
Stanor,y
oböianskeh o zdruáenia Fórum Mad'arov v Ko5iciach

za|oÍeného podl'a zékona ö.83i 1990 Zb. o zdruüovaní oböanov v zneníneskorSích predpisov
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Názov oböianskeho zdruZenia je:
v mad'arskom iazyku:

Skráten;f názov..
Sídlom oböianskeho zdruZenia ie: o 4 f ofrcg:

Clanok2.
Ciel'a öinnost'

Ciel'om oböianskeho zdruüenia je:
- zastupovanie kultúmych záujmov organizáciía súkromn;fch osöb,
- podpora obÖianskych a kulfurnych aktivít pre upevnenie azácltany identity,
- orgarizovanie plnohodnotného vytlíitiavol'ného öasu,
- podpora a upevriovanievdahov medzi oböanmi mesta a regiónu,
- bádanie Zivota menSín v Ko5iciach a v Ko5ickom resióne.

Pri napíüaní ciela oböianske zdnlüetie:
- organizuje diskusné főra, odborné konferencie, semináre, vfstavy,
- otganizuje a koordinuje úöast' ölenov a organizácií na kultúrnych podujatiach v súlade

s ciel'mi zdruüenia,
- zabezpeöuje prednáSkovú' publikaönú a vydavatel'skú öinnost',
- zapojí sa do osvetovych' vyskumnych, vyvojovychainych programov a projektov,

ktoré sú v súlade s öinnost'ou oböianskeho zdnúenia.

Ctanok:.
Clenstvo

Clenom oböianskeho zdruLeniamöZu byt fuzickéosoby starSie ako 16 rokov, alebo
právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a ciel'mi oböianskeho zdnúenia.
o prijatí zaprvychölenov zdruüeniarozhodujú ziatovatelia, o prijatí ostatnych
ölenov rozhoduje predsedníctvo oböianskeho zdnúenia na základe písomnej prihláSky.
Clenstvo v zniká driom pryatia za é|ena.
Dokladom ölenstvaje zápis do protokolu ölenov zdruilenia.
Zánik ölenstva:
- vystúpením _ ölenstvo zartiká düom doruÖenia písomného oznámeniaölena
predsednícfiu obÖianskeho zdruZenia o vystúpení,
Vylúöením _ ölenstvo zanikádüom rozhodnutia predsedníctva oböianskeho zdruüenia
o lylúöení s nadpoloviönou váöSinou hlasov,
úmrtím ölena, resp. ziínikom právnickej osoby'
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- zánikom zdruienia.

Clánok 4.
Práva a povinnosti ölenov

Clen má právo: . .. ' '. .'].l',l.....".

podiefat' sa na Öinnosti oböianskeho zdruZenia,,' . 
. .. -' . . -.

volit' a od 18 iokov byt volen;f do orgánov obÉianskeh o zdruienia.
obracat' sa na orgiíny oböianskeho zdruíenia s podnetmi a Ziadát' ich o stanovisko,
byt' informovany o rozhodnutiach orgánov oböianskeho zdru*érlia.
Povinnosti ölena:
D o drLiav at stanovy oböianskeh o zdruLenia )
Plnit' uznesenia oböianskeho zdruíenia,
Aktívne sa podiefat'na öinnosti obÖianskeho zdruíenia.

Clánok 5.
or gány obÖi anskeh o zdruZenia

orgránmi oböianskeho zdruZenia sú:
- valné zhromaÍdenie-
- predsedníctvo,
- Statutámy orgán,
- revízna komisia.

Clánok 6.
Valné zhromaLdenie

1) Valné zhromaüdenie je najvySSím orgánom oböianskeho zdruZeniaaje utvorené zo
vSetfuych Ölenov oböianskeh o zdruLenia.
Valné z|lromaÍdenie
Schval'uje stanovy oböianskeho zdtuíenia' ich zmeny a doplnky, v
Volí a odvoláva ölenov predsedníctva,
Volí a odvoláva ölenov rcvíznej komisie, L,

Schvafuje plán Öinnosti, qfroönú správu,
Schval'uje rozpoöet a sprálu o hospodárení,
Rozhoduje o zruSení zdruÍenia.
Zasadnutie valného zhromaútovania zvo|ávapredsedníctvo podlia potreby, najmenej
jedenkrát do roka. Predsedníctvo zvolávalné zhromúdenie'ák o tó poziadu 

''á3-"''ó.1polovica ölenov obÖianskeho zdruienia. Valné z|.romúdenie je uznásaniaschopné' ak
je prítomná nadpoloviöná váöSina vSetkÍch ölenov.

Ctrinot Z.

Predsedníctvo
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Predsedníctvo je qfkonn;fm orgánom oböianskeho zdruÍenix;ktöpj.j9"aa svoju öinnost'
zodpovedny valnému zftromaideniu. fuadi öinnost'oböianskeho zdruáen-ia v období
medzizasadnutiamivalného zhromúdenia' . 

'.... 
. ..''*-. .i'..:,

Predsedníctvo má najmenej 5 ölenov, ktorych funköné bb.dobie je tiojroeúj
Predsedníctvo sa schádzanajmenej raz Stvrt'roöne. Jeho rokovarria.zvólrí*áá riadi
predseda. Predsedníctvo je uzná5aniaschopné, ak je prítöinná iladpotoviepá váöSina
j eho ölenov. Predsedníctvo rozhoduj e j ednoduchou váö Sirioú. príto.mirVoh ö lenov.
Predsedníctvo: .. ..:'' ''- .

volí spomedzi svojich ölenov predsedu a podpredsedu, V
odvoláva predsedu a podpredsedu,
riadi a zabezpeéuje öinno st' obÖianskeh o zdruLenia,
zvo|áva a obsahovo pripravuje rokovania valného zltromúdenia,
vypracúva plán öinnosti i sprálu o öinnosti, návrh rozpoötu i správu o hospodarení
obÖianskeho zdruLenia,
rozhoduje o prijatí a vylúöení ölena oböianskeho zdruíenia,
rozhoduje o zruSení oböianskeho zdr:uLenla' ak sa valné zhromúdenie nezíde do troch
mesiacov, aby rozhodlo o zruSení oböianskeho zdruÍenia.
Predsedníctvo möZe na zabezpeöenie svojej öinnosti:
zríadit sekretariát a ustanovovat' vedúceho sekretariátu.

Clrínok 8.
Statutámy orgán

Statutárnym orgánom oböianskeho zdruLeniaje predseda, vo vynimoönych prípadoch
podpredseda v rozsahu uvedenom v ólanku 8 bod 3).
Predseda zv oláv a riadi zasadnutia predsedníctva.
So súhlasom predsedníctva v prípade potreby predseda möZe písomne poverit'
podpredsedu so zastupovaním v rozsahu práva a povinností anadobu uvedenom
v konkrétnom písomnom poverení.
Podpredseda o svojej öinnosti v období zastupovania v zmysle ölánk-u 8 bodu 3) je
povinn;f podat' písomné hlásenie predsedovi oböianskeh o zdruienla,

Ctrinot g.

Revízna komisia

Revízna komisia je kontroln;fm orgánom obÖianskeho zdruienia, ktory za svoju
öinnost' zodpovedá valnému zhromaZdeniu.
Clenstvo v revíznej komisii je nezluÖitel]né s ölenstvom v predsedníctve.
Revízna komisia má najmenej 3 ölenov' ktorí spomedzi seba volia predsedu. Schádza
sa najmenej razroéne. Jej rokovaniazvo|áva a riadi predseda. Revízna komisia je
uznáSaniaschopná ak je prítomná nadpoloviöná váöSina ölenov. Rozhodnutia prijíma
váöSinou prítomnfch ölenov.
Revízna komisia:
Kontroluj e hospodárenie oböiansk eho zdruZenie, upozoríuj e predsedníctvo na
nedostatky a navrhuje mu rieSenia na ich odstriínenia,
Kontroluje dodrZiavanie stanov a vnútorného poriadku.
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Ctrlnot< tO.
Hospodarenie zdruüenia

'...'''.......
oböianske zdruZenie hospodríri s hnutefnj,m a nehnute]]nym nrbjstkom.
Zdrojmi majetku sú:

- dary od fyzickych osöb, dotácie a granty od právnick;fch osöb zt;uzemskai zo
zahranióía, ..' 

.. .,;..

- qfnosy majetku, '. ,l

-príjmyzöinnostiprinaplriovaníciel'ovzdruLenia,...
3) Príjmy z öinnosti möZu b1.t'pouZité vyluöne na podpontá:zvjiSenie úrovne öinnostiL'

ustanovené v ölánku 2 tychto stanov.
3) Hospodárenie sa uskutoöriuje podfa schváleného rozpoÖtu. Za hospodárenie

zodpovedá predsedníctvo.

Clrínok 11.
ZanikzdruZenia

1) oböianske zdruLenie zantká dobrovol'n;fm rozpustením, alebo zlúöením s in;fm
zdrutenim.
Ak obÖianske zdruLenie zanikározpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.
Pri likvidácii oböianskeho zdruúenia sa najprv uhradia vSetky pohfadávky
oböianskeho zdruüenia,
Majetok sa v prípade likvidácie möZe pouZit'vyluöne na vSeobecne prospeSné
a charitatívne úÖely' alebo na úöely podobného charakteru ako je toto obÖianske
zoraíenie.

Clánok 12.
Závereéné ustanovenia

Stanovy nadobúdaj ú úöinno st' döom schválenia valnym zhromaüdením.
oböianske zdruZenie v zniká düom re gistrácie Ministerstvom vnútra S R.
Stanovy boli schválené Prípravnym vyborom dila 16. 03. 201 1

V Ko5iciach, dila 16.03.2011
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