Slovenský Rád rytierov destilátov

Nitra

jún 2014

PREAMBULA

Na základe 51. 12 ods. 1 stanov združenia registrovaných Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky dňa 26.08.2011 vyvstala potreba ich zmeny a doplnenia na základe
vznesených pripomienok a návrhov ich.zmien.

Článok 1
Názov a sídlo združenia
1. Názov združenia:
2. Sídlo združenia:

Slovenský Rád rytierov destilátov
Akademická 4, 949 01 Nitra
(v sídle Agroinštitútu, š.p.)

Článok 2
Charakter združenia
Slovenský rád rytierov destilátov (ďalej len „združenie") pôsobí na území Slovenskej
republiky. Združenie, ktoré je právnickou osobou, je neziskové a apolitické. Členstvo
v združení je dobrovoľné, pričom podmienky vzniku členstva a skončenie členstva upravujú
tieto stanovy.
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Článok 3
Vznik združenia
Združenie vzniklo registráciou podľa § 6 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
v znení neskorších predpisov.

C1.4
Ciele združenia
1. Hlavným cieľom združenia je oboznamovať širokú verejnosť s kvalitnými destilátmi
vyrábanými na Slovensku v pestovateľských páleniciach a liehovaroch na výrobu
destilátov.
2. Jedným z cieľov je poukazovať konzumentom destilátov na kultúru a striedmosť pri ich
požívaní. Za spoluúčasti Združenia pálenie a liehovarov na výrobu destilátov na
Slovensku a jednotlivých výrobcov destilátov organizovať degustačné súťaže na celom
území Slovenska a t a k umožniť propagáciu destilátov všetkým občanom Slovenskej
republiky pre ich potešenie a radosť z plodov práce svojich rúk.
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Článok 5
Vznik členstva
1. Riadnym členom združenia sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil
vek 2;< rokov a ktorý sa najmenej päť rokov venoval pestovaniu ovocia, výrobe destilátov
v pestovateľskej pálenici alebo liehovare na výrobu destilátov, čo zahŕňa aj využívanie
služieb pestovateľskej pálenice, ak sám nie je prevádzkovateľom tohto typu liehovaru,
zúčastňoval sa degustačných súťaží organizovaných týmto združením. Združením pálenie
a liehovarov na výrobu destilátov na Slovensku, prevádzkovateľmi pestovateľských
pálenie, či Slovenským zväzom záhradkárov.
2. Záujemca o členstvo po splnení kritérií uvedených v odseku 1 tohto článku, podá písomnú
žiadosť dôkladným odôvodnením, prečo chce byť členom združenia; o prijatí rozhoduje
senát rytierov.
3. Členom združenia môže byť aj právnická osoba, ktorá prejaví záujem o podporu činnosti
združenia. Za právnickú osobu koná v združení jej štatutárny orgán; Návrh na základe
žiadosti právnickej osoby o členstvo podáva ktorýkoľvek člen združenia; o prijatí
právnickej osoby za člena združenia rozhoduje senát rytierov.
4. Cestným členom združenia sa môže stať iba fyzická osoba, ktorá sa zaslúžila o podporu
združenia na Slovensku aj v zahraničí, alebo dosiahla mimoriadne zásluhy vo vedeckej
činnosti pri pestovaní ovocia, rozvoja výroby destilátov, alebo vo vzdelávaní v tejto
oblasti. Návrh na základe žiadosti fyzickej osoby za čestného člena združenia podáva
ktorýkoľvek člen združenia; o prijatí fyzickej osoby za čestného člena združenia
rozhoduje senát rytierov.
5. Cestní členovia sa zúčastňujú rokovania valného zhromaždenia združenia s hlasom
poradným.
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Článok 6
Zánik členstva
1. Členstvo v združení zaniká:
a) úmrtím riadneho člena alebo čestného člena,
b) zánikom člena - právnickej osoby,
c) vystúpením riadneho člena, čestného člena alebo člena - právnickej osoby,
d) vylúčením riadneho člena, čestného člena alebo člena - právnickej osoby,
e) zánikom združenia.
2. Pri úmrtí fyzickej osoby zaniká členstvo dňom úmrtia. Senát rytierov môže zabezpečiť
účasť členov združenia na pietnom akte, ak pozostalí nebudú mať proti ich účasti
námietky a budú s tým súhlasiť.
3. Každý člen môže kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvod, prípadne bez uvedenia dôvodu,
slobodne zo združenia vystúpiť, a to písomným oznámením o vystúpení zo združenia. Deň
doručenia tohto oznámenia združeniu sa považuje za deň zániku členstva v združení.
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Článok 7
Práva a povinnosti členov
1. Práva členov:
a) voliť a byť volený do orgánov združenia,
b) zúčastňovať sa rozhodovaní orgánov združenia, ak je ich členom a rokovaní valného
zhromaždenia,
c) podávať návrhy a pripomienky na zlepšenie činnosti združenia,
d) podieľať sa a zúčastňovať sa na všetkých akciách organizovaných združením,
e) využívať výsledky činnosti združenia,
f) požadovať informácie o hospodárení združenia,
g) finančne a materiálne podporovať združenie.
2. Povinnosti členov:
a) dodržiavať stanovy, etický kódex a vnútorné predpisy prijaté orgánmi združenia,
b) zúčastňovať sa osobne rokovania valného zhromaždenia a orgánov združenia, do
ktorých bol zvolený,
c) v stanovenej lehote zaplatiť jednorazový členský príspevok a v stanovených lehotách
platiť ročné členské príspevky,
d) dodržiavať povinnosti člena a plniť uložené úlohy Čestne, svedomité a nezištne,
e) zdržať sa konaní, ktoré sú v rozpore s cieľmi združenia a nepoškodzovať dobré meno
združenia,
f) nahradiť výdavky za vyhotovený talár s čiapkou a medailu po ich prevzatí členom, a to
zaplatením na bankový účet združenia alebo do pokladne združenia.

Článok 8
Členské príspevky
1. Členovia združenia po schválení vzniku ich členstva, sú povinní zaplatiť jednorázový
členský príspevok v sume 200,00 € dňom vzniku členstva v združení na bankový účet
združenia alebo v hotovosti do pokladne združenia. Jednorazový členský príspevok
neplatia čestní členovia.
2. Ročný členský príspevok sú riadni členovia a členovia - právnické osoby povinné platiť
za bežný kalendárny rok v sume 50,00 € najneskôr do 31. januára bežného roka, z aktorý
sa členský príspevok platí, a to na bankový účet združenia alebo v hotovosti do pokladne
združenia.
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príspevok členovi vo výške 80%, teda 20% ostáva združeniu. Pri zániku členstva
vylúčením sa jednorazový členský príspevok vráti členovi vo výške 50%, ak o to vylúčený
člen písomne požiada v lehote do 30 dní od jeho vylúčenia; po uplynutí 30 dňovej lehoty
aj ostávajúca časť jednorazového členského príspevku ostáva združeniu. Vo všetkých
prípadoch zániku členstva sa z jednorazového členského príspevku prv odrátajú prípadné
nezaplatené ročné členské príspevky v prospech združenia.
6. V prípade zániku združenia akoukoľvek formou, vráti sa jednorazový členský príspevok
pomernou časťou každému členovi, ktorý ho zaplatil, po odrátaní nákladov spojených so
zánikom združenia.
7. Poverený člen senátu rytierov, účtovník, vedie evidenciu platených členských príspevkov,
kontroluje ich plnenie a prípadných neplatičov členských príspevkov oznamuje senátu
rytierov, ktorý rozhodne o ďalšej účasti člena v združení v súlade s čl. 6 ods. 6 týchto
—j.

Článok 9
Orgány združenia
Orgánmi združenia sú:
1. Valné zhromaždenie
2. Senát rytierov
3. Revízna komisia

Článok 10
Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho všetci riadni členovia,
členovia - právnické osoby a čestní členovia; do právomocí valného zhromaždenia patrí:
a) schvaľovať stanovy združenia, ich zmeny a doplnky, etický kódex, pravidlá
prijímacieho ceremoniálu za člena združenia, sľub rytiera a výšku členských
príspevkov,
b) voliť členov senátu rytierov
a členov revíznej komisie vrátane vykonania
doplňujúcich volieb do týchto orgánov, ak klesne počet členov v týchto orgánoch, a to
o dvoch členov v senáte rytierov a o jedného člena v revíznej komisii,
c) schvaľovať ročný plán činnosti a ročný plán hospodárenia združenia,
d) schvaľovať ročné správy o činnosti združenia a o hospodárení združenia,
e) rozhodovať o dobrovoľnom rozpustení združenia alebo zrušení združenia a jeho
premenu na inú právnu formu alebo zlúčení s iným subjektom.
2. Rokovanie valného zhromaždenia sa riadi týmito pravidlami:
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požiada hlavný kancelár alebo kancelár alebo 1/3 členov písomnou žiadosťou, pričom
hlavný kancelár alebo kancelár je povinný o tejto skutočnosti informovať senát
rytierov a zvolať valné zhromaždenie do 30 dní od doručenia žiadosti,
d) rozhodnutie valného zhromaždenia je záväzné pre všetkých členov združenia, nesmie
však byť v rozpore so stanovami a právnym poriadkom Slovenskej republiky,
e) voľby členov senátu rytierov a členov revíznej komisie podrobne upravuje volebný
ponadok združenia.

Článok 11
Senát rytierov
1.

Senát rytierov je výkonným orgánom združenia volený valným zhromaždením na obdobie
štyroch rokov v počte deväť členov, ktorí svoje funkcie vykonávajú bezplatne.
2. Senát rytierov je zložený z týchto funkcií:
a) hlavný kancelár, ktorý plní funkciu predsedu združenia,
b) kancelár, ktorý plní funkciu podpredsedu združenia,
c) účtovník,
d) prvý vlajkonosič,
e) druhý vlajkonosič,
f) člen senátu,
g) č 1 en senátu,
h) člen senátu,
i) člen senátu,
3. Na oslovovanie hlavného kancelára (ods. 2 písm. a) tohto článku) na verejných
vystúpeniach sa bude používať termín „veľmajster rádu".
4. Štatutárnym orgánom združenia je hlavný kancelár a kancelár. V mene združenia konajú
spoločne, pričom listiny alebo iné písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti
združenia podpisujú hlavný kancelár a kancelár a to tak, že k písanému alebo tlačenému
názvu združenia pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
5. V prípade že hlavný kancelár alebo kancelár po dobu najmenej šesť mesiacov nemôžu
vykonávať svoje funkcie z objektívnych alebo subjektívnych príčin, senát poverí ďalšieho
člena senátu rytierov zastúpením po nevyhnutnú dobu.
6. Člen senátu rytierov nemôže byť členom revíznej komisie.
7. Čestní členovia nemôžu byť členmi senátu rytierov.
8. Rokovanie senátu rytierov zvoláva hlavný kancelár alebo kancelár a to písomne,
telefonicky alebo elektronickými prostriedkami podľa schváleného plánu práce.
9. Senát rytierov vypracúva plán práce združenia na kalendárny rok, ktorý okrem iného
obsahuje zasadanie senátu rytierov najmenej každý štvrťrok v kalendárnom roku.
10. Senát rytierov spracúva písomné materiály na rokovanie valného zhromaždenia podľa
programu rokovania.
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15. Senát rytierov vypracúva zásady používania vlajky, pečate, medaily a nosenie talárov.
16. Senát rytierov rozhoduje o finančných náhradách členov združenia a členov orgánov
najmä cestovných náhrad a náhrad za stratu času, o použití finančných prostriedkov na
činnosť združenia podľa schváleného plánu hospodárenia.
17. Senát rytierov zabezpečuje vedenie účtovníctva.
18. Senát rytierov rozhoduje o vylúčení člena zo združenia, ak tento poruší stanovy alebo
nezaplatil členský príspevok po dobu jedného roka.

Článok 12
Revízna komisia
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, je volená valným zhromaždením
a valnému združeniu zodpovedá za svoju činnosť. Revízna komisia je volená na obdobie
štyroch rokov v počte 3 členov.
Revízna komisia po zvolení valným zhromaždením, volí zo svojho stredu predsedu
revíznej komisie.
Revízna komisia vykonáva kontrolu plnenia uznesení valného zhromaždenia, kontrolu
hospodárenia a nakladania s majetkom združenia, podľa potreby, spravidla však jedenkrát
ročne.
O svojej činnosti a svojich zisteniach informuje valného zhromaždenie predkladaním
písomnej správy s návrhom opatrení na odstránenie prípadne zistených nedostatkov.
Člen revíznej komisie nemôže byť členom senátu rytierov.
Čestní členovia nemôžu byť členmi revíznej komisie.
Revízna komisia je oprávnená zvolať mimoriadne rokovanie valného zhromaždenia, ak
o to písomne požiada jedna tretina členov združenia, alebo ak revízna komisia zistí
porušenie stanov členmi senátu rytierov alebo členmi združenia, a to písomnými
pozvánkami najmenej 20 dní pred termínom mimoriadneho rokovania valného
zhromaždenia a určí program rokovania.

Článok 13
Hospodárenie združenia
1.
2.

Združenie hospodári na základe schváleného ročného plánu hospodárenia, ktorý schválilo
valné zhromaždenie.
Združenie vedie účtovníctvo v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a osobitne
opatreniami Ministerstva financií Slovenskej republiky.
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účtom budú poverení traja členovia senátu rytierov. O poskytnutých finančných
príspevkoch a vecných daroch vedie poverený člen senátu rytierov osobitnú evidenciu
chronologicky od vzniku združenia.
6. Finančné prostriedky sú využívané hlavne na činnosť združenia v súlade s plánom
činnosti, na nákup bežných kancelárskych potrieb a vybavenie kancelárie, úhradu
cestovných náhrad, na zhotovenie pečate, vlajky, medaily, diplomov a nákup cien podľa
rozhodnutia senátu rytierov.
7. Pokladničná hotovosť je obmedzená sumou 1 000,00 €, príjmy pokladne nad stanovený
limit je poverená osoba povinná odviesť na bežný účet združenia najneskôr do päť
pracovných dní od ich prijatia do pokladne.
8. Členovia senátu rytierov a členovia revíznej komisie ako aj poverení členovia združenia
pri výkone činnosti združenia majú nárok na náhradu cestovných výdavkov v súlade so
zákonom č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Každé
vyúčtovanie cestovných výdavkov je každý člen povinný predložiť na zaúčtovanie
najneskôr do desať dní od skončenia podujatia alebo služobnej cesty, na ktorú bol
vyslaný.
9. Vytvorený zostatok prostriedkov z predchádzajúceho obdobia prechádza na ďalšie
obdobie v súlade s plánom hospodárenia.
10. Jednorazové členské príspevky alebo ich časť, ktoré boli použité v priebehu obdobia sa
musia doplniť do 100% v ďalšom období.

Článok 14
Zánik združenia
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Združenie môže zaniknúť dobrovoľným rozpustením, zlúčením s iným občianskym
združením alebo rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho
rozpustení.
Ak valné zhromaždenie rozhodne o zrušení združenia, ustanoví likvidátora a lehotu na
likvidáciu združenia. Likvidátor je povinný speňažiť prípadný majetok združenia,
uspokojiť veriteľov a po odrátaní nákladov likvidácie a odmeny likvidátora, likvidačný
zostatok rozdeliť medzi členov združenia podľa pomeru ich členských príspevkov do
združenia.
Ak o rozpustení združenia rozhodne Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, zároveň
určí likvidátora a rozhodne o majetkovom vyporiadaní.
Ak dôjde k zlúčeniu s iným občianskym združením, prechádzajú všetky aktíva a pasíva
na právneho nástupcu.
Návrh na výmaz združenia z registra občianskych združení je povinný podať likvidátor,
inak senát rytierov.
Združenie zanikne výmazom z registra občianskych združení.
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