Stanovy
občianskeho združenia
National Trust o.z.
Preambula
National Trust o.z., ktorý vznikol registráciou Ministerstvom vnútra SR je občianskym
združením, ktoré svojou činnosťou bude podporovať poslanie a aktivity Národného Trustu
n.o. týkajúce sa ochrany, obnovy, zmysluplného využívania, interpretácie a prezentácie
kultúrneho a prírodného dedičstva – historického prostredia Slovenska.
Snahou organizácie bude aj rozvoj a podpora aktivít jej členov v danej oblasti
zachovania kultúrnych a prírodných hodnôt Slovenska.
I.
Všeobecné ustanovenia
1.1. National Trust o.z. je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie, ktoré rozvíja činnosť
na území Slovenskej republiky.
1.2. Sídlom združenia je Bartošova Lehôtka č. 10, 967 01 Bartošova Lehôtka.
1.3. Názov organizácie: National Trust o.z.
V anglickom jazyku: The National Trust
V skrátenej podobe: NT
1.4. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobudnúť
práva a povinnosti.
1.5. Združenie sa zriaďuje na dobu neurčitú.

II.
Ciele a aktivity
Cieľom občianskeho združenia National Trust o.z. (ďalej NT) je:
2.1. Podpora aktivít Národného Trustu n.o. a to konkrétne:
Podpora aktivít v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a
kultúrnych hodnôt s cieľom zabezpečenia udržateľnej ochrany, využitia a
spoločenského uplatnenia kultúrneho a prírodného dedičstva pre verejné blaho
Slovenska a jeho občanov.
2.2. Podpora správy, manažmentu, obnovy, prezentácia, interpretácie a zmyslulného
využívania historických objektov a lokalít vo vlastníctve a správe Národného Trustu n.o.
2.3. Rozvoj partnerskej spolupráce medzi organizáciami venujúcimi sa ochrane kultúrneho a
prírodného dedičstva na Slovensku i v zahraničí.
2.4. Vytváranie predpokladov pre efektívny výkon činností svojich členov, poskytovanie
služieb svojim členom.
2.5. Realizácia spoločných projektov členov združenia.
III .
Členstvo
3.1. NT je otvorený fyzickým a právnickým osobám so záujmom o ochranu, obnovu
a zmysluplné využívanie kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenska.
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IV.
Členstvo
Vznik a zánik členstva
Práva a povinnosti členov
4.1. Členstvo v združení pre fyzické aj právnické osoby vzniká uhradením členského
príspevku určeného na príslušný rok rozhodnutím Valného zhromaždenia a súčasne
schválením žiadosti Správnou radou. V žiadosti o členstvo musí fyzická alebo právnická
osoba žiadajúca o členstvo súhlasiť so stanovami združenia a prehlásiť, že sa s nimi
oboznámila.
4.2. Nikto nesmie byť nútený stať sa členom občianskeho združenia alebo k účasti na činnosti
občianskeho združenia.
4.3. Z občianskeho združenia môže každý slobodne vystúpiť.
4.4. Nikomu nesmie byť občiansky na ujmu, že sa združuje, že je členom združenia, že sa
zúčastňuje na jeho činnosti alebo ho podporuje, alebo že stojí mimo neho
4.5. Členovia NT majú právo byť každoročne informovaní o činnosti NT počas Valného
zhromaždenia.
4.6. Oznámenie o vystúpení zo združenia oznámi daný člen členom Správnej rady.
4.7. Členstvo v NT môže zaniknúť ihneď po oznámení ak:
4.7.1. o vystúpení zo združenia požiadal písomnou formou daný člen
4.7.2. člen zomrel, alebo bol vyhlásený za mŕtveho
4.7.3. člen, právnická osoba zanikla
4.8. Členstvo v NT môže zaniknúť aj rozhodnutím Správnej rady a s následným potvrdením
rozhodnutia najmenej dvomi tretinami zúčastnených členov NT na Valnom zhromaždení.
Predseda správnej rady oboznámi o zániku členstva v NT člena čo najskôr. Vylúčený člen
má právo odvolať sa voči rozhodnutiu Správnej rady do jedného mesiaca od oznámenia
rozhodnutia. Voči rozhodnutiu Valného zhromaždenia sa nemožno odvolať. Počas doby od
vylúčenia člena Správnou radou do odvolania Valným zhromaždením je člen považovaný za
vylúčeného.
4.9. Prerušením členstva sa rozumie obdobie, kedy sa člen združenia z rôznych dôvodov
nemôže plne a pravidelne zúčastňovať na zasadnutiach a činnosti združenia.
4.10. Prerušenie členstva je dobrovoľné a nastáva na základe osobného /alebo písomného
oznámenia člena,v ktorom člen uvedie obdobie a dôvod prerušenia členstva v združení.
4.11. Členovia NT majú právo najmä: zúčastňovať sa na zasadnutiach Valného
zhromaždenia, podieľať sa na aktivitách NT, voliť a byť volení do orgánov za funkcionárov
občianskeho združenia, žiadať informácie a vysvetlenia od všetkých orgánov a funkcionárov
občianskeho združenia.
4.12. Členovia NT môžu byť prostredníctvom aktivít NT prezentovaní ako členovia venujúci
sa ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva.
4.13. Členovia združenia majú právo využívať všetky benefity člena združenia – ako
napríklad zvýhodnený vstup na lokality Národného Trustu n.o., či ďalších národných trustov
združených v organizácii International National Trusts Organisation.
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4.14. Členovia NT sú povinní dodržiavať stanovy a iné rozhodnutia prijaté na Valnom
zhromaždení, s ktorými boli oboznámení. Členovia sú povinní platiť ročný členský príspevok
v splatnosti do 60 dní od požiadania o platbu. Výšku členského a kategórie členstva
stanovuje Valné zhromaždenie na svojich pravidelných zasadnutiach raz ročne. Tieto sú
opísané a vydané formou vnútorných smerníc organizácie.
4.15. Úlohou člena združenia je aj chrániť dobré meno a česť združenia, jeho ciele a záujmy.

V.
Orgány Združenia
5.1. Valné zhromaždenie
5.1.1. Valné zhromaždenie sa zvoláva raz ročne v termíne určenom členmi Správnej rady NT.
5.1.2. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov NT.
5.1.3. Valné zhromaždenie si na svojom zasadnutí volí predsedu valného zhromaždenia
a zapisovateľa. Predseda valného zhromaždenia predsedá a vedie rokovanie valného
zhromaždenia.
5.1.4. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, keď je prítomná alebo zastúpená polovica
členov. Každý člen môže dať svoj mandát inému členovi Valného zhromaždenia. Ak sa Valné
zhromaždenie nerozhodne inak, rozhodnutia Valného zhromaždenia sú prijímané
nadpolovičnou väčšinou prítomných alebo zastúpených členských organizácií.
5.1.5. Zasadnutie Valného zhromaždenia sa môže uskutočniť aj písomnou procedúrou, tzv.
hlasovaním per-rollam. Hlasovanie per-rollam sa uskutočňuje e-mailom, resp.
prostredníctvom hlasovacieho formulára umiestneného na internete. Návrh uznesenia, resp.
odkaz na hlasovací formulár umiestnený na internete rozošle predseda správnej rady na emailové adresy všetkých členov. Členovia v lehote 3 dní od doručenia návrhu uznesenia,
resp. hlasovacieho formulára hlasujú prostredníctvom emailu odoslaného predsedovi
správnej rady alebo predsedovi valného zhromaždenia, resp. prostredníctvom vyplnenia a
odoslania hlasovacieho formulára. Ak nie je v uznesení uvedené inak, prijaté uznesenia
nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po termíne stanovenom na zaslanie stanoviska
(dňom nasledujúcim po uplynutí 3. dňa od rozoslania návrhu uznesenia). Zo zasadnutia
prostredníctvom písomnej procedúry sa vyhotoví samostatná zápisnica, ktorú podpisuje
predseda správnej rady alebo zvolený predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ.
5.1.6. Valné zhromaždenie volí členov Správnej rady a Predsedu správnej rady z kandidátov
navrhnutých členmi združenia.
5.1.7. Valné zhromaždenie schvaľuje politiku, stratégie, programy a koncoročné vyúčtovania,
výšku členských príspevkov na jednotlivé kalendárne roky a rozhoduje o zmene stanov ako aj
o zrušení združenia.
5.2. Správna rada
5.2.1. Správna rada je výkonným orgánom združenia, ktoré je svojou činnosťou zodpovedné
Valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia medzi jednotlivými zasadnutiami Valného
zhromaždenia.
5.2.2. Správna rada má minimálne troch a maximálne 7 členov.
5.2.3. Správna rada sa stretáva podľa možností minimálne raz do roka.
5.2.4. Členovia Správnej rady sú volení na obdobie piatich rokov s možnosťou opakovanej
voľby.
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5.2.5. Správna rada rozhoduje formou hlasovania na svojich zasadnutiach, alebo inou
alternatívnou formou (telekonferencia, e-mail, list a inou písomnou prípadne ústnou formou
dodatočne písomne potvrdenou).
5.2.5. Rozhodnutia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou hlasov.
5.2.6. Rozhodnutie Správnej rady je platné ak sa k danému uzneseniu vyjadrí nadpolovičná
väčšina členov Správnej rady priamo alebo v zastúpení.
5.2.7. Každý člen môže dať svoj mandát inému členovi Správnej rady.
5.2.8. Správna rada je zodpovedná za celkovú stratégiu, financovanie, politiku a aktivity NT.
5.2.9. Správna rada schvaľuje vnútorné smernice upravujúce denný chod NT, ktoré bližšie
konkretizujú ustanovenie stanov.
5.3. Správna rada môže na zabezpečenie svojej činnosti:
a.) zriaďovať sekretariát a oblastné kancelárie, ktoré realizujú aktivity združenia
b.) zriaďovať odborné pracovné skupiny na rôzne témy súvisiace s činnosťou
združenia
5.3. Predseda správnej rady
5.3.1. Predseda správnej rady je štatutárny zástupca/orgán NT a reprezentuje organizáciu
NT voči tretím osobám, koná samostatne.
5.3.2. Predsedá zasadnutiam Správnej rady.
VI.
Hospodárenie
6.1. Správna rada NT vypracuje každý rok spolu s predsedom správnej rady plán
hospodárenia, ktorý predložia na schválenie Valnému zhromaždeniu.
6.2. Hospodárenie občianskeho združenia sa plánuje a realizuje vždy len v rámci platných
právnych predpisov SR.
6.3. NT hospodári s hnuteľným a nehnuteľním majetkom a financiami, ktoré získava z:
a) dotácií, darov a dedičstva od verejných autorít, súkromných organizácií
a jednotlivcov,
b) členských poplatkov a príspevkov,
c) platieb za služby poskytované NT v rámci svojho poslania
d) iných vhodných zdrojov financovania
e) z vykonávania doplnkovej podnikateľskej činnosti v súlade s cieľmi a platnými
právnymi predpismi
f) z podielu zaplatenej dane

VII.
Zrušenie združenia
7.1. Združenie sa zrušuje:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení.
7.2. Pri zrušení združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie
vykoná likvidátor určený Správnou radou združenia. Likvidátorom môže byť len fyzická
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osoba. Likvidačný zostatok môže byť venovaný právnickej osobe , ktorá nie je založená za
účelom zisku na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia.
VIII.
Záverečné ustanovenia
8.1. Podrobnosti o organizácií združenia upravujú vnútorné smernice združenia.

V Bartošovej Lehôtke dňa 7.5.2022
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