SirokeBase

STANOVY
I.
Názov a sídlo
Názov občianskeho združenia je SirokeBase.
Sídlom združenia je Široké 534, 082 37 Široké.

II.
Ciele
Cieľom združenia je budovanie metropolitnej neverejnej telekomunikačnej
siete, rozvoj informačných technológií, podporu vzdelávania a informatizácie a budovanie
informačnej spoločnosti.

III.
Členstvo v združení
Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická osoba, ktorá má
v mieste svojho bydliska počítač pripojený do metropolitnej neverejnej telekomunikačnej
siete, ktorú spravuje SirokeBase a súhlasí so stanovami občianskeho združenia.
Členstvo v združení vzniká na základe prejavu vôle uchádzača o členstvo, rozhodnutia
predsedníctva a potvrdenia rozhodnutia predsedníctva valným zhromaždením.
Členstvo zaniká:
- písomným prehlásením člena o vystúpení z občianskeho združenia,
- vylúčením člena,
- úmrtím člena,
- zánikom občianskeho združenia.
O vylúčení člena rozhoduje Predsedníctvo. Ak Valné zhromaždenie nepotvrdí
rozhodnutie predsedníctva o vylúčení člena, členstvo v občianskom združení sa obnoví dňom
rozhodnutia valného zhromaždenia.

IV.
Práva a povinnosti členov
Členovia sú povinní dodržiavať stanovy občianskeho združenia a prevádzkový
poriadok metropolitných neverejných telekomunikačných sietí, vybudovaných a
spravovaných SirokeBase. Sú ďalej povinní udržiavať sieť tak, aby slúžila na vzdelávacie
účely a pre potreby informatizácie spoločnosti.
Členovia majú právo voliť a byť volení do orgánov občianskeho združenia, podieľať
sa na jeho činnosti a byť informovaný o činnosti a zámeroch občianskeho združenia.

V.
Orgány združenia
Orgánmi občianskeho združenia sú valné zhromaždenie, pokladník a predsedníctvo.
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom občianskeho združenia, tvoria ho všetci členovia
občianskeho združenia.
Členovia valného zhromaždenia majú právo zúčastniť sa na rokovaniach valného
zhromaždenia a hlasovať o rozhodnutiach ním prijatých.
Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa na jeho rokovaní zúčastní minimálne
polovica jeho členov. Rozhodnutia valného zhromaždenia sú prijímané nadpolovičnou
väčšinou prítomných členov.
Valné zhromaždenie zvoláva minimálne raz ročne predsedníctvo občianskeho
združenia písomnou pozvánkou alebo e-mailom, zaslaným všetkým členom združenia aspoň
sedem dní vopred.
Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
- prijímať a meniť stanovy združenia
- voliť a odvolávať pokladníka a ostatných členov predsedníctva
- rozhodovať o dobrovoľnom rozpustení občianskeho združenia, alebo o zlúčení občianskeho
združenia s iným občianskym združením
- potvrdzovať rozhodnutie predsedníctva o vzniku členstva
- rozhodovať o iných záležitostiach, o ktorých si Valné zhromaždenie vyhradilo právo
rozhodovať
Pokladník je správcom majetku združenia. Je zodpovedný za vedenie účtov,
uskutočňovanie platieb, o ktorých rozhodlo predsedníctvo a prijímanie peňažných
prostriedkov. Pokladník je členom predsedníctva. Je volený valným zhromaždením na
obdobie 1 roka. Za svoju činnosť sa zodpovedá valnému zhromaždeniu.
Predsedníctvo je riadiacim a štatutárnym orgánom občianskeho združenia, tvoria ho 5
členovia, z ktorých jedným je pokladník a ďalší štyria sú volení valným zhromaždením na
obdobie 1 roka. Predsedníctvo sa za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, minimálne však dvakrát ročne. Predsedníctvo
je uznášaniaschopné za prítomnosti aspoň 3 členov.
Rozhodnutia predsedníctva sa prijímajú konsenzom alebo hlasovaním. Rozhodnutie je
prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov predsedníctva. V prípade
rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
Do pôsobnosti Predsedníctva patrí:
- riadiť činnosť občianskeho združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia
- voliť spomedzi členov predsedníctva predsedu, ktorý zastupuje združenie navonok
- rozhodovať o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou združenia
- ustanovovať likvidátora pri zániku združenia
- rozhodovať o všetkých záležitostiach združenia, ktoré podľa stanov nespadajú do právomoci
valného zhromaždenia alebo o ktorých si valné zhromaždenie nevyhradilo právo rozhodovať

VI.
Štatutárny orgán
Štatutárnym orgánom združenia je predseda, prípadne ním učený člen predsedníctva,
ktorý zastupuje združenie navonok. Je oprávnený konať a podpisovať v mene združenia voči
tretím osobám.
Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva a v prípade jeho neprítomnosti ním
poverený člen predsedníctva.
VII.
Zásady hospodárenia
Majetok združenia tvoria členské príspevky, dotácie, granty, dary a iné príjmy
dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi.
Majetok a príjmy združenia môžu byť použité na dosahovanie cieľov združenia a na
zabezpečenie jeho vlastnej činnosti.
Pri zániku združenia rozhoduje o použití jeho majetku Valné zhromaždenie nadpolovičnou
väčšinou hlasov všetkých členov.
VIII.
Zánik združenia
Združenie zaniká:
- dobrovoľným rozpustením
- zlúčením s iným združením.
O zániku združenia rozhoduje Valné zhromaždenie, pričom súčasne rozhodne aj
o prechode práv a povinností k majetku združenia.
V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje Valné zhromaždenie likvidátora.
Likvidátor vyrovná záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia
Valného zhromaždenia. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dní
Ministerstvu vnútra.

IX.
Záverečné ustanovenia
Návrh stanov bol prerokovaný a schválený prípravným výborom dňa 4. 9. 2006.
Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra, stanovy nadobúdajú účinnosť dňom
registrácie.

