Stanovy
Združenie Klubov vojenskej histórie Slovenska
podľa §20f zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
Preambula
Združenie Klubov vojenskej histórie Slovenska je organizácia združujúca kluby vojenskej
histórie pôsobiace v rámci Slovenskej republiky. Jej hlavný cieľom je združovať kluby
vojenskej histórie reprezentujúce vojenské dejiny na území Slovenskej republiky a iných
krajín ako aj ochraňovať a propagovať ich práva a záujmy.
Článok 1
Názov a sídlo združenia
1.

Oficiálny názov združenia: Združenie Klubov vojenskej histórie Slovenska
Skrátený názov združenia: ZKVHS

2.

Sídlo združenia: Hájik 286/2, 951 78 Kolíňany
Článok 2
Pôsobnosť, ciele a činnosť združenia

1.

ZKVHS pôsobí na území Slovenskej republiky. ZKVHS je apolitickou organizáciou
neviažucou sa na žiadnu ideológiu, politický smer alebo náboženstvo, ktorá vyvíja svoju
činnosť na demokratických princípoch v súlade s týmito stanovami, zákonmi a Ústavou
Slovenskej republiky pričom spolupracuje so štátnymi orgánmi a inštitúciami, orgánmi
územnej samosprávy, ozbrojenými zložkami štátu ako i fyzickými a právnickými
osobami.

2.

Ciele a predmet činnosti združenia:
a) Hlavným cieľom ZKVHS je ochrana práv ako aj právom chránených záujmov
klubov vojenskej histórie a to najmä v oblastiach:
- držby, prezentácie a používania historických palných ako aj chladných zbraní
a ich replík,
- vlastnenia, prezentácie a používania historických odevov a rovnošiat ako aj ich
replík,
- vlastnenia, prezentácie a používania historických nástrojov, prístrojov, zariadení
ako aj vozidiel a ich replík,
- uskutočňovania rekonštrukcií historických bojov, ukážok bojovej činnosti ako aj
kultúrnych a pietnych podujatí súvisiacich s vojenskou históriou,
b) ZKVHS podporuje aktivity súvisiace s výskumom v oblasti vojenskej histórie
Slovenskej republiky a na tento účel aktívne spolupracuje s inštitúciami zameranými
na múzejníctvo a archívnictvo v oblasti vojenskej histórie,

c) ZKVHS zvyšuje povedomie verejnosti o činnosti klubov vojenskej histórie,
propaguje rôzne aktivity klubov vojenskej histórie a to najmä prostredníctvom médií,
sociálnych sietí ako aj besied, konferencií a publikácií,
d) ZKVHS pozdvihuje úroveň a kvalitu činnosti klubov vojenskej histórie.
3.

Ciele uvedené v bode 2 tohto článku dosahuje ZKVHS všetkými dostupnými a legálnymi
prostriedkami a to predovšetkým
a) presadzovaním a obhajovaním práv a právom chránených záujmov členov ZKVHS
pred štátnymi orgánmi, fyzickými a právnickými osobami a to písomnou formou cez
vyhlásenia a stanoviská alebo formou osobnej účasti členov predsedníctva alebo ich
zástupcov na rokovaniach, jednaniach, v médiách a pod.
b) zaisťovaním informovanosti všetkých členov ZKVHS, najmä prostredníctvom
valného zhromaždenia, telefonicky alebo elektronickou komunikáciou e-mailom
alebo cez sociálne siete,
c) v rámci možností členov a predsedníctva poskytovaním stanovísk, zastupovaním
členov pred štátnymi orgánmi, vydávaním publikácií, poskytovaním služieb
a vykonávaním iných činností v prospech rozvoja, propagácie a organizovania
podujatí KVH,
d) koordináciou a zosúladením aktivít klubov vojenskej histórie pri organizácií rôznych
podujatí,
e) vydávaním odporúčaní, usmernení, vyjadrení a kódexov správania vo vzťahu
k činnosti klubov vojenskej histórie ako aj vyhlasovaním rôznych súťaží,
f) nadväzovaním spolupráce s inými združeniami a verejnými inštitúciami najmä
prostredníctvom uzatvárania dohôd a zmlúv o spolupráci.

4.

ZKVHS je založené výlučne za účelom dosiahnutia vyššie uvedených cieľov, o ktorých
plnení každoročne na valnom zhromaždení podáva správu predsedníctvo ZKVHS.
Článok 3
Členstvo v ZKVHS

1.

Členom ZKVHS sa môže stať každý klub vojenskej histórie pôsobiaci na území
Slovenskej republiky, ktorého členovia pri svojej činnosti dodržiavajú právny poriadok
SR ako aj bezpečnostné predpisy a to najmä v oblasti:
a) držby a používania historických, expanzných, akustických, plynových, airsoftových
alebo znehodnotených zbraní a ich replík,
b) používania historických odevov a rovnošiat a ich replík,
c) používania a prevádzkovania historických nástrojov, zariadení a vozidiel a ich replík
a to bez ohľadu na historické obdobie, ktoré stvárňujú.
Takýto klub vojenskej histórie musí byť riadne zaregistrovaným občianskym združením,
ktorému nebola pozastavená činnosť a ktorý spĺňa všetky právne predpoklady podľa
stanov ZKVHS. Obsahom členstva sú práva a povinnosti vyplývajúce zo stanov ZKVHS.

2.

Právnym predpokladom členstva je:
a) zaregistrovanie klubu vojenskej histórie ako občianskeho združenia Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky, akceptácia inej právnej formy klubu vojenskej histórie
je na zvážení predsedníctva ZKVHS,
b) prevzatie povinností a záväzkov člena určených stanovami ZKVHS,
c) súhlas s poslaním a stanovami ZKVHS,
d) záujem aktívne podporovať ciele ZKVHS v súčinnosti s ostatnými členmi
a predsedníctvom ZKVHS,
e) prejav vôle záujemcu o členstvo deklarovaný formou písomnej žiadosti o prijatie za
člena ZKVHS adresovanej predsedníctvu ZKVHS,
f) súhlas predsedníctva ZKVHS s členstvom.

3.

Členstvo vzniká súhlasom predsedníctva ZKVHS po riadnom prešetrení všetkých
predpokladov. O prijatí nového člena informuje predsedníctvo ZKVHS ostatných členov
na najbližšom valnom zhromaždení alebo inou vhodnou formou.

4.

Aktuálny zoznam členov ZKVHS vedie predsedníctvo ZKVHS najmenej v rozsahu
názov člena, dátum vzniku členstva, dátum zániku členstva, počet členov, kontaktné
údaje na poverenú osobu. Ďalšie náležitosti a podrobnosti môžu byť upravené interným
dokumentom.

5.

Klub vojenskej histórie ako člen ZKVHS má tieto práva:
a) prostredníctvom predsedu alebo iného povereného zástupcu sa zúčastňovať na
valnom zhromaždení ZKVHS,
b) prostredníctvom predsedu alebo iného povereného zástupcu sa zúčastňovať volieb
predsedníctva ZKVHS a navrhovať členov predsedníctva ZKVHS,
c) prostredníctvom predsedu alebo iného povereného zástupcu podávať návrhy,
pripomienky alebo klásť otázky týkajúce sa činnosti ZKVHS a jeho predsedníctva,
d) prostredníctvom predsedu alebo iného povereného zástupcu podávať odôvodnené
návrhy na prijatie alebo vylúčenie člena ZKVHS,
e) prostredníctvom predsedu alebo iného povereného zástupcu prijímať informácie o
činnosti ZKVHS ako aj na požiadanie podávať informácie a vysvetlenia
predsedníctvu ZKVHS,
f) zúčastňovať sa a spolupodieľať sa na akciách a aktivitách organizovaných ZKVHS.

6.

Klub vojenskej histórie ako člen ZKVHS má tieto povinnosti:
a) dodržiavať stanovy ZKVHS ako aj ďalšie interné dokumenty vydané
predsedníctvom ZKVHS alebo valným zhromaždením ZKVHS,
b) prispievať podľa svojich najlepších schopností a možností k činnosti ZKVHS a šíriť
dobré meno ZKVHS ako aj klubov vojenskej histórie,
c) platiť členské príspevky ZKVHS podľa druhu, výšky a v dobách stanovených
valným zhromaždením ZKVHS. V prípade, ak si to finančná situácia nebude
vyžadovať a členské príspevky budú odpustené valným zhromaždením ZKVHS, táto
povinnosť odpadá.
d) upovedomovať predsedníctvo o všetkých dôležitých skutočnostiach a zmenách.

7.

Práva a povinnosti člena ZKVHS sú neprenosné na inú osobu a/alebo na právneho
nástupcu člena, nemožno ich obchádzať alebo si ich vykladať v zjavnom rozpore s ich
úmyslom a dobrými mravmi ani ich zneužívať vo svoj prospech alebo sa ich dožadovať
na úkor iného člena. Členstvo v ZKVHS je neprenosné, ibaže že predsedníctvo ZKVHS
v odôvodnených prípadoch nerozhodne inak.

8.

Členstvo v ZKVHS zaniká z týchto dôvodov:
a) na základe oprávnenou osobou podanej písomnej žiadosti člena doručenej
predsedníctvu ZKVHS,
b) stratou právnej spôsobilosti člena,
c) zánikom člena, bez ohľadu na formu a spôsob zániku,
d) zánikom ZKVHS.

9.

Členstvo v ZKVHS môže taktiež zaniknúť vylúčením z týchto dôvodov:
a) zámerné uvedenie ZKVHS do omylu o podstatnej skutočnosti pri rozhodovaní o
prijatí za člena,
b) závažné porušenie stanov a interných dokumentov ZKVHS alebo povinností člena
ZKVHS,
c) nerešpektovanie rozhodnutí predsedníctva ZKVHS a valného zhromaždenia
ZKVHS,
d) ohrozenie dobrej povesti ZKVHS v rozsahu a spôsobom, ktorý je neprijateľný pre
ďalšie zotrvanie člena v ZKVHS,
e) najmenej dvojnásobná neúčasť na valnom zhromaždení v priebehu 2 rokov, to
neplatí v prípade zastupovania iným členom ZKVHS,
f) preukázané a bezdôvodné nezaplatenie členského poplatku v lehote určenej
prezídiom. To neplatí v prípade všeobecného odpustenia poplatku na príslušný rok.

10. O vylúčení člena z dôvodov uvedených v bode 9 tohto článku rozhoduje predsedníctvo
ZKVHS nadpolovičnou väčšinou. Rozhodnutie o vylúčení s uvedením dôvodu vylúčenia
musí byť doručené členovi písomnou formou. Proti vylúčeniu sa môže člen písomne
odvolať, v tom prípade o vylúčení rozhoduje valné zhromaždenie ZKVHS nadpolovičnou
väčšinou pričom dá vylučovanému členovi priestor na podanie odôvodneného
vysvetlenia svojho konania.
11. Návrh na vylúčenie člena z dôvodov uvedených v bode 9 tohto článku má právo podať
každý člen ZKVHS prostredníctvom svojho predsedu alebo povereného zástupcu. Návrh
musí byť odôvodnený a musia byť v ňom byť opísané všetky okolnosti návrhu. Člen, na
ktorého je podaný návrh na vylúčenie má právo sa k nemu písomnou formou vyjadriť
prípadne sa v druhom stupni pred valným zhromaždením obhájiť.

Článok 4
Valné zhromaždenie
1.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom ZKVHS s rozhodovacou právomocou
o všetkých závažných otázkach týkajúcich sa ZKVHS. Valné zhromaždenie môže
rozhodovať aj vo veciach spadajúci do kompetencií iných orgánov ZKVHS pokiaľ o tom
rozhodla nadpolovičná väčšina členov a ich zástupcov zúčastnených na schôdzi valného
zhromaždenia, nemôže však týmto spôsobom generálne odňať kompetenciu dotknutému
orgánu.

2.

Valné zhromaždenie sa koná ako výročná členská schôdza ZKVHS najneskôr do 15.
februára príslušného kalendárneho roka, inak môže byť predsedníctvom ZKVHS zvolané
aj mimoriadne valné zhromaždenie pokiaľ to mimoriadne udalosti vyžadujú alebo ak o to
súčasne požiada viac ako polovica členov ZKVHS. V tom prípade predsedníctvo do 15
kalendárnych dní oznámi dátum konania valného zhromaždenia, ktorý nesmie byť
neskôr, ako 30 kalendárnych dní odo dňa zvolania/požiadania o schôdzu valného
zhromaždenia. O všetky záležitosti spojené so zvolaním a uskutočnením valného
zhromaždenia sa postará člen ZKVHS alebo ním poverené osoby, určený alebo
vylosovaný na predchádzajúcej výročnej členskej schôdzi, predchádzajúci organizátor je
z výberu alebo losovania vylúčený.

3.

Hlas každého člena ZKVHS alebo ním povereného zástupcu ma rovnakú váhu. Člen,
ktorý sa z objektívnych dôvodov nemôže zúčastniť na valnom zhromaždení a chce
prejaviť svoj názor na vec alebo hlasovať, môže písomne splnomocniť iného člena
ZKVHS na konkrétny úkon. Splnomocnený člen ZKVHS má v takomto prípade, okrem
vlastného hlasu, aj hlas splnomocňujúceho člena ZKVHS. Na písomné splnomocnenie na
zastupovanie sa nevyžaduje úradne overený podpis, člen ZKVHS alebo predsedníctvo
ZKVHS je však v prípade pochybností oprávnené splnomocnenie preveriť.

4.

Valné zhromaždenie je uznášania schopné ak sa dostaví aspoň nadpolovičná väčšina
členov ZKVHS. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov
prítomných členov ZKVHS. V dôležitých otázkach a to: zmena stanov, odvolanie
predsedníctva ZKVHS alebo jeho člena, vylúčenie člena ZKVHS, rozhoduje 3/5
väčšinou hlasov všetkých členov ZKVHS. V prípade hlasovania o združení s inou
organizáciou, rozdelení alebo rozpustení ZKVHS rozhoduje 4/5 väčšinou všetkých
členov ZKVHS.

5.

Kompetencie valného zhromaždenia:
a) prerokovanie smerovania a hlavných úloh ZKVHS na ďalšie obdobie,
b) voľba predsedníctva a to predsedu a podpredsedov,
c) prerokovanie návrhov, podnetov a sťažností členov ZKVHS,
d) prerokovanie návrhov na zmenu stanov,
e) prerokovanie návrhu na rozpustenie ZKVHS,
f) rozhodovanie o záležitostiach spadajúcich do kompetencie iných orgánov ZKVHS,
g) hodnotenie činnosti predsedníctva ZKVHS,

h) menovanie zástupcov na konkrétne úlohy spojené s činnosťou ZKVHS,
i) voľba predsedu na príslušné obdobie a odvolanie členov predsedníctva ZKVHS za
podmienok určených týmito stanovami,
j) voľba ďalších funkcionárov podľa týchto stanov,
k) prerokovanie zlúčenia s inou organizáciu,
l) prerokúva a hlasuje o veciach, o ktorých tak rozhodne, čo však nesmie byť v rozpore
s týmito stanovami.
Článok 5
Predsedníctvo ZKVHS
1.

Predsedníctvo ZKVHS je výkonným orgánom ZKVHS. Predsedníctvo plní úlohy uložené
mu týmito stanovami a valným zhromaždením.

2.

Predsedníctvo ZKVHS sa skladá z predsedu a 8 podpredsedov, ktorí spravujú záležitosti
a chod ZKVHS. Z jedného člena ZKVHS môže byť zvolený do niektorej z funkcií
predsedníctva iba jeden člen. Z jedného samosprávneho kraja Slovenskej republiky môže
byť zvolený iba jeden podpredseda ZKVHS.

3.

Predsedníctvo sa stretáva minimálne raz za pol roka. Predsedníctvo sa schádza na návrh
predsedu, môže sa zísť aj na návrh nadpolovičnej väčšiny členov predsedníctva. Predseda
a podpredsedovia plnia povinnosti a úlohy im uložené priebežne a navzájom sa o ich
stave informujú.

4.

Predseda je volený na dvojročné obdobie valným zhromaždením na výročnej členskej
schôdzi nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov ZKVHS. V mimoriadnych
prípadoch ako subjektívna alebo objektívna nemožnosť vykonávať post predsedu alebo
odvolanie predsedu môže byť po odvolaní predchádzajúceho predsedu zvolený
mimoriadnym valným zhromaždením nový predseda. Predsedom môže byť iba osoba,
ktorá je riadnym členom člena ZKVHS. Odvolať predsedu môže iba valné zhromaždenie
podľa bodov 4 a 5 Článku 4 týchto stanov. Dôvodom na dovolanie je najmä zjavné
zanedbávanie povinností vyplývajúcich z týchto stanov a/alebo uložených valným
zhromaždením.

5.

Podpredsedovia sú volení na dvojročné obdobie členmi ZKVHS podľa krajského kľúča.
Podpredsedom môže byť iba osoba, ktorá je riadnym členom člena ZKVHS. Podpredsedu
za svoj kraj volia iba členovia ZKVHS so sídlom v tomto samosprávnom kraji. Každý
podpredseda je zvolený nadpolovičnou väčšinou hlasov členov ZKVHS zúčastnených na
krajskej členskej schôdzi, ktorá sa koná najskôr 1. novembra a najneskôr 20. decembra
predchádzajúceho roku. Krajskú členskú schôdzu zvoláva a organizuje príslušný
podpredseda alebo mimoriadne člen, ktorý túto schôdzu zvolá. Odvolať podpredsedu
môže iba valné zhromaždenie podľa bodov 4 a 5 Článku 4 týchto stanov alebo krajská
členská schôdza 3/5 väčšinou všetkých miestne príslušný členov. Dôvodom na odvolanie
je najmä zjavné zanedbávanie povinností vyplývajúcich z týchto stanov a/alebo
uložených valným zhromaždením.

6.

Kompetencie predsedu:
a) je štatutárnym orgánom, reprezentuje a zastupuje ZKVHS,
b) minimálne raz za kalendárny pol rok zvoláva predsedníctvo,
c) koordinuje činnosť predsedníctva a ZKVHS,
d) koordinuje priebeh výročnej členskej schôdze, mimoriadneho valného zhromaždenia
a stretnutia predsedníctva,
e) koná za ZKVHS,
f) podáva správu o stave a činnosti ZKVHS na výročnej členskej schôdzi,
g) informuje a podáva správy o dôležitých skutočnostiach,
h) zvoláva výročnú členskú schôdzu alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
i) môže sa dať zastupovať jedným z podpredsedov,
j) plní iné úlohy uložené mu valným zhromaždením.
Svoje kompetencie môže predseda delegovať na vybraného podpredsedu a tento s ich
delegovaním musí súhlasiť.

7.

Kompetencie predsedníctva:
a) v primeranej lehote vopred stanovuje miesto a čas konania akejkoľvek členskej
schôdze ZKVHS, pripravuje program a podklady zodpovedajúce charakteru
a dôvodu zvolania členskej schôdze,
b) riadi činnosť ZKVHS medzi výročnými členskými schôdzami a mimoriadnymi
valnými zhromaždeniami,
c) prijíma záväzné a nezáväzné interné dokumenty a rozhoduje v prípadoch
stanovených týmito stanovami,
d) menuje zástupcov ZKVHS pre komunikáciu s inými organizáciami a inštitúciami,
e) zastupuje ZKVHS pri jednaní s inými organizáciami a inštitúciami,
f) podáva vyjadrenia, vyhlásenia a iné stanoviská,
g) pomáha členom ZKVHS pri organizovaní podujatí,
h) spracováva a vydáva kalendár podujatí súvisiacich s činnosťou a zameraním ZKVHS
a informuje o nich členov ZKVHS,
i) zabezpečuje informovanosť členov ZKVHS všetkými dostupnými prostriedkami,
j) spracováva správu o činnosti ZKVHS pre výročnú členskú schôdzu, inak
o dôležitých skutočnostiach informuje členov ZKVS priebežne a aktuálne,
k) prijíma žiadosti o registráciu, registruje a vedie evidenciu členov ZKVHS,
l) vykonáva ďalšie činnosti uložené týmito stanovami alebo valným zhromaždením.

8.

V prípade neprítomnosti predsedu na stretnutí predsedníctva ho zastupuje poverený
podpredseda. V prípade absencie poverenia sa rozhoduje losom. Rovnakým spôsobom sa
určuje dočasný predseda v prípadoch podľa bodu 4 tohto článku. Poverený
podpredsedovia môžu zastávať aj ďalšie funkcie a to najmä ako pokladník, tajomník,
hovorca alebo zapisovateľ. O obsadení týchto funkcií podpredsedami hlasuje valné
zhromaždenie na návrh predsedu alebo člena ZKVHS.

9.

Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých podpredsedov a
predsedu, hlas každého člena predsedníctva ma rovnakú váhu. Predseda má právo veta,
ktoré môže byť prelomené 6/8 hlasov všetkých podpredsedov, predseda sa na
opakovanom hlasovaní nezúčastňuje, môže však pred ním odôvodniť svoje veto.
Článok 6
Spoločné ustanovenia o orgánoch ZKVHS

1.

Orgány ZKVHS konajú v najlepšom záujme ZKVHS a jeho členov.

2.

Rozhodnutia a iné záväzné dokumenty vydané orgánmi ZKVHS sú pre členov ZKVHS
záväzné odo dňa ich oznámenia.

3.

Orgány ZKVHS je uznášania schopné, pokiaľ sa do 30 minút od zahájenia zasadania
zúčastní nadpolovičná väčšina členov príslušného orgánu ak nie je v týchto stanovách
uvedené inak.

4.

Hlasovanie orgánov ZKVHS prebieha verejne, pokiaľ nie je nadpolovičnou väčšinou
prítomných nerozhodnuté inak.

5.

Výkon funkcie predsedu a podpredsedu zaniká úmrtím, vzdaním sa funkcie, alebo
odvolaním z funkcie.

6.

Pri hlasovaní a rozhodovaní postupujú členovia ZKVHS a členovia predsedníctva
apoliticky bez ohľadu na náboženské presvedčenie, na príslušnosť ku KVH alebo k
politickej strane alebo osobné antipatie.
Článok 7
Oznamovanie správ a rozhodnutí

1.

Ak sa nedohodne inak, oznamuje sa pomocou služieb internetu, web stránky, sociálnych
sietí a/alebo e-mailovej komunikácie.

2.

Pokiaľ si situácia vyžaduje rýchlu komunikáciu, môže sa zvoliť aj iná vhodná forma,
napr. telefonický hovor.

3.

Dôležité správy ako zvolanie výročnej členskej schôdze, mimoriadnej členskej schôdze
alebo schôdze predsedníctva sa oznamuje zásadne e-mailom prípadne poštou. Doručenie
musí byť preukázané napríklad potvrdením o prevzatí zásielky alebo prijatia e-mailu.

Článok 8
Právne postavenie ZKVHS
1.

ZKVHS je nezávislé, apolitické záujmové združenie občianskych združení podľa § 20f
a nasledovných zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov.

2.

ZKVHS nezodpovedá za konanie a právne záväzky svojich jednotlivých členov.

3.

ZKVHS nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za činnosť jednotlivých členov ZKVHS a
do ich vlastnej činnosti nezasahuje okrem prípadov stanovených týmito stanovami.
Článok 9
Súčinnosť

ZKVHS v zmysel týchto stanov môže uzavrieť prostredníctvom predsedníctva zmluvu o
súčinnosti alebo spolupráci s iným združením, fyzickou alebo právnickou osobou, len ak je
toto spojenie, účel a obsah zmluvy v súlade s týmito stanovami a na prospech ZKVHS pričom
medzi druhou stranou a ZKVHS nie je stret záujmov. Zmluvu uzatvára predseda a minimálne
jeden podpredseda pričom sú zahrnuté podpisy oboch/všetkých. V tomto prípade je vylúčené
samostatné konanie predsedu. Podpredseda zastupujúci predsedu musí mať písomné
plnomocenstvo s overeným podpisom predsedu a nemôže zároveň vystupovať ako ďalší
zástupca ZKVHS.
Článok 10
Zásady hospodárenia
1.

Hospodárenie sa uskutočňuje podľa rozpočtu schváleného predsedníctvom ZKVHS vždy
na obdobie jedného kalendárneho roka.

2.

Združenie hospodári s nasledujúcim majetkom:
a) hnuteľným majetkom potrebným na zabezpečenie chodu a potrieb ZKVHS ako
i potrieb jeho členov,
b) nehnuteľným majetkom, ktorým môže byť napríklad sídlo ZKVHS alebo iné
nehnuteľnosti, ak takéto nehnuteľnosti v budúcnosti združenie získa do vlastníctva,
c) finančnými prostriedkami slúžiacimi na a financovania aktivít a zabezpečenie chodu
ZKVHS,
ktorý môže byť nadobudnutí darom, nákupom alebo inými zákonom schválenými
spôsobmi, medzi ktoré patrí najmä vyberanie pravidelných členských poplatkov
a dobrovoľných príspevkov členov, prijímanie darov od fyzických a právnických osôb,
prijímanie dotácií a grantov zo štátneho rozpočtu alebo od iných organizácií, prijímanie
podielových daní a úrokov z vkladov na účte.

3.

Výnosy z majetku a vlastnej činnosti ZKVHS môžu byť použité len na podporu cieľov
združenia a zabezpečenie jeho riadneho chodu. V záujme vytvárania vlastných zdrojov
môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti
podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania ZKVHS a v
súlade so všeobecne záväzným predpismi a týmito stanovami.

4.

O stave majetku ZKVHS predkladá správu predseda predsedníctva na výročnej členskej
schôdzi.

5.

Ktorýkoľvek člen ZKVHS môže v prípade dôvodných pochybností o stave majetku
ZKVHS požiadať o vykonanie auditu. Audit na náklady ZKVHS môže byť vykonaný iba
raz ročne. V odôvodnených prípadoch môže valné zhromaždenie odhlasovať náhradu za
náklady auditu jeho navrhovateľovi z prostriedkov ZKVHS.
Článok 11
Zmena stanov a ich výklad

1.

Tieto stanovy možno meniť iba spôsobom podľa Článku 4 bodu 4 týchto stanov.

2.

Výklad stanov vykonáva predsedníctvo ZKVHS a takýto výklad je pre členov ZKVHS
záväzný, pokiaľ je v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

3.

Predsedníctvo ZKVHS vykladá ustanovenia týchto stanov podľa ich účelu, obsahu a vo
vzájomnej súvislosti. Prípadné nejasnosti konzultuje s právom znalými osobami. Výklad,
ktorý je zjavne v rozpore so stanovami, prieči sa im alebo ich obchádza je neuplatniteľný.

4.

Pri výklade sa dbá na obvyklé jazykové pravidlá a zvyklosti.
Článok 12
Zánik ZKVHS

1.

ZKVHS zaniká z právnych dôvodov stanovených zákonom a týmito stanovami.

2.

O dobrovoľnom zániku ZKVHS, alebo zlúčením s inou organizáciou rozhoduje valné
zhromaždenie spôsobom podľa Článku 4 bodu 4 týchto stanov.

3.

V prípade zániku sa s majetkom ZKVHS naloží v zmysle § 70 a nasledujúcich zákona č.
513/1991 Z. z.
Článok 13
Záverečné ustanovenie

Záležitosti neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi
predpismi Slovenskej republiky. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie na
príslušnom okresnom úrade. Stanovy boli prijaté zakladajúcou zmluvou, ktorej prílohu tvoria.

