STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
Bezpečné CykloSlovensko
Článok 1
Základné ustanovenia
1.1 Združenie (ďalej iba združenie) bolo založené rozhodnutím jeho zakladajúcich členov
a schválením týchto stanov. Združenie je dobrovoľná, nepolitická a nezisková organizácia,
založená v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
a je právnickou osobou s plnou právnou subjektivitou.
Článok 2
Názov združenia
Názov združenia je: Občianske združenie Bezpečné CykloSlovensko
(skratka OZ Bezpečné CykloSlovensko).
Článok 3
Sídlo združenia
Sídlo združenia je:
v Bratislave

Článok 4
Ciele
4.1. Hlavným cieľom občianskeho združenia je skvalitnenie podmienok a propagácia
cyklodopravy na území Dunajského regiónu, najmä Slovenska, najmä:
a) podporovať rozvoj a propagáciu cykloturistiky a cykloturizmu
b) motivovať ľudí používať bicykel ako doprvaný prostriedok
c) napomôcť dobudovaniu cyklistickej infraštruktúry (podpora a realizácia ciest pre
nemotorové vozidlá - cyklotrás a k tomu prislúchajúcich zariadení s cieľom zvýšiť
bezpečnosť a vytvoriť podmienky pre každodenné použitie bicykla na celom Slovensku)
d) zvýšenie priority cyklodopravy na úroveň hromadnej dopravy a tak dosiahnutie
prednostného postavenia pri stavebných povoleniach, územných plánoch a všetkých
zákonoch týkajúcich sa dopravy osôb
e) združovať občanov, ktorí majú hlbší záujem o cyklistickú dopravu
f) spolupracovať s inými organizáciami pri rozvoji cyklistickej dopravy, najmä pri
zabezpečovaní projektovej prípravy, výstavby a pri realizácii cyklistickej infraštruktúry
g) podpora a organizácia aktivít zameraných na rozvoj a propagáciu tohto Dunajského
regiónu, predovšetkým Slovenka ako destinácie cestovného ruchu.
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h) vykonávanie verejnoprospešnej činnosti zameranej na vytváranie podmienok pre
skvalitnenie produktu cestovného ruchu a zlepšenie životného prostredia súvisiacich s CR,
(odstraňovanie čiernych skládok, úprava zarasteného chotára, značkovanie, výstavba a
údržba turistických a cyklistických chodníkov, osadzovanie máp a informačných panelov, a
i.)
i) realizácia aktivít zameraných na ochranu a tvorbu životného prostredia, aktivity zamerané
na posilňovanie environmentálneho povedomia a aktívne využívanie voľného času pre
dobro človeka a životného prostredia
j) ochrana tradícií, kultúrnych hnuteľných a nehnuteľných pamiatok, historických
a duchovných hodnôt
k) podpora a rozvoj komunitného života v oblasti kultúry, vzdelania, športu a cestovného
ruchu
l) skvalitnenie života občanov a návštevníkov tohto regiónu a podiel na dosiahnutí trvalo
udržateľného rozvoja
m) rozvoj občianskeho života, spolkovej činnosti, organizovanie, prípadne spoluorganizovanie
trvalých, periodických a jednorázových kultúrno-spoločenských, umeleckých, športových,
dobročinných akcií a iných akcií, propagujúcich a prezentujúcich záujmové územie doma i
v zahraničí
n) príprava, riadenie a realizácia domácich aj cezhraničných projektov v oblasti trvalo
udržateľného rozvoja v Dunajskom regióne, v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia
a v ostatných spomenutých oblastiach
o) sprostredkovanie výmeny informácií a prenosu skúseností z iných občianskych združení
p) ochrana ľudských práv, podpora kultúry národnostných menšín a etnických skupín.

Článok 5
Členstvo
5.1 Členom združenia sa môže stať každý kto sa stotožní s jeho cieľmi z článku 4. a súhlasí s jeho
stanovami a to na základe písomnej žiadosti.
5.2 Členmi združenia môžu byť:
a) fyzické osoby staršie ako 18 rokov,
b) mestá, obce a iné právnické osoby, v zmysle §18 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
5.3 Združenie rozlišuje nasledovné druhy členstva:
a) zakladajúci členovia – členovia, ktorí združenie založili a schválili prvé znenie stanov,
b) riadni členovia – fyzické osoby (staršie ako 18 rokov), právnické osoby, v zmysle §18 ods.2
Občianskeho zákonníka. Riadne členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky adresovanej
správnej rade združenia a jej následného rozhodnutia. Uchádzač sa stáva platným členom
združenia po prijatí písomného potvrdenia registrácie, zaplatenia registračného poplatku
a členského príspevku riadneho člena na príslušný kalendárny rok.
c) podporujúci členovia – ľubovoľné fyzické osoby, staršie ako 18 rokov, a právnické osoby, ktoré
prejavia o tento druh členstva záujem a finančne, alebo materiálne podporia činnosť združenia.
Uchádzač sa stáva podporujúcim členom podaním prihlášky a poskytnutím finančnej alebo
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materiálnej podpory združenia aspoň vo výške ročného členského príspevku riadneho člena na
príslušný kalendárny rok.
d) čestní členovia – správna rada združenia priznáva čestné členstvo bez písomnej prihlášky, na
základe návrhu členov a to nadpolovičnou väčšinou hlasov.
5.4 Členstvo zaniká splnením aspoň jednej z týchto podmienok:
a) vystúpením člena,
b) vylúčením člena v prípade jednania v neprospech združenia, alebo ak je v rozpore s jeho
poslaním, alebo v prípade porušenia Stanov združenia; o vylúčení rozhoduje Správna rada
nadpolovičnou väčšinou hlasov,
c) z dôvodu neuhradenia členského príspevku na príslušný kalendárny rok a to ani po výzve,
d) úmrtím člena, zánikom právnickej osoby, ak jej práva a povinnosti neprechádzajú na jej
právneho zástupcu,
e) zánikom združenia.
5.5 Práva členov združenia:
a) aktívne sa zúčastňovať na činnosti združenia alebo na jeho jednotlivých aktivitách,
b) byť pravidelne informovaný o činnosti združenia,
c) voliť orgány združenia a prostredníctvom zvolených orgánov sa zúčastňovať na kontrole
činnosti združenia vrátane finančného hospodárenia (len riadni a zakladajúci členovia),
d) byť volení do orgánov združenia (len riadni a zakladajúci členovia),
e) zúčastňovať sa na podujatiach združenia,
f) predkladať podnety, návrhy, pripomienky, námietky na zlepšenie činnosti združenia a majú
právo na vysvetlenie,
g) vystúpiť a zrušiť tak svoje členstvo v združení,
h) využívať informácie a služby združenia.
5.6 Povinnosti členov združenia:
a) dodržiavať stanovy združenia,
b) aktívne sa zúčastňovať na zasadnutiach Valného zhromaždenia a dodržiavať všetky ním
prijaté uznesenia,
c) uhrádzať ročné členské príspevky (výšku určí správna rada) v stanovenej lehote,
d) poskytovať združeniu pravdivé údaje pre účel evidencie a pre schválené účely,
e) členovia zvolení do orgánov združenia sa musia aktívne zapájať do činnosti týchto orgánov.

Článok 6
Orgány združenia
Orgánmi združenia sú:
6.1 Valné zhromaždenie
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Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Na jeho rokovaniach sa zúčastňujú riadni
a zakladajúci členovia s riadnym hlasom a ostatní členovia s poradným hlasom.
Valného zhromaždenia sa zúčastňujú jednotliví členovia a právnické osoby sú zastúpené jedným
zástupcom. V prípade, že sa niektorý z členov nemôže schôdze zúčastniť je oprávnený
splnomocniť iného člena, alebo svojho zástupcu pri prijímaní uznesení. Na valné zhromaždenia
združenia je možné prizývať aj nečlenov združenia, ktorých prítomnosť je vhodná, žiadaná, alebo
nevyhnutná. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa na jeho rokovaní zúčastní minimálne
polovica jeho riadnych a zakladajúcich členov. Rozhodnutia valného zhromaždenia sú prijímané
nadpolovičnou väčšinou prítomných riadnych a zakladajúcich členov. V prípade neprítomnosti
nadpolovičnej väčšiny riadnych a zakladajúcich členov, po čakacej dobe 15 minút, platí zásada
nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných riadnych a zakladajúcich členov. Valné zhromaždenie je
zvolávané správnou radou minimálne raz ročne. Správna rada pripraví aj program valného
zhromaždenia. Zasadnutie valného zhromaždenia vedie predseda Správnej rady, alebo ním
poverená osoba. Na základe rozhodnutia Správnej rady, alebo keď o to písomne požiadajú
minimálne traja riadni alebo zakladajúci členovia z dôvodu mimoriadnej situácie, môže byť
zvolané mimoriadne valné zhromaždenie.
Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
a) schvaľovanie stanov združenia, ich prípadných zmien a doplnkov, vnútorných
dokumentov združenia, rozpočtu a jeho čerpania, správ o činnosti združenia,
b) voliť a odvolávať členov Správnej rady a členov Revíznej komisie.
c) rozhodovať o záležitostiach strategického významu,
d) rozhodovať o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným
rozpustením,
e) menovať likvidátora pri zániku združenia
f) rozhodovať o iných záležitostiach, o ktorých nerozhodujú iné orgány združenia.
6.2 Správna rada
a) je riadiacim orgánom združenia; tvoria ju piati členovia volení Valným zhromaždením na
obdobie jedného roka. Prvú správnu radu volia členovia prípravného výboru, pričom ich
mandát trvá až do zvolenia členov správnej rady Valným zhromaždením
b) riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia,
c) volí a odvoláva predsedu Správnej rady spomedzi svojich členov,
d) volí a odvoláva štatutárnych zástupcov združenia,
e) za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu,
f) predkladá návrh vnútorných smerníc na schválenie Valnému zhromaždeniu,
g) schádza sa a rokuje minimálne jedenkrát za štvrťrok. Dodatočné zasadnutie správnej rady
zvoláva jej predseda samostatne, alebo na žiadosť väčšiny jej členov v najbližšom možnom
termíne, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia žiadosti;
h) správna rada je uznášaniaschopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jej členov; rozhodnutia
Správnej rady sa prijímajú konsenzom, alebo hlasovaním; rozhodnutie je prijaté ak zaň hlasuje
nadpolovičná väčšina prítomných členov Správnej rady a v prípade rovnosti hlasov rozhoduje
hlas predsedu; v prípade, že sa Správna rada nemôže stretnúť, jej rozhodnutia môžu byť prijaté
aj písomným vyjadrením jednotlivých členov;
i) zabezpečuje plnenie rozhodnutí valného zhromaždenia, programov a plánov činnosti združenia
vrátane ich materiálneho a finančného krytia, predkladá o tom valnému zhromaždeniu správy
a navrhuje opatrenia;
j) rozhoduje o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou združenia;
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k) rozhoduje o prijatí nových členov združenia;
l) rozhoduje o vylúčení členov združenia, ktorí konajú v rozpore so stanovami združenia;
m) ak niektorý z členov Správnej rady z nejakých dôvodov nemôže vykonávať svoju funkciu,
Správna rada si môže vybrať nového člena spomedzi zakladajúcich a riadnych členov
združenia, ktorý ho nahradí do konca daného funkčného obdobia.
Združenie má jedného štatutárneho zástupcu, ktorý je zároveň predsedom správnej rady.
Štatutárny zástupca je oprávnený konať samostatne, rozhodovať v mene združenia a zastupovať ho
navonok.
6.3 Revízna komisia
Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, tvoria ju traja členovia volení Valným
zhromaždením na obdobie jedného roka. Prvú revíznu komisiu volia členovia prípravného výboru,
pričom ich mandát trvá až do zvolenia členov revíznej komisie valným zhromaždením. Členstvo
v revíznej komisii je nezlúčiteľné s členstvom v Správnej rade združenia. Revízna komisia
zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu.
Do pôsobnosti revíznej komisie patrí:
a) dozerať na dodržiavanie stanov združenia, rozhodnutí orgánov združenia a vnútorných
predpisov;
b) upozorňovať orgány na nedostatky a navrhovať opatrenia na ich odstránenie,
c) kontrolovať spôsob hospodárenia a narábania s majetkom združenia;
d) dbať na súlad medzi rozhodnutiami orgánov združenia, stanovami a vnútornými
predpismi.
Článok 7
Hospodárenie združenia
7.1 Majetok
Združenie hospodári so svojím majetkom podľa schváleného rozpočtu v súlade s vnútornými
predpismi. Ochrana majetku, jeho evidencia a hospodárenie sa vykonáva v súlade s vnútornými
predpismi a podlieha kontrole Revíznej komisie.
Majetok združenia tvoria:
 vstupné poplatky členov a členské príspevky (výšku stanovuje Správna rada pre
každý kalendárny rok);
 dary od fyzických a právnických osôb;
 dotácie a granty od právnických osôb;
 výnosy z poradenských služieb;
 dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátnych fondov a rozpočtov obcí a VÚC, zdrojov EÚ
a medzinárodných organizácií;
 úvery, pôžičky, úroky;
 príjmy z prenájmu a požičiavanie majetku;
 príjmy z vlastnej činnosti.
Majetok združenia môže byť použitý len na dosiahnutie vlastných cieľov, prípadne na iné aktivity
v súlade so stanovami.
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Prostriedky a majetok združenia nie je možné použiť na propagandu alebo kampaň, na ovplyvnenie
výsledkov akýchkoľvek konkrétnych volieb alebo na priamu, či nepriamu politickú kampaň.
Majetok združenia možno ponechať zmluvou o výpožičke na užívanie inej právnickej alebo
fyzickej osobe na rovnaké ciele, na ktoré bolo združenie založené. V prípade, že fyzická, alebo
právnická osoba poskytla združeniu dar, grant alebo príspevok na konkrétny účel, združenie je
oprávnené ho použiť na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom tej osoby, resp. spoločnosti, ktorá
predmetný dar, grant alebo príspevok poskytla.
7.2 Rozpočet
Združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu. Rozpočet sa zostavuje a schvaľuje na príslušný
kalendárny rok. Návrh rozpočtu predkladá štatutár na posúdenie správnej rade, ktorá ho predkladá
Valnému zhromaždeniu na schválenie. Valné zhromaždenie schvaľuje rozpočet najneskôr do 31.
marca kalendárneho roku.
Článok 8
Zánik združenia
Združenie zaniká:
a) rozhodnutím Valného zhromaždenia o dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení s iným združením
a to väčšinou hlasov všetkých zakladajúcich a riadnych členov
b) rozhodnutím MV SR o jeho rozpustení.
Združenie zaniká dňom výmazu z registrácie na Ministerstve vnútra SR. Zániku predchádza
zrušenie s likvidáciou alebo zrušenie bez likvidácie.
Na zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie sa primerane použijú ustanovenie paragrafu 69
a nasl. Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločností. Likvidačný zostatok sa
prevedie na občianske združenie, ktoré bolo zriadené na podobný účel. Konkrétne občianske
združenie určí rozhodnutím Správna rada. Všetok zostávajúci majetok a aktíva združenia musia
byť použité výlučne na verejnoprospešné, charitatívne, kultúrne alebo vzdelávacie účely a to aj
v prípade, ak prechádzajú na právneho zástupcu.
Likvidácia sa nevyžaduje v prípade, že majetok občianskeho združenia prechádza po zlúčení na iné
občianske združenie.
Odmenu likvidátora určí Správna rada. Náklady likvidácie sa uhradia z majetku združenia.
Článok 9
Záverečné ustanovenia
Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR. Činnosť združenia a jeho orgánov
ďalej usmerňujú vnútorné smernice.

V Bratislave, dňa 30. augusta 2011
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