STANOVY
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA CASTRUM THORNA
Občianske združenie Castrum Thorna (ďalej len „združenie“) je v súlade so zákonom č.
83/1990 Z. z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dobrovoľným združením
fyzických a právnických osôb, ktorého prvoradým cieľom je záchrana, obnova, rekonštrukcia
a propagácia NKP, Turniansky hrad v katastri obce Turňa nad Bodvou v okrese Košice –
Okolie vo VÚC Košice.
I.
Základné ustanovenia
Názov občianskeho združenia:
Občianske združenie Castrum Thorna (v skrátenej forme Castrum Thorna, o.z.)
Sídlo združenia:
Sídlisko Cementár 332/54, 044 02 Turňa nad Bodvou
Pôsobnosť združenia je vymedzená stanovami združenia.
II.
Charakteristika a ciele
1) OZ Castrum Thorna je mimovládna, dobrovoľná, nezisková a apolitická organizácia, ktorá
sa zaoberá činnosťou na NKP, Turniansky hrad.
2) Cieľom združenia je:
a) záchrana, obnova, rekonštrukcia a propagácia NKP, Turniansky hrad
b) riadenie výskumov spojených so získavaním nových poznatkov nielen pre potreby
vykonávania konzervačných prác,
c) združovanie fyzických a právnických osôb so záujmom záchrany kultúrneho dedičstva SR,
d) udržovanie stykov s domácimi a zahraničnými inštitúciami s podobným zameraním, najmä
cezhraničná spolupráca s inštitúciami zameranými na záchranu kultúrneho dedičstva v
maďarskej časti územia niekdajšej turnianskej župy,
e) spolupráca s inštitúciami, ktoré majú záujem podieľať sa na obnove NKP, Turniansky hrad,
napr. s obecným úradom v Turni nad Bodvou,
f) organizovanie vzdelávacích, pracovno-vzdelávacích, remeselných, kultúrnych, relaxačných
a tímového ducha zveľaďujúcich akcií nielen v areáli hradu,
g) informovanie a propagácia o činnosti na Turnianskom hrade pomocou rôznych médií
a informačných systémov,
h) zbližovanie ľudí podobných záujmov formou rôznych aktivít.

III.
Členstvo v združení
1) Členstvo v združení je dobrovoľné. Členmi združenia sa môžu stať fyzické osoby vo veku
od 18 rokov a právnické osoby zo Slovenska a tiež aj zo zahraničia, ktoré súhlasia so
stanovami združenia. Všetci členovia združenia pracujú v intraviláne a extraviláne hradu na
vlastné riziko a v prípade úrazu združenie nenesie zodpovednosť.
2) Členovia združenia sú:
a) riadni členovia (aktívne pracujúci v združení),
b) čestní členovia (pocta ľuďom, ktorý sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj združenia a
spoločnosti).
3) Riadne členstvo vzniká prejavením slobodnej vôle žiadateľa a súčasne zúčastnením sa na
minimálne 3, slovom troch, akciách, odsúhlasením prijatia riadneho člena na zasadaní
správnej rady 2/3 väčšinou a zaplatením členského príspevku.
4) Prijatie čestného člena navrhuje správna rada a schvaľuje ho valné zhromaždenie 2/3
väčšinou.
5) Práva riadneho člena združenia sú:
a) byť informovaný o činnosti a zámeroch združenia,
b) voliť a byť volený do správnej rady,
c) prispievať svojimi názormi a postrehmi k činnosti a aktivitám združenia, ktoré po
písomnom vyhotovení a doručení prerokuje správna rada a písomnou formou odpovie
navrhovateľovi,
d) užívať majetok združenia počas akcií na účel, na ktorý je určený,
e) kedykoľvek vystúpiť zo združenia.
6) Povinnosti riadneho člena združenia sú:
a) aktívne sa zúčastňovať činnosti združenia,
b) dodržiavať stanovy združenia,
c) platiť ročný členský príspevok stanovený valným zhromaždením,
d) propagovať združenie v rámci vlastných možností,
e) pri začatí každej akcie písomne potvrdiť poučenie o bezpečnosti práce (BOZP),
f) zúčastniť sa valného zhromaždenia minimálne 1-krát ročne.
7) Zánik členstva:
a) slobodným vystúpením člena zo združenia,
b) dlhodobou pasivitou, teda neúčasťou na akciách združenia počas dvoch za sebou idúcich
rokov,
c) vylúčením člena 2/3 rozhodnutím správnej rady,
d) smrťou člena,
e) zánikom združenia.

IV.
Orgány združenia
Orgánmi združenia sú:
1) Valné zhromaždenie
2) Správna rada
3) Predseda združenia
1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia, ktorý sa schádza najmenej 1-krát
ročne. Tvoria ho všetci členovia združenia. Valné zhromaždenie zvoláva správna rada.
Kompetencie Valného zhromaždenia:
a) volí a odvoláva členov správnej rady a Predsedu združenia,
b) prerokúva a schvaľuje rozpočet, plán činnosti a výročnú správu združenia,
c) určuje výšku členského príspevku,
d) mení a dopĺňa Stanovy združenia,
e) rozhoduje o udelení čestného členstva,
f) rozhoduje o zániku združenia.
Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých
riadnych členov združenia. Každý riadny člen združenia má pri hlasovaní jeden hlas. Čestný
členovia sa môžu zúčastňovať zasadania Valného zhromaždenia a predkladať návrhy a
pripomienky k obsahu rokovania, no nemajú hlasovacie právo. Na prijatie uznesení je
potrebná spravidla jednoduchá väčšina prítomných riadnych členov. Na prijatie uznesenia o
udelení čestného členstva, odvolaní Predsedu združenia, odvolaní člena Správnej rady, zániku
združenia a takisto na prelomenie veta Predsedu združenia sa vyžaduje súhlas 2/3 väčšiny
všetkých riadnych členov. V prípade hlasovania o personálnych zmenách, napr. voľba a
odvolávanie členov Správnej rady a Predsedu združenia, sa využíva inštitút tajného
hlasovania v prípade, že takúto formu hlasovania odsúhlasí jednoduchá väčšina prítomných
riadnych členov.
2) Správna rada je riadiacim a koordinačným orgánom združenia, ktorý sa za svoju činnosť
zodpovedá Valnému zhromaždeniu združenia. Riadi činnosť združenia v období medzi
rokovaniami Valného zhromaždenia. Správna rada má 5 členov, ktorých volí a výnimočne
odvoláva Valné zhromaždenie, pričom predseda združenia je vždy členom správnej rady.
Funkčné obdobie členov Správnej rady je trojročné, viacnásobné opätovné zvolenie za člena
Správnej rady je možné.
Kompetencie Správnej rady:
a) rozhoduje o programoch a aktivitách združenia,
b) prerokúva rozpočet, výročnú správu a plán činnosti združenia a predkladá ich na schválenie
Valnému zhromaždeniu,
c) rozhoduje o prijatí riadneho člena,
d) môže znížiť výšku členského príspevku konkrétnym členom, prípadne členský príspevok
úplne odpustiť, napr. z dôvodu finančnej situácie daného člena,
d) navrhuje udelenie čestného členstva.
Správna rada je uznášaniaschopná ak sa rokovania zúčastnia aspoň 4 členovia. Na prijatie
uznesení je potrebná jednoduchá väčšina všetkých členov Správnej rady.

3) Predseda združenia je štatutárnym orgánom združenia a koná v jeho mene. Predsedu
združenia zaväzujú schválené návrhy Valného zhromaždenia a Správnej rady. Tieto orgány
združenia vykonávajú tiež dohľad nad funkciou Predsedu združenia. Predseda združenia je
volený Valným zhromaždením spomedzi členov Správnej rady. Funkčné obdobie Predsedu
združenia je trojročné, viacnásobná opätovná voľba je možná.
Kompetencie Predsedu združenia:
a) predsedá Valnému zhromaždeniu,
b) navrhuje zapisovateľa daného Valného zhromaždenia,
c) môže vetovať uznesenia Valného zhromaždenia a správnej rady, pričom jeho veto môžu
tieto orgány združenia prelomiť 2/3 väčšinou pri opakovanom hlasovaní o danom probléme.
V.
Hospodárenie združenia
Združenie hospodári so svojim majetkom v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi. Majetok združenia slúži na dosahovanie cieľov združenia uvedených v Stanovách
združenia. S finančnými prostriedkami hospodári združenie v súlade s rozpočtom schváleným
na príslušný kalendárny rok.
Finančné prostriedky tvoria:
a) členské príspevky,
b) dotácie, granty a dary,
c) príjmy z vlastnej vzdelávacej, konzultačnej, výskumnej, publikačnej a organizačnej
činnosti,
d) iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
VI.
Zánik združenia
Združenie zaniká:
a) zlúčením s iným občianskym združením,
b) dobrovoľným rozpustením.
O zániku združenia rozhoduje Valné zhromaždenie a hlasovanie je právoplatné 2/3 väčšinou
všetkých riadnych členov. Správna rada následne rozhoduje o prechode majetkoprávnych
povinností združenia. V prípade dobrovoľného rozpustenia združenia vymenuje správna rada
likvidátora, ktorý v prvom rade vyrovná záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží
podľa rozhodnutia správnej rady. Likvidátor oznámi zánik združenia a likvidáciu do 15
kalendárnych dní Ministerstvu vnútra SR.
VII.
Prechodné a záverečné ustanovenia
Záväzný výklad stanov vykonáva správna rada.

