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Dodatok č.1 

S t a n o v y  

občianskeho združenia 

Združenie absolventov a priateľov Stavebnej fakulty STU v Bratislave 

Pôvodný text: 
I. 

Všeobecné ustanovenia 
3. Názov združenia: 

 
Nový text: 

I. 
Všeobecné ustanovenia 

3. Názov združenia v anglickom jazyku: 
 
 

Pôvodný text: 
II. 

Členstvo v združení 
1. a) Členom združenia môže byt' fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto predpoklady:   - je 

plne spôsobila na právne úkony, 
- je bezúhonná. 

b) Členom združenia môže byt' právnická osoba, zastúpená svojim štatutárnym orgánom, ktorý 
musí spĺňať podmienky ako fyzická osoba podľa bodu 1 a čl.ll. 

 
Nový text: 

II. 
Členstvo v združení 

 
1. a) Členom združenia môže byt' fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto predpoklady:    - 

je plne spôsobila na právne úkony 

b) členom združenia môže byt' právnická osoba, zastúpená svojim štatutárnym orgánom, ktorý musí 
spĺňať podmienky ako fyzická osoba podľa bodu 1 a čl.ll. 

 
 

Pôvodný text: 
III. 

Práva a povinnosti členov združenia 
 

2. Členovia združenia majú právo plnohodnotne sa zúčastňovať činnosti združenia a taktiež voliť a byt' 
volení do orgánov združenia a byt' informovaní o zámeroch a aktivitách združenia. 

 
Nový text: 

III. 
Práva a povinnosti členov združenia 

 
2. Členovia združenia majú právo plnohodnotne sa zúčastňovať činnosti združenia voliť a byt' volení do 

orgánov združenia, byt' informovaní o zámeroch a aktivitách združenia. 
 

3. Čestní členovia, okrem práv a povinností uvedených v bode 1. a 2. Sa môžu zúčastňovať zasadnutí 

Správnej rady. 
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Pôvodný text: 
V. 

Zhromaždenie členov združenia 

3. Zhromaždenie členov združenia je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 
členov. Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. 

4. Zhromaždenie členov združenia rozhoduje o všetkých základných otázkach a to najmä: 

a) volí a odvoláva členov Správnej rady a ostatných orgánov združenia a určuje ich počty 

b) schvaľuje vnútorný poriadok združenia, rokovací a volebný poriadok 

c) môže rušiť alebo meniť rozhodnutia Správnej rady združenia 
d) schvaľuje ročný príspevok členov na činnosť združenia 
e) schvaľuje výšku primeranej náhrady za činnosť vo funkciách v orgánoch združenia 
f) schvaľuje Stanovy združenia a ich zmeny 
g) schvaľuje zánik združenia 
h) rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí. 

 
Nový text: 

V. 
Zhromaždenie členov združenia 

3. Zhromaždenie členov združenia je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 
členov. 

Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina členov do pol hodiny po termíne, uvedenom v pozvánke, a všetci 

členovia boli vopred o členskej schôdzi a navrhovanom programe informovaní, uskutoční sa bezprostredne 

po uplynutí tejto lehoty členská schôdza, ktorá je uznášania schopná, pri počte členov združenia, ktorí sú 

prítomní na členskej schôdzi podľa pôvodného programu. 

Na platnosť' rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. 

4. Zhromaždenie členov združenia rozhoduje o všetkých základných otázkach a to najmä: 

  i) volí a odvoláva členov Správnej rady a ostatných orgánov združenia. 
  j) schvaľuje vnútorný poriadok združenia, rokovací a volebný poriadok 
  k) môže rušiť alebo meniť rozhodnutia Správnej rady združenia 
  I) schvaľuje ročný príspevok členov na činnosť združenia 

m)schvaľuje výšku primeranej náhrady za činnosť vo funkciách v orgánoch združenia 
n) schvaľuje Stanovy združenia a ich zmeny 
o) schvaľuje zánik združenia 
p) rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí. 

 
 

Pôvodný text: 
Vl. 

Správna rada 

2. Správna rada je uznášania schopná, ak sú prítomní všetci členovia správnej rady. Na platnosť 

rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov správnej rady. V prípade rovnosti hlasov 

rozhoduje hlas predsedu združenia. 

 
Nový text: 

Vl. 
Správna rada 

2. Správna rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov správnej rady vrátane 

predsedu. Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov správnej 

rady. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu združenia. 


