele a činnosti
3.1 Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie aktivít a presadzovanie aktívnej participácie
mládeže na miestnej, regionálnej, celoštátnej ako aj na medzinárodnej úrovni v oblastiach:
3.1.1 podpora rozvoja mládeže,
3.1.2 ochrana a presadzovanie záujmov národnostných menšín a etnických skupin,
3.1.3 ochrana zdravia a presadzovanie aktívneho spôsobu života, najmä športu,
3.1.4 ochrana a tvorba životného prostredia, kultúrneho bohatstva,
3.1.5 podpora vzdelávania a celoživotného vzdelávania,
3.1.6 podpora sociálno - ekonomického rozvoja regiónov,
3.1.7 oživenie záujmu mládeže a obyvateľstva o kultúrne, spoločenské, športové, historické a iné
dianie,
3.1.8 organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, prístupných širokej
verejnosti,
3.1.9 vytvorenie siete spolupráce s ostatnými združeniami s podobnými aktivitami,
3.1.10 podpora rozvoja cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce.
3.2 K podpore cieľov uvedených v bode 3.1 združenie vykonáva predovšetkým tieto činnosti:
3.2.1 spolupráca s fyzickými a právnickými osobami, inštitúciami, združeniami, orgánmi verejnej
správy a pod. v tuzemsku i v zahraničí,
3.2.2 organizovanie školení, kurzov, seminárov, workshopov a letných univerzít, kultúrnych a
spoločenských podujatí,
3.2.3 reklamná a propagačná činnosť,
3.2.4 výskum trhu a verejnej mienky,
3.2.5 vydavateľská činnosť,
3.2.6 koordinácia aktivít mládeže a poradenstvo voblasti mládežníckej politiky a spolupráce.
3.3 Združenie je oprávnené vykonávať činnosti podľa bodu 3.2 spôsobom a v rozsahu, ktoré
priamo súvisia s plnením cieľov združenia podľa bodu 3.1.
3.4 Činnosti uvedené v bode 3.2, ale ani iné činnosti združenia nesmú byť vykonávané za účelom
dosiahnutia zisku alebo prostredníctvom týchto činností zabezpečiť riadny výkon povolaní.
Článok 4
Členstvo
4.1 Clenom združenia môže byť každá fyzická osoba nie staršia ako 35 rokov, ktorá súhlasí so
stanovami a s cieľmi združenia. Členstvo v združení je dobrovoľné.
Členstvo v združení vzniká rozhodnutím základnej organizácie o prijatí zs člena na základe
prohlášky o členstvo v združení.
Každá fyzická osoba môže byť členom iba jednej základnej organizácie.
Členstvo v združení zaniká:
4.4.1 vystúpením

4.4.2 vylúčením
4.4.3 úmrtím člena
4.4.4 dosiahnutím 36. roka veku,
4.4.5 zánikom združenia.
4.5 Vylúčenie člena je možné v dôsledku hrubého porušenia povinnostf uvedených v bodoch 5.2
.. 1 a 5.2.2. .~
Článok 5.
Práva a povinnosti členov
5.1 Člen ma právo najmä:
5.1.1 podieľať sa na činnosti združenia,
5.1.2 voliť a byť volený do orgánov združenia,
5.1.3 obracať sa na organy združenia s podnetmi a žiadať o ich stanovisko
5.1.4 byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia,
5.1.5 byť informovaný o programoch, aktivitách a podujatiach organizovaných združením, prip.
iným spolupracujúcim združenim, ak o jeho programoch a podujatiach bolo združenie
informované vopred.
5.2 Povinnosti člena sú najmä:
5.2.1 dodržiavať stanovy a iné vnútorné predpisy združenia,
5.2.2 plniť uznesenia orgánov združenia,
5.2.3 aktívne sa podieľať na činnosti združenia,
5.2.4 nekonať v rozpore so záujmami združenia a zdržat' sa vyjadrení, ktoré by mohli poškodiť
povesť združenia.
Članok 6.
Základná organizácia
6.1 Základná organizácia je základnou organizačnou jednotkou zdržienia.
6.2 Na realizáciu cieľov združenia sa členovia združujú do základných organizácii na miestnom
princípe.
6.3 V jednej obci, v pripade miest Bratislava a Košice v jednej mestskej časti môže existovať len
jedna základná organizácia.
6.4 Podrobnosti činnosti základnej organizácie ustanovuje Organizačny poriadok združenia.
6.5 Predsedníctvo je povinné zaregistrovať novú Základnú organizáciu, ak zakladajúci spĺňajú
podmienky na členstvo podľa Članku 4.1 týchto stanov.
6.6 Registráciou základnej organizácie vzniká členstvo zakladajúcich.
6.7 Základnu organizaciu tvoria minimálne piati členovia.
6.8 Základná organizácia má právo delegovar delegatovať delegátov na Kongres združenia
podľa ustanovení Článku 8.1 týchto stanov.
6.9 Základná organizácia svoju činnosť vykonáva v mieste sídla na základe týchto stanoc a
organizačného poriadku združenia.
6.10 Najvyšším orgánom základnej organizácie je zhromaždenie základnej organizácie, ktoré volí
predsedu základnej organizácie.
6.11 Základná organizácia zaniká, ak počet jejj členov klesne pod päť.
Članok 7.
Orgány združenia
7.1 Orgánmi združenia na celoštátnej úrovni sú:
7.1.1 Kongres združenia,
7.1.2 Republiková rada združenia
7.1.3 Republikové predsedníctvo združenia (v texte stanov tiez "Predsedníctvo"),
7.1,4 Predseda združenia
7.1.5 Republiková etická a kontrolná komisia združenia.
7.2 Orgány združenia na nižšej ako celoštátnej úrovni, to jest na úrovni obcí - miest, okresov a
krajov možno zriadiť, zrusiť, ich postavenie, pôsobnosť a právomoci, personálne obsadenie,

kreáciu, spôsob výkonu ich činnosti a spôsob výkonu dohľadu nad ich činnosťou urciť
Organizačným poriadkom združenia, resp. rozhodnutiami príslušných orgánov združenia podľa
Organizačneéo poriadku združenia.
Článok 8.
Kongres združenia
8.1 Kongres tvoria delegáti základných organizácií, a to na základe počtu členov nasledovne:
8.1 do 10 členov vrátane 1 delegát,
8.2 od 11 do 20 členov vrátane 2 delegáti,
8.3 od 21 do 30 čenov vrátane 3 delegáti,
8.4 od 31 do 50 členov vrátane 4 delegáti,
8.5 od 51 do 70 členov vrátane 5 delegátov,
8.6 nad 70 členov 6 delegátov.
8.2 Riadny Kongres združenia sa zvoláva raz za dva roky, presný termín urči Predsedníctvo
združenia.
8.3 Predseda združenia je povinný neodkladne zvolať mimoriadne zasadnutie Kongresu
združenia, ak o to požiada Predsedníctvo alebo na základe žiadosti najmenej jednej tretiny
zakladných organizácií.
8.4 Kongres je uznašania schopný, ak je pritomná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov. Ak
nie je stanovene v týchto stanovách inak, rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov pritomných.
8.5 Kongres predovšetkým:
8.5.1 schvaľuje a mení stanovy združenia, pričom rozhoduje väčšinou hlasov všetkých členov
združenia (kvalifikovaná väčšina),
8.5.2 schvaľuje a mení Organizačný poriadok združenia, pričom rozhoduje väčšinou hlasov
všetkých Členov združenia (kvalifikovaná vsäčšina),
8.5.3 volí a odvoláva Predsedu združenia,
8.5.4 volí a odvoláva ostatných členov Republikového predsedníctva,
8.5.5 volí a odvoláva členov Republikovej etickej a kotrolnej komisie združenia, pričom rozhoduje
vňčšinou hlasov všetkých členov združenie (kvalifikovaná väčšina),
8.5.5. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení združenia,
8.5.6 rozhoduje o zániku združenia alebo a zlúčení združenia, pritom svoje rozhodnutie schvaľuje
väčšinoou hlasov všetkých členov združenia (kvalifikovaná väčšina),
8.5.7 uznáša sa na základných zásadách, princípoch a obsahovej štrutúre dohody o spolupráci
s inými osobami. Takéto uznesenie je pre Republiková predsedníctvo závňzné.
Článok 9.
Republiková rada združenia
9.1 Republiková rada je v čase medzi dvomi zasadnutiami Kongresu združenia najvyšším
orgánom združenia. Jej organizáciu, právomoci a kreáciu upravuje organizačný poriadok
združenia.
9.2 Republiková rada zasadá ročne.
9.3 Republiková rada nemá oprávnenie a právomoc zmeniť a doplniť stanovy združenia, nemôže
zvoliť ani odvolať Predsedu združenia, nakol'ko tieto právomoci patria výlučne Kongresu
združenia.
Článok 10.
Republikové predsedníctvo združenia
10.1 Republikové predsedníctvo je tvorené Predsedom združenia a ostatnými členmi
predsedníctva, pričom za svoju činnosť zodpovedá Kongresu združenia.
10.2 Funkčné obdobie Predsedníctva je dvojročné.
10.3 Predsedníctvo najmä:
10.3.1 riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
10.3.2 zvoláva a pripravuje rokovania Kongresu združenia,
10.3.3 vypracúva návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia, 10.3.4 zabezpečuje výkon

rozhodnutí Republikovej rady združenia,
10.3.5 rozhoduje o vylúčeni člena za porušenie povinností člena podľa týchto stanov,
10.3.6 negociuje, uzaviera a vykonáva dohody o spolupráci s inými osobami.
Článok 11.
Predseda združenia
11.1 Predseda združenia zastupuje združenie navonok, je štatutárnym orgánom združenia. 11.2
Vo veciach zaväzujúcich združenie je oprávnený konať Predseda združenia samostatne.
11.3 funkčné obdobie Predsedu združenia je dvojročné.
Článok 12
Republiková etická a kontrolná komisia združenia
Republiková etická a kontrolná komisia je republikovým orgánom združenia, ktorý vykonáva
vnútornú kontrolu nad ekonomickou a nou činnosťou združenia, dohliada na dodržiavanie
etických a iných mravných zásad združenia.
Etická a kontrolná komisia za svoju činnosť zodpovedá Kongresu združenia, pričom na každom
zasadnutí Kpngresu je povinná podať správu o vykonanej činnosti.
Článok 13.
Hospodárenie združenia
13.1 Združenie hospodári so svojim hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Majetok združenia
môže byť použitý len na plnenie cieľov združenia v zmysle bodu 3.1.
13.2 Zdrojmi majetku združenia sú:
13.2.1 členské prispevky,
13.2.2 dary, pôžičky, dotácie a granty,
13.2.3 výnosy z hospodárenia s majetkom,
13.2.4 príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia,
13.3 Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
Článok 14.
Zánik združenia
14.1 Združenie zaniká:
14.1.1 dobrovoľným rozpusteným alebo zlúčením s iným združením,
14.1.2 právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.
14.2 Ak združenie zaniká rozpustením, Republikové predsedníctvo ustanoví l1kvidátora.
14.3 Pri zániku združenia podľa bodu 11.1.2 alebo ak niet orgánu, ktorý by majetkové
vyporiadanie vykonal, vykoná majetkové vyporiadanie likvidátor určený Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky.
14.4 Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky záväzky združenia.
14.5 S likvidačným zostatkom sa naloží podľa rozhodnutia Republikovej rady, pričom použitie
likvidačného zostatku je možné výhradne v súlade s cieľmi združenia podľa bodu 3.1. Toto
ustanovenie sa nepoužije v pripade postupu podľa bodu 11.3.
Článok 15.
Záverečné ustanovenia
15.1 Týmto sa zrušujú stanovy občianskeho združenia VIA NOVA - ICS zo dňa 29.1.2007,
registrovaného Ministerstvom vnútra SR dňa 7.2.2007, číslo spisu VVS/1-900/90-29655.
15.2 Podrobnosti o činnosti a hospodáreni združenia, o spôsobe volieb do orgánov združenia a o
spôsobe hlasovania v orgánoch združenia upravuje Organizačný poriadok združenia.
15.3 Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR.
V Leviciach, dňa 12.05.2007

