žiadosť
o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 28/2015 a č.
11/2017
_________
Mestský úrad Komárno

^Osobne podané

Dátum

15 APH. m
CísIä záznamu

L

Odbor,'oddelí Bte

OA
číslo spisu:

álA)

Údaje o žiadateľovi:
Vybavuje:

Názov/meno a priezvisko: Komárňanský okrášľovací spol|)k o.z.

Prevzajla;

Sídlo/trvalý pobyt: Okružná eesta 176/9, 945 01 Komárno
Štatutárny zástupca (v prípade PO): Zsolt Ferenczi
Právna forma: o. z.
Predmet

činnosti:

podporovať

vytváranie

zelených

plôch,

osádzanie

odpočinkových miest a ihrísk v a jej okolí, rozvíjanie "komárňanskej identity",
zlepšenie imidžu mesta doma a v zahraničí, podpora, posilnenie lokálpatriotizmu
u obyvateľov mesta Komárna,
IČO: 42 428 921
Číslo účtu: OTP Banka Slovensko a.s., IBAN: SK57 5200 0000 0000 1678 9827
Registrácia: Register občianskych združení Ministerstva vnútra SR, č.:VVS/l900/90-464-38
Telefonický kontakt: Zsolt Ferenczi +421 908 22 66 99
e-mail: knospolok@gmail.com
II.

, ___

Údaje o projekte (akcii):

Názov: revitalizácia zelene na Bašte VI. - odstraňovanie náletových rastlín
a drevín.
Účel použitia dotácie: zapožičanie špec. ručného motorového náradia, palivo do
motorového nár.,....
Spôsob realizácie projektu: vlastný projekt, dobrovoľnícka práca
Cieľ projektu: cieľom projektu je odstraňovanie náletových drevín zo zemného
valu Bašta VI, celoročná úprava a údržba zelene na Bašte VI, tým vytvárať
zelenú plochu na oddych a relaxáciu obyvateľov mesta, širšieho okolia a aj pre
návštevníkov mesta.

í

Fň

Predpokladaný termín realizácie: jún, júl a august 2019,
Požadovaná výška príspevku: 1.000,- €
Celkový rozpočet projektu: cca 5000,- .€
Výška finančnej spoluúčasti žiadateľa na projekte:

III.

cca 4.000,- €

Povinné prílohy žiadosti:
1. Stručný popis pripravovaného projektu (aktivity) a jeho cieľ
2. Vypracovaný položkovitý rozpočet projektu
3. Výpis z OR, živnostenského registra alebo z inej úradnej evidencie alebo
registra, v ktorom je žiadateľ evidovaný - nie starší ako 3 mesiace ku dňu
podania žiadosti - fotokópia
4. Doklad preukazujúci oprávnenie konať v mene žiadateľa, ak to nevyplýva
priamo z dokladu o právnej subjektivite - fotokópia
5. Čestné prehlásenie žiadateľa, že nemá žiadne záväzky voči mestu Komárno ani
právnickým osobám, ktorých zakladateľom (zriaďovateľom) je mesto
6. Potvrdenie o zriadení účtu v banke
7. Doklad o preukázaní vlastných zdrojov na spoluúčasť

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a prílohách sú pravdivé.

Žiadateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných
údajov pre potreby tejto žiadosti a za účelom jej spracovania v informačných systémoch mesta ako aj
oprávneného zverejňovania údajov v súlade s platnou právnou úpravou. Žiadateľ udeľuje súhlas na
dobu neurčitú.

Komárno
Miesto

10. apríla 2019
dátum

KOMÁRŇANSKÝ OKRÁŠĽOVACÍ SPOLOK 0.L
Vnútorná okružná 176/9
946 01 Komárno
IČG: 42 428 921, DIČ: 2120214712

Do dnešného dňa naše o.z. už investovalo do priestorov Bastionu VI. pevnostného
systému nemalú finančnú čiastku, hlavne na odstránenie náletových drevín a na odstránenie
rokmi nahromadeného odpadu, do rekonštrukcie časť inžinierskej sieti a do vnútorných i
vonkajších priestorov, tak aby boli vhodné na užívanie - viď - fotodokumentácia.
Z pevnostných objektov fortifikačného systému Komárna má dobré predpoklady na
celospoločenské využitie len zopár z nich.
Najlepšie predpoklady rozvoja majú predovšetkým tie objekty, ktorých lokalizácia v
blízkosti oddychovo-relaxačných zón by umožnila efektívne celospoločenské využitie. Takéto
predpoklady má predovšetkým severná časť opevnenia Palatínskej a Vážskej línie - Bastión
VI a Bastión VIL Tie sú lokalizované v tesnej blízkosti Mŕtveho ramena a Váhu, kde sú
predpoklady pre budovanie oddychovo-relaxačnej zóny mesta najlepšie. Už v minulosti bolo
počuť o viacerých projektoch, predovšetkým v blízkosti Mŕtveho ramena Váhu (Prírodné
kúpalisko). Od predpokladov k realizácii je však občas viac ako ďaleko, obzvlášť v Komárne
posadnutom prípravou.
Realita pevnostných objektov Bastiónov VI a VII je taká, že aj napriek snahám ich
vlastníkov, je využitie ďaleko od ich potenciálu. Jediným objektom, ktorého využitie do
veľkej miery korešponduje s pôvodnými zámermi je Bastión VI a to predovšetkým tým, že sa
v ňom nachádza expozícia Podunajského múzea - Rímske lapidárium, či reštaurácia. Stále
však chýba využitie na rozličné udalosti, ktoré priestor vo vnútri bastiónu umožňuje.
Bastión VI. patril k najlepšie zachovaným súčastiam Palatínskej línie. Historicky i
architektonicky najcennejšia časť - murovaný valový systém je v dezolátnom stave zarastený
množstvom náletovín. Podnikateľské myslenie orientované na zisk totiž málokedy berie do
úvahy historickú hodnotu a tak paradoxne najcennejšie súčasti objektu zostávajú skryté pred
očami návštevníkov. Bastión VI., ktorý po vyčistení okolia má potenciál na širšie využitie, a
bez investícií a know-how zrejme uviazne v rovine nerealizovaných smelých plánov.
V súčasnej dobe vonkajšie ako aj vnútorné priestory Bastionu VI. sú v schátralé a
niektoré vnútorné priestory objektu sú dokonca v havarijnom stave. V uvedených priestoroch
sa nachádzali pochybné zábavné podniky, ktorých prevádzkovaním sa zdevastovalo okolie.

DODÁVATEĽ:

CP-190002

Cenová Ponuka:

Ladislav Vital - Lavitai
Eôtvósova ul. 1011/12
LAVITAI
IntSifteí & Exterlar Komárno
945 01
Slovenská republika
IČO:

47422424

DIČ:

1086333281

IČ DPH:

SK 1086333281

Komárňanský okrášľovací spolok o.z.
Vnútorná okružná 176/9
945 01 Komárno

Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri
Okresnéhoúradu Komárno, registrácia č. 410-27673

Prevádzka:

Lavitai Stavebná Spoločnost, Bratislavská
Cesta 1, 945 01 Komárno

ODBERATEĽ:
Komárňanský okrášľovací spolok o.z.
Vnútorná okružná 176/9

IČO:

42428921

945 01 Komárno

DIČ:

2120214712

Slovenská republika
Dodacia adresa:

IČ DPH:

Termín dodania

Dátum vyhotovenia
10.04.2019
Číslo účtu: 2930493461/1100

Banka:
Komárňanský okrášľovací spolok o.z., Vnútorná
okružná 176/9, 945 01 Komárno, Slovenská republika IBAN:
SWIFT:

Tatra banka, a.s.
SK83 1100 0000 0029 3049 3461
TATRSKBX

Spôsob dopravy:
Forma úhrady:
Toutou cestou Vám dávam cenovú ponuku na celoročnú (2019) údržbu už vyčistených časti Bašty VI. - úprava zelene, a na vyčistenie ďalšej
vonkajšej častí zemného valu Bašty VI. - odstraňovanie inváznych druhov rastlín, náletových drevín, úprava terénu a odvoz odstraňovaných
drevín
P.č.
1.

Číslo položky Názov položky

Množstvo

MJ
1 ks

Odstraňovanie inváznych daihov rastlín a náletových drevín.

JC bez DPH
5 000,00

DPH
%

Spolu s DPH
5 000,00

N

Bez DPH

DPH

s DPH

20%

0,00

0,00

0,00

10%

0,00

0,00

0,00

Sadzba DPH

0%

0,00

0,00

5 000,00

Neobsahuje DPH
Súčet

Celková suma:

5 000,00

0,00

EUR

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Ladislav Vital , Tel.: -r421944246222, email: lavitaioffice@gmail.com, http: Iavitai7.webnode.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

5 000,00

5 000,00

Evidencia občianskych združení

http://ives.minv.sk/rez/registre/pages/detailoz.aspx?id=211 (

9

m

Evidencia občianskych združení
Zabezpečuje Ministerstvo vnútra SiovenskeJ republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.
Názov združenia

Komárňanský okrášľovací spolok

Právna forma

Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

IČO

42428921

Sídlo

Vnútorná okružná 176/9, 94501 Komárno, Slovenská republika

Webové sídlo
Registračné číslo

VVS/1-900/90-46438

Registrový úrad

MV SR

Dátum vzniku

30.06.2015

Cieľ činnosti
rozvoj obce, regiónu, CR

Od:

30.06.2015

Do:

Späť

1 Hlavnv zoznam 1 Úvod 1 Abecednv zoznam - aktuálnv 1 Abecedný zoznam - úoinv 1
Vvhľadať oodl’a: 1 Názvu 1 Sídla 1 Reaistračného čísla 1 iČO 1 Oblasti činností 1 Oraanizačnei iednotkv 1
1 Informácie o reaistrácii 1 Návod na ooužívaníe reaistra 1

I Správca...ob,sahu..iMV.,SB,) | .Te.ch,n!cký..preY.ádzkova,teľiíVeS.), t .yyhlá,se!iie..o.pristup,np,síi

z1

3. 5. 2019, 13

/■

STANOVY
občianskeho združenia

Článok I.
Názov a sídlo združenia
1.
2.
3.

Sir
Názov združenia znie: (ďalej len „združenie") Kqmání,ansk,}Loki-á*§lpvací spolok.
/~" ; rb
I •^ \
Sídlo združenia je: Vnútorná okružná 176/9, 945|0| Kdimárn,o3 j
ž
I "r;.
Združenie je otvorený, nepolitický a nezávislý pr-|^y súbjek't, je p^anskym združením
v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní o'fe^novĎVúžne^'heskorších
"-----'„s.'-i. ----1„:
predpisov
'
a týchto stanov.

článok II.
Trvanie združenia
1.

Združenie vzniká dňom zápisu do registra združení vedenom Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky.

2.

Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.

Článok IÍI.
Cieľ a predmet činnosti združenia

1. Cieľom činnosti združenia je revitalizácia a popularizácia multikultúrnych,
multietnických a multilingválnych tradícií mesta Komárna, popularizácia súčasného
umeleckého a kultúrneho života mesta Komárna, realizovať aktivity so zameraním na
skrášľovanie verejných priestranstiev a jej okolia.
2. V záujme napĺňať vyššie uvedený cieľ bude združenie:
a) získavať finančné prostriedky a tieto investovať do obnovy a opravy historických
pamiatok v meste Komárno a jeho okolí;
b) zabezpečovať investovanie finančných prostriedkov do nových kultúrno-historických
artefaktov umiestnených na verejných priestranstvách mesta Komárno a jeho okolia,
c) podporovať vytváranie zelených plôch, osádzanie odpočinkových miest a ihrísk
v meste Komárno a jeho okolí,
d) organizovať workshop)', vzdelávacie akcie so zameraním na zisťovanie historických
súvislostí spojených s mestom Komárno a jeho okolím.

e) vydavateľská činnosť, média /noviny, rozhlas, televízia, irifôrnfet^ a äudiovizuálna
činnosť v oblasti kultúry a umenia,
--■Jt
/•:
i C 1 .^riĽis s
f)

publikovať pôvodné ako aj prekladové materiály Itexl^,'"'ktpŕéi prispievajú
k zvýšeniu informovanosti odbornej a laickej verejnosfe'ip hisíórii n^esta Komárna
a jeho okolia,
r
D--’■ ť)

g) rozvíjanie "komárňanskej identity", zlepšenie imidžu mesta a propagácia mesta doma
a v zahraničí. Podpora, posilnenie lokálpatriotizmu u obyvateľov mesta Komárna,
h) aktivity v oblasti cestovného ruchu.
3. Združenie je oprávnené v súlade so všeobecne zác'äznými právnymi predpismi
a príslušnými ustanoveniami týchto stanov a po splnení zákonom predpísaných
podmienok rozširovať, resp. inak meniť predmet svojej činnosti.

Článok IV.
Vznik a zánik členstva
1.

Komárňanský okrášľovací spolok je združenie združujúce ľudí bez ohľadu na pohlavie,
národnosť, pôvod, náboženské vyznanie, sociálne či iné postavenie.

2.

Členstvo v združení je dobrovoľné a nikto nesmie byť k nemu nijakým spôsobom nútený.

3.

Členom združenia sa môže stať každá fyzická a právnická osoba, ktorá suhlass so
Stanovami združenia a ktorá splnila ostatné podmienky pre prijatie za člena združenia
určené týmito Stanovami.

4.

Za členov združenia sa uchádzači prijímajú na základe osobnej písomnej prihlášky.
Písomná prihláška za člena združenia musí v prípade fyzickej osoby obsalrovať meno,
priezvisko, bydlisko, rodné číslo (ak nie je pridelené, dátum narodenia) a v prípade
právnickej osoby jej obchodné meno, sídlo a IČO (ak je pridelené). V písomnej prihláške
musí tiež osoba, ktorá prihlášku podáva, prehlásiť, že v prípade prijatia za člena
združenia bude dodržiavať stanový združenia a včas a v určenej výške zaplatí členský
príspevok, ktorého výšku určuje Správna rada.

5.

O prijatí za člena združenia rozhoduje Správna rada, ktorá podľa potreby \'ykoná s
uchádzačom o členstvo osobný pohovor. Dokladom členstva v združení je „Rozhodnutie
o prijatí za člena združenia".

6.

Správna rada doručí písomné vyhotovenie „Rozhodnutia o prijatí za člena združenia"
uchádzačovi o členstvo. Rozhodnutie o prijatí za člena združenia sa nemusí
odôvodňovať.

7.

Členstvo v združení vzniká uchádzačovi, ktorému bolo doručené „Rozhodnutie o prijatí
za člena združenia", okamihom zaplatenia členského príspevku nového člena, ktorého
výšku určuje Správna rada a podpisu vyhlásenia o sťthlase s obsahom týchto stanov.

8.

Proti rozhodnutiu Správnej rady o neprijatí za člena združenia sa uchádzač môže
odvolať k valnému zhromaždeniu združenia. Odvolanie musí byť písomné a doručené

združeniu osobne alebo doporučene podané na pošte najnesJ<Qŕ-piaty pracovný deň po
oboznámení sa s rozhodnutím Správnej rady o neprijatí za členia ždruzeniaj ; _',
9.

i

ľ'

Ak valné zhromaždenie združenia na základe odvolania rozhodne o prijatí uchadzača za
člena združenia, vzniká uchádzačovi členstvo v združeniydňom'zaplatenia členského
príspevku nového čienep ktorého výšku určuje Správna ráčia a podpisu viyhlásenia
o súhlase s obsahom t)''chto stanov.
'

10. Rozhodnutie valného zhromaždenia združenia o prijatí alebo neprijatí za člena združenia
sa nemusí odôvodňovať, musí sa však uchádzačovi o členstvo bez zbytočného odkladu
oznámiť písomnou formou.
11. Rozhodnutie valného zhromaždenia združenia o odvolaní uchádzača o členstvo v
združení proti rozhodnutiu Správnej rady združenia o neprijatí uchádzača za člena
združenia je konečné.
12. Členstvo v združení zaniká;
a) vystúpením zo združenia
° člen združenia má právo kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov, a to i bez udania
dôvodov zo združenia vj^stúpiť
" členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo
združenia
b) smrťou fyzickej osoby alebo dňom zániku právmickej osoby
c) vylúčením zo združenia
■■ o vylúčení člena združenia zo združenia rozhoduje Správna rada;
^ členstvo zaniká dňom rozhodnutia Správnej rady o vylúčení
v prípade
porušovania stanov združenia, poškodzov'ania záujmov združenia alebo neplatenia
členského príspevku;
■> proti rozhodnutiu Správnej rady o vylúčení člena združenia sa možno odvolať k
valnému zhromaždeniu združenia. Odvolanie musí byť písomné a doručené
združeniu osobne alebo doporučene podané na pošte najneskôr do piatich
pracovrných dní po oboznámení sa s rozhodnutím o vylúčení člena združenia;
v takomto prípade zaniká členstvo v združení dňom rozhodnutia valného
zhromaždenia o vylúčení člena združenia zo združenia
d) zánikom združenia
13.

Zánikom členstva v združení nie sú dotknuté záväzky bývalého člena združenia voči
združeniu vzniknuté za trvania členstva.

Článok V.
Práva a povinnosti členov

1. Člen združenia má právo:
a) zúčastňovať sa na zasadnutí Valného zhromaždenia združenia, na tomto hlasov^ať a
podávať návrhy na rozhodnutie a pripomienky,
b) voliť a byť volený do orgánov združenia,
c) zúčastňov'ať sa podujatí organizov'aných alebo zabezpečovaných združením v súlade
s rozhodnutiami valného zhromaždema združenia a cieľmi združenia,

d) požadovať od Správnej rady informácie a vysvetlenia ku všetkým otázkam týkajúcim
sa jej pôsobnosti

2. Člen združenia je povinný;
a) dodržiavať stanový združenia
.<• .-v"
>\
b) dodržiavať rozhodnutia Valného zhromaždenia a plniť povíhťíosti nim'niu'úlpžené
v súlade s týmito Stanovami a cieľmi združenia
| ^ \ iy, rý,
.• ;
c) uhrádzať Členský príspevok , ktorého výšku a splatnosť určuje pre príslušný rok
Správna rada
, ',
d) zdržať sa každého konania, ktoré by poškodzovalo dobré menô/združéííia alebo bolo
v rozpore s jeho cieľmi
e) chrániť goodwill, dobré meno a záujmy združenia
f) zachovať mlčanlivosť o údajoch získaných o združení v súvislosti so svojím
členstvom a tieto údaje nevyužiť pre seba alebo pre iné osoby, pokiaľ by to bolo v
rozpore so záujmami združenia.

Článok VI.
Orgány združenia
Orgánmi združenia sú;
1. Valné zhromaždenie
2. Správna rada
Článok VIL
Valné zhromaždenie
1. Najvyšším orgánom združenia je Valné zhromaždenie. Do jeho pôsobnosti patrí:
a) schvaľovanie stanov združenia a rozhodovanie o ich zmene,
b) schvaľovanie rozpočtu združenia a ročnej účtovnej závierky združenia,
c) voľba a odvolanie členov Správnej rady a určenie predsedu a podpredsedu,
d) rozhodovanie o odvolaní proti rozhodnutiu Správnej rady o neprijatí za člena
združenia,
e) rozhodovanie o odvolaní proti rozhodnutiu Správnej rady o vylúčení člena združenia
zo združenia,
f) rozhodovanie o dobrovoľnom rozpustení združenia a o jeho zlúčení siným
združením,
g) rozhodovanie o koncepcii činnosti združenia a jej zmenácli ako aj o základných
otázkach a smeroch činnosti združenia,
h) rozhodovanie o kreovaní prípadných ďalších orgánov združenia a voľbe a odvolaní
členov týchto orgánov,
i) rozhodovanie o ďalších skutočnostiach, ktoré si vyhradí na rozhodovanie.
2.. Valné zhromaždenia združenia si môže vyhradiť rozhodovanie vecí, ktoré inak patria do
pôsobnosti iných orgánov združenia.
3.

Členom Valného zhromaždenia sú vždy všetci členovia združenia.

4.

Zasadnutie Valného zhromaždenia sa koná najmenej raz za rok,-a’ívd!áVaľho Správna
rada na vlastný podmet, alebo podnet ktoréhokoľvek čléná .-zdct^enia ‘písomnou
pozvánkou doručenou najmenej 15 dní pred dňom jeho konania osoBné'álebo na adresu
člena združenia naposledy udanú. O zvolanie valného zhroma?dbnia“tnôže Správnu
radu požiadať ktorýkoľvek člen združenia. V tomto prípadé'.je Spýávna, rada povinná
zvolať Valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr dok|Čljdrií ód'ó dňa.rddručenia
žiadosti člena združenia. Ak Správna rada Valné zhromaMenie^ha žiadosť člena
združenia nezvolá, zvolá konanie Valného zhromaždenia člen združenia," a to písomnou
pozvánkou doručenou najmenej 15 dní pred dňom jeho konania osobne alebo na adresu
člena združenia naposledy udanú,

5. Oznámenie o zvolaní Valného zhromaždenia obscihuje:
a) názov a sídlo združenia,
b) miesto, dátum a hodinu konania zasadnutia Valného zhromaždenia,
c) program zasadnutia Valného zhromaždenia,
d) dokumenty, ktoré sa majú byť podľa programu Valnom zhromaždení jeho
predmetom.
6.

Člen združenia sa zúčastňuje rokovania Valného zhromaždenia združenia osobne alebo
v zastúpení splnomocnencom na základe písomného pLnomocenstva s úradne overeným
podpisom. Splnomocnencotn nesmie byť člen Správnej rady združenia.

7.

Valné zhromaždenie združenia je schopné uznášania, ak sú prítomní členovia združenia,
ktorí majú 4/5 väčšinu hlasov všetkých členov združenia. Každý člen združenia má jeden
hlas. Členovia združenia prítomní na konaní Valného zhromaždenia združenia sú
povinní sa zapísať do listiny prítomných. Správnosť listin}- prítomných
uznášaniaschopnosť Valného zhromaždenia združenia potvrdzujú svojimi podpismi
osoby, ktoré podpisujú i zápisnicu z Valného zhromaždenia združenia.

8.

Valné zhromaždenie rozhoduje 4/5 väčšinou hlasov prítomných členov, pokiaľ stanový
nevyžadujú inú väčšinu.

9.

Hlasovanie Valného zhromaždenia združenia sa koná verejne, aklamáciou, ak na návrh
ktoréhokoľvek člena združenia, resp. jeho zástupcu, nerozhodne Valné zhromaždenie
združenia, že sa hlasuje tajne, lístkami.

9.

Zasadnutie Valného zhromaždenia je neverejné a riadi ho predsedajúci, ktorý je zvolený
v úvode zasadnutia na návrh Správnej rady združenia.

10. Valné zhromaždenie rozhoduje formou uznesenia, pokiaľ tieto stanový neustanovujú
inak. O zasadnutí Valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje úplné
znenie všetkých uznesení prijatých na zasadnutí Valného zhromaždenia, ná\'rhy
Správnej rady, členov združenia a '.'ýsledky hlasovania. Zápisnicu o priebehu konania
Valného zhromaždenia združenia zhotovuje zapisovateľ zvolený v úvode jednania na
návrh Správnej rady a podpisujú ho všetci členovia Správnej rady prítomní na zasadnutí
Valného zhromaždenia.
10. Zápisnice zo zasadnutí Valného zhromaždenia sú členom združenia k dispozícii
k nahliadnutiu v sídle združenia.

Článok VIII.
Správna rada

Štatutárnym orgánom združenia, ktorý riadi činnosť zdttí^ma^cČkbi^;^jeho mene je
Správna rada.
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2.

Správna rada rozhoduje o všetkých záležitostiach zäružépÍa,j. ipokiaľ Ríe sú týmito
;
Stanovami vyhradené do pôsobnosti Valného zhromaždenia
\ č*.

3.

Správna rada má 5 členov, z ktorých jeden je predsedhsa štyťia súv^odpredsedovia.
Členov Správnej rady volí a odvoláva Valné zhromaždenieľT^kčné obdobie členov
Správnej rady je trojročné. Nových členov Správnej rady musí zvoliť Valné zhromaždenie
do 30 dní od uplynutia ich funkčného obdobia. Ak Valné zhromaždenie nezvolí nových
členov Správnej rady do 30 dní od uplynutia ich funkčného obdobia, funkčné obdobie
doterajších členov Správnej rady sa automaticky predlžuje o ďalší rok.

4. Pri založení združenia sa Správna rada skladala z piatich členov prípravmého výboru
združenia. Členmi prípravného výboru a jednými zo zakladajúcich členov zduženia až
do vzniku združenia boli:
Zsolt FERENCZI,
Tamás FEKETE,
Virginia 22033, USA
Richard KNEIZEL,
Zoltán PLAJER,
Peter LUKÁČ,

. 945 01 Komárno
., Fairfax,
., 945 01 Komárno
, 945 01 Komárno
, 945 01 Komárno

5. Pri vzniku združenia prvým predsedom Správnej rady bol a prvými podpredsedami
Správnej rady boli:
Predseda - Zsolt FERENCZI,
Podpredseda - Tamás FEKETE, nar.
Fairfax, Virginia 22033, USA,
Podpredseda - Richard KNEIZEL,
Podpredseda - Zoltán PLAJER,
Podpredseda - Peter LUKÁČ,

945 01 Komárno,
, trv. bytom 1
, 945 01 Komárno,
, 945 01 Komárno,
. 945 01 Komárno.

6.

Správna rada združenia zastupuje združenie voči tretím osobám, pred súdmi a orgánmi
štátnej správy a samosprávy a operatívne riadi činnosť združenia a zabezpečuje
realizáciu jeho cieľov v súlade s rozhodnutiami valného zhromaždenia zdmženia.

7.

Člen Správnej rady môže na svoje členstvo v nej rezignovať. Rezignovanie na č!enst\'o
v Správnej rade je účinné dňom oznámenia tejto skutočnosti Správnej rade.

8. Správna rada je schopná uznášať sa, ak je na jej rokovaní prítomná 4/5 väčšina jej členo\'.
Každý člen má pri hlasovaní jeden hlas. Návrh je prijatý, ak bol odsťihlasený 4/5 väčšinou
hlasov prítomných členov/ak tieto stanový neustanovujú inú väčšinu. V prípade rovmosti
hlasov rozhoduje hlas predsedu Správnej rady, ak predseda Správnej rady nebol
prítomný na zasadnutí Správnej rady, rozhodnutie sa mu za týmto účelom predloží na
vyjadrenie.

9.

Správna rada rozhoduje formou uznesenia, pokiaľ tieto stanoy.y-neustanovujú inak.
O zasadnutí Správnej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje aj úplné znenie
všetkých uznesení prijatých na zasadnutí Správnej rady.
ý *-■ t—
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10. Zasadnutia Správnej rady zvoláva predseda Správnej | rády ipíšpinňou ppz\-ánkou
odoslanou najmenej 20 dní pred dňom jeho konania alebo písomnou pozvánkou
vyvesenou najmenej 15 dní pred dňom jeho konania v sídlepdnaženiaí .To neplatí, ak sa
zasadnutie Správnej rady koná v termíne podľa vopred schvá]enéK'ó'“'harmonogramu
zasadnutí. Zo zasadnutia Správnej rady sa vyhotovuje zápisnica. Zápisnice zo zasadnutí
Správnej rady sú členom združenia k dispozícii k nahliadnutiu v mieste sídla združenia.
11. Do pôsobnosti Správmej rady patrí najmä:
a) rozhodovanie o výške a splatnosti členského príspevku
b) rozhodovanie o prijatí alebo vylúčení člena združenia na prvom stupni
c) rozhodovanie o použití finančných prostriedkov združenia
d) zabezpečovanie administratívneho vedenia združenia
e) výkon prípadných zamestnávateľských práv
f) zabezpečovanie výkonu uznesení Valného zhromaždenia
g) zabezpečovanie riadneho vedenia účtovníctva a iných dokladov združenia,
h) vedenie zoznamu členov združenia a členov Správnej rady,
i) zostavenie rozpočtu združenia a príprava ročnej účtovnej závierky,
12. Povinnosťou všetkých členov Správnej rady je pravdivo informovať Valné zhromaždenie
združenia o záležitostiach združenia a v:7.ájomne sa riadne a \xas informovať vo všetkých
otázkach týkajúcich sa združenia.

Článok IX.
Oprávnenie konať v mene združenia
1.

V mene združenia koná predseda Správnej rady a podpredseda Správnej rady
samostatne.

2.

Až do vzniku združenia vykonáva jednotlivé úkony smerujúce ku vzniku združenia
prípravný výbor. Za prípravný výbor je oprávnený konať splnomocnenec.

3.

Splnomocnencom prípravného výboru je. Splnomocnenec môže poveriť tretiu osobu, aby
ho zastupovala pri výkone úkonov smerujúcich ku vzniku a registrácii združenia.
Článok X.
Hospodárenie združenia

1.

Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vlastným konaním nadobúdať
vo svojom mene práva a povinnosti.

2.

Združenie hospodári na svoj účet a zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom.
Člen združenia neručí za záväzky združenia.

3.

Základnými finančnými zdrojmi združenia sú;
a) členské príspevky

b) príjmy z vlastnej činnosti
c) dotácie, dary, sponzorské a iné príspevky od fyzických, a právnických osôb
4.

5.

Peňažné prostriedky združenia možno použiť len v súlade s predmetom činnosti združe
nia a na jeho správu.
í í\
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Právo disponovať finančnými prostriedkami združéniá. má Správna- ráda zmysle
článku VIII. bod 11 týchto stanov.
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6.

Účtovným rokom je kalendárny rok. Správna rada zabezpečuje zostavenie ročného
rozpočtu príjmov a výdavkov združenia.

7.

Po uplynutí účtovného roka Správna rada zabezpečí c'yhotovenie účtovnej závierky
a zaujme k nej stanovisko. Ročnú účtovnú závierku schvaľuje Valné zhromaždenie.

Článok XII.
Zánik združenia

1.

Združenie zaniká:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.

2.

Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vyporiadanie.

3. V prípade, že združenie rozhodnutím Valného zhromaždenia zaniká rozpustením.
Správna rada v lehote 30 dní od rozhodnutia Valného zhromaždenia o rozpustení
združenia ustanoví likvidátora, ak tak neurobilo Valné zhromaždenie.

Článok XÍII.
Záverečné ustanovenia
1.

Právne pomery združenia a jeho činnosť sa spravujú okrem týchto stanov ustanoveniami
zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších právnych predpisov.

2.

Zmenu týchto stanov je združenie povinné oznámiť písomne Ministerstvu vnútra SR do
15 dní od jej scliválenia valným zhromaždením združenia.

3.

Až do ^'ytvorenia orgánov združenia podľa týchto stanov jedná menom združenia
prípravný výbor združenia.
/■'
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V Komárne dňa 01. júna 2015.
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ÍMinisiersívo vn/ti;; Sy-enskej republiky
■ Sprá.yiiy poplatok
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JUDr. Jana Vallová, PhD,
riaditeľka odboru
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všeobecnej vnútornej iprávy

Komárňanský okrášľovací spolok - OZ, Vnútorná okružná 176/9, 945 01 Komárno, IČO:
42428921, DIČ: 2120214712, zapísané v registri: Register občianskych združení Ministerstva
vnútra SR, č.:VVS/l-900/90-464-38, číslo účtu: SK57 5200 0000 0000 1678 9827, OTP
Banka

CESTNE

VYHLÁSENIE

Zsolt FERENCZI, predseda správnej rady OZ - Komárňanský okrášľovací spolok,
Vnútorná okružná 176/9, 945 01 Komárno, IČO: 42428921, DIČ: 2120214712, zapísané v
registri: Register občianskych združení Ministerstva vnútra SR, č.:VVS/l-900/90-464-38,
týmto čestne vyhlasujem, že občianske zduženie Komárňanský okrášľovací spolok nemá
žiadne záväzky voči mestu Komárno ani právnickým osobám, ktorých zakladateľom
(zriaďovateľom) je mesto Komárno.
Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a
úplné. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu.
Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného
začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného
prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi
bola právoplatne uložená sankcia. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od
vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia
profesijných povinností.

V Komárne dňa 10. apríla 2019.

KOllIHiiUtóOtóMtóÄiUekfulfiá 176/9
94l 81 Ktítfláffib
léÔ! 42 429 921í Bléi 212S214
Vňúternš

otpbanka

Komárňanský okrášľovací spolok o.z.
Vnútorná okružná 176/9
945 01 Komárno

Komárno, 15.04.2019

Vec: Potvrdenie

OTP Banka Slovensko, a.s., pobočka Komárno TREND týmto potvrdzuje, že klient
Komárňanský okrášľovací spolok o.z., so sídlom 945 01 Komárno, Vnútorná okružná 176/9,
IČO: 42 428 921 má vedený účet číslo SK5752000000000016789827 v našej banke, BIC:
OTPVSKBX.

Potvrdenie sa vydáva na žiadosť klienta.

OTP Banka Slovensko, a.s.
Pobočka, Tržničné nám. 4810

945 01 Komárno
-5-
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Monika Ŕajčeková
poverená veaením pobočky

OTP Banka Slovensko, a.s.
Štúrova 5, 813 54 Bratislava I
telefón: 02/5979 1111
fax: 02/5296 3484
e-mail: info@otpbanka.sk
www.otpbanka.sk
IČO: 31318916, DIČ: 2020411074
iC DPH: SK2020411074
Obchodný register: Okresný súd Bratislava 1.,
Odd. Sa, vi, č. 335/B

Mgr. kinga Baráthová
univerzálny bankár

Komárňanský okrášľovací spolok - OZ, Vnútorná okružná 176/9, 945 01 Komárno, IČO:
42428921, DIČ: 2120214712, zapísané v registri: Register občianskych združení Ministerstva
vnútra SR, č.:VVS/l-900/90-464-38, číslo účtu: SK57 5200 0000 0000 1678 9827, OTP Banka

CESTNE

VYHLÁSENIE

Zsolt Ferenczi, predseda predstavenstva OZ - Komárňanský okrášľovací spolok. Vnútorná
okružná 176/9, 945 01 Komárno, IČO: 42428921, DIČ: 2120214712, zapísané v registri:
Register občianskych združení Ministerstva vnútra SR, č.: VVS/1-900/90-464-38, týmto čestne
vyhlasujem, že občianske zduženie Komárňanský okrášľovací spolok má dostatočné finančné
zabezpečenie na spoluúčasť k poskytnutiu dotácie mesta Komárna na revitalizáciu časti Bašta
VI., tj. ročná údržba zelene časti Bašty VI, odstraňovanie inváznych druhov rastlín a náletových
drevín na vonkajšej strane zemného valu Bašty VI. (cca 250 - 300 m).
Toto vyhlásenie je prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie.

V Komárne dňa 15. apríla 2019.

