
Stanovy občianskeho združenia HRADISKO ZOBOR

1. Názov združenia:

HRADISKO ZOBOR

2. Sídlo združenia: 

Petzwalova 15, 949 11 Nitra 11

3. Základné ustanovenia.

HRADISKO ZOBOR (ďalej len "HZ")  je v zmysle zákona č. 83/90 Zz. občianskym
združením záujemcov o lokalitu „Hradisko Zobor“, významnú z hľadiska ochrany prírody,
archeológie, histórie a kultúry, ktorá je situovaná na úpätí vrchov Pyramída a Zobor v okrese
Nitra v CHKO Ponitrie v Slovenskej Republike. Je nepolitickou a neziskovou organizáciou.
Symboliku Hradiska Zobor tvorí nápis veľkým písmom HRADISKO ZOBOR.

4. Ciele a hlavné smery činnosti.

Základným poslaním občianskeho združenia HZ je

v súlade s legislatívou Slovenskej Republiky 

• upriamovať pozornosť verejnosti na lokalitu „Hradisko Zobor“, významnú z hľadiska ochrany
prírody, archeológie, histórie a kultúry

• zbierať vedomosti a informácie o lokalite „Hradisko Zobor“, zverejňovať ich, pomáhať tak
informovanosti verejnosti, rozvoju turizmu v regióne a tiež jeho usmerneniu

• skultúrňovať prostredie a usilovať o získanie zázemia na Pyramíde v prospech širokej
verejnosti v podobe turisticko-informačného centra s expozíciou ochrany prírody, histórie
a archeológie

• vyznačiť a udržiavať náučný chodník „Hradisko Zobor“  zameraný na históriu a archeológiu
lokality

• zhotoviť informačný materiál k náučnému chodníku a o lokalite „Hradisko Zobor“

• poskytovať pre verejnosť výklad a sprievod po lokalite „Hradisko Zobor“

• zhotoviť, umiestniť a udržiavať v lokalite architektonické prvky, pripomínajúce  históriu
hradiska

• usilovať o získanie a prevádzkovanie rozhľadne v lokalite „Hradisko Zobor“ v prospech
verejnosti

Občianske združenie HRADISKO ZOBOR ďalej:

• spolupracuje s odbornou a laickou verejnosťou pri napĺňaní cieľov občianskeho združenia HZ

• organizačne, metodicky a podľa možností i materiálne, technicky a finančne zabezpečuje
svoju činnosť a rozvoj, finančné prostriedky viaže na dosiahnutie cieľov HZ

• vykonáva vzdelávaciu a učebnú činnosť pre svojich členov a verejnosť

• podieľa sa aktívne na ochrane prírody a jej zveľaďovaní 



• zastupuje záujmy svojich členov v súvislosti s plnením cieľov HZ vo vzťahoch k štátnym,
samosprávnym a iným organizáciám

• vytvára vhodné motivačné prvky pre aktivitu a členstvo v HZ

• na účely financovania hlavných cieľov a smerov svojej činnosti a v súlade so svojim poslaním 
- nadobúda a hospodári s vlastným hnuteľným i nehnuteľným majetkom
- vykonáva propagačné činnosti v prospech fyzických alebo právnických osôb, ktoré sa
materiálne, technicky alebo finančne podieľajú na činnosti a rozvoji HZ 

• propaguje svoju činnosť. 

5. Členstvo v HZ.

Členstvo je individuálne. Členstvo vzniká dňom podania prihlášky do HZ a zaplatením
ročného poplatku. Prihlášku u osoby mladšej ako 18 rokov musí podpísať zákonný zástupca
žiadateľa. Členom HZ sa môže stať aj občan iného štátu. Dokladom o riadnom členstve je členská
karta s nalepenou známkou na príslušný rok. Členstvo môže byť:

• riadne

• čestné. 

Členstvo zaniká:

• vystúpením, na základe písomného oznámenia

• neuhradením členského príspevku na dané obdobie

• vylúčením člena predsedníctvom HZ ak nerešpektuje tieto stanovy, uznesenia prijaté
členskou schôdzou, alebo ak hrubo poruší bezpečnostné, morálne alebo etické zásady
správania sa.

6. Práva členov.

Členovia HZ majú právo:

• slobodne vystúpiť z HZ

• podieľať sa na činnosti HZ, pričom účasť člena mladšieho ako 18 rokov na akciách
organizovaných HZ bude podmienená súhlasom zákonného zástupcu

• zúčastňovať sa členskej schôdze HZ

• slobodne prejavovať a obhajovať svoje názory na činnosť HZ

• po dovŕšení 18 roku veku hlasovať, voliť a byť volený do orgánov HZ

• navrhovať odvolanie členov predsedníctva HZ počas ich funkčného obdobia

• navrhovať členov aj nečlenov HZ na morálne alebo vecné ocenenia predsedníctvu HZ

7. Povinnosti členov.

Členovia HZ sú povinní:

• dodržiavať stanovy HZ

• včas a v stanovenej výške platiť členské príspevky



• plniť uznesenia prijaté členskou schôdzou HZ

• dbať na zachovávanie morálnych a etických princípov v ochrane prírody, životného
prostredia, v ochrane historických, archeologických hodnôt a tiež v spoločenskom živote

• zvyšovať svoje teoretické a praktické vedomosti v oblastiach, ktoré súvisia s činnosťou
HZ a vedú k bezpečnejšiemu a kvalitnejšiemu napĺňaniu cieľov a hlavných smerov
činnosti HZ. 

8. Orgány HZ.

a) Najvyšším orgánom HZ je členská schôdza HZ. Členská schôdza sa koná:

• raz ročne

• mimoriadne podľa rozhodnutia predsedníctva

• mimoriadne, ak o to písomne požiada aspoň 1/5 členov HZ. 

Členská schôdza je uznášania schopná, ak sa na nej zúčastní aspoň 1/5 členov HZ. O
všetkých rozhodnutiach rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, s výnimkou
zmeny stanov, kde je potrebný súhlas 2/3 prítomných členov a zániku HZ, kde je potrebný
nadpolovičný súhlas všetkých členov. Z rokovania členskej schôdze sa vyhotovuje zápisnica a
prezenčná listina. 

Členská schôdza:

• volí členov predsedníctva HZ a predsedu revíznej komisie HZ, 

• schvaľuje správu o činnosti a správu o hospodárení HZ, 

• schvaľuje plán činnosti a rozpočet HZ, 

• schvaľuje správu revíznej komisie HZ, 

• schvaľuje výšku členských príspevkov a členských poplatkov, 

• schvaľuje vnútorné smernice a pokyny, 

• rozhoduje o zmenách stanov a o zániku HZ dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s
iným združením, 

• odvoláva členov predsedníctva a predsedu revíznej komisie HZ. 

b) Výkonným orgánom HZ je predsedníctvo HZ. Funkčné obdobie predsedníctva HZ je
štvorročné. Predsedníctvo sa schádza minimálne 1 x za 3 mesiace a podľa potreby. 

Predsedníctvo HZ tvoria: 

• predseda - koordinátor

• hospodár - pokladník

• predseda odborných komisii – hovorca

Predsedníctvo, alebo jeho členovia si na zabezpečenie svojej činnosti môžu vytvárať
pracovné komisie. Predseda odborných komisií - hovorca si odborné komisie vytvára prednostne
na získanie informácii súvisiacich s archeológiou, históriou a na informovanie verejnosti o lokalite
„Hradisko Zobor“ a HZ. Vytvorenie a zrušenie komisií, počet ich členov, funkčné obdobie a
pracovná náplň členov komisií je v kompetencii predsedníctva HZ. 



Predsedníctvo HZ: 

• organizuje a riadi činnosť HZ podľa uznesení prijatých členskou schôdzou HZ, 

• organizuje a riadi činnosť komisií predsedníctva, 

• pripravuje a zvoláva členskú schôdzu HZ,

• predkladá členskej schôdzi správu o činnosti HZ a správu o hospodárení, 

• predkladá členskej schôdzi návrh rozpočtu na ďalšie obdobie, 

• vedie evidenciu svojich členov, 

• rozhoduje o vylúčení člena z HZ podľa týchto stanov, 

• hospodári so zverenými prostriedkami v súlade s platnými zákonmi, 

• rozhoduje o veciach HZ v období medzi členskými schôdzami s výnimkou rozhodnutí,
ktoré sú vyhradené členskej schôdzi,

• podľa potreby pozýva na svoje rokovania členov pracovných komisií predsedníctva, 

• informácie o dianí v HZ pravidelne zverejňuje na internetovej stránke HZ a inými
dostupnými formami, 

• v prípade neodkladného riešenia veci, ktorá je v kompetencii členskej schôdze môže
rozhodnúť o korešpondenčnom spôsobe hlasovania členov HZ, 

• udeľuje morálne alebo vecné ocenenia členom HZ alebo iným osobám (fyzickým či
právnickým), ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o napĺňanie cieľov HZ. 

c) Kontrolným orgánom HZ je revízna komisia. Funkčné obdobie revíznej komisie je štvorročné.
Počet členov revíznej komisie a ich povinnosti stanoví predseda revíznej komisie. Revízna komisia
HZ kontroluje efektívnosť a správnosť hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom HZ,
pričom:

• má právo nahliadať do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov súvisiacich s
hospodárskou činnosťou HZ, 

• výsledky kontrol prerokúva s predsedníctvom HZ a navrhuje spôsob odstránenia
prípadných nedostatkov, 

• preskúmava ročnú účtovnú závierku, 

• podáva členskej schôdzi HZ správu o výsledkoch kontrol hospodárenia v HZ.

d) Štatutárnym orgánom HZ oprávneným konať v jeho mene je predseda - koordinátor HZ.

9. Zásady hospodárenia, majetok HZ a jeho nadobúdanie.

a) Hospodárenie HZ sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými predpismi a týmito
stanovami. HZ vedie účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve a príslušných postupov účtovania.
Príjmy plynúce z činností, ktoré sú cieľom a poslaním HZ, sú úmerné vynaloženým nákladom a
jednotlivé činnosti HZ nezakladajú cenovú konkurenciu voči iným osobám.

b) Majetok HZ tvoria:

• finančné prostriedky na účtoch v peňažných ústavoch a pokladničná hotovosť, 



• hnuteľný a nehnuteľný majetok s výnimkou vecí, ktoré boli HZ zverené na využívanie a
sú majetkom iných osôb, 

• cenné papiere, majetkové práva (vrátane pohľadávok), finančné účasti alebo vklady HZ
na podnikanie iných osôb. 

c) Zdroje príjmov HZ tvoria:

• členské príspevky a vklady členov, 

• subvencie, dotácie a príspevky z verejných prostriedkov, 

• subvencie, dary a príspevky získané od fyzických alebo právnických osôb, 

• výnosy z vlastnej hospodárskej, alebo spoločenskej činnosti dosiahnuté za účelom
splnenia cieľov a hlavných smerov činnosti HZ. 

d) V prípade zániku HZ dôjde k vysporiadaniu majetku podľa § 13 Zákona č. 83/90 Zz. o
združovaní občanov a podľa zásad schválených predsedníctvom HZ. 

10. Záverečné ustanovenie.

Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej
republiky.

Prerokované a schválené prípravným výborom v NITRE dňa 6. 03. 2007.


