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STANOVY 

 
občianskeho združenia 

  
BUNKRE 

 
 

zostavené v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení 
neskorších právnych predpisov: 

 
 

I. 
Základné ustanovenia 

 
1. Názov združenia je „BUNKRE" (ďalej len ako „občianske združenie“). Občianske 

združenie je právnickou osobou združujúcou ľudí, ktorí sa spoločne usilujú realizovať 
ciele občianskeho združenia v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi a zákonmi 
Slovenskej republiky. 

2. Sídlom združenia je: Drobného 9, 841 01 Bratislava. 
3. Pôsobnosť  a ciele občianskeho združenia sú vymedzené stanovami združenia. 

 
II. 

Ciele ob čianskeho združenia 
 

1. Cieľmi združenia sú najmä: 
a) zmapovanie bunkrov ako formy kultúrno-historického dedičstva na území 

Slovenska a v zahraničí, ich presná geografická lokalizácia, zistenie a 
overenie ich prístupnosti v teréne ako i mapovanie ich technického stavu  

b) získavanie poznatkov o bunkroch z hľadiska historického – zistenie obdobia 
v ktorom boli bunkre vybudované a účelu, na ktorý slúžili 

c) zhromažďovanie všetkých dostupných informácií, údajov a poznatkov 
o bunkroch, ich spracovávanie (aj vo forme databáz)  a šírenie v tlačenej 
alebo elektronickej podobe 

d) vytvorenie projektu online mapy siete bunkrov na území Slovenska 
obsahujúcej informácie o bunkroch  a jej prevádzkovanie na webstránke 
občianskeho združenia   

e) zvyšovanie povedomia širšej verejnosti o bunkroch a ich propagácia    
f) organizovanie poznávacích a vzdelávacích vychádzok a exkurzií (aj 

viacdňových), podujatí a workshopov o bunkroch        
2. Pri plnení cieľov uvedených vyššie bude občianske združenie spolupracovať 

s odborníkmi z rôznych oblastí, inými občianskymi združeniami a orgánmi verejnej 
správy.  

 
 

III. 
Členstvo v združení 

 
1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členmi združenia môžu byť fyzické osoby staršie 

ako 15 rokov. Členstvo v združení vzniká na základe prejavu vôle uchádzača 
o členstvo a písomným potvrdením členstva predsedníctvom občianskeho združenia. 

2. Členstvo zaniká: 
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- písomným prehlásením člena o vystúpení zo združenia doručeným na adresu  
sídla občianskeho združenia,  

- vylúčením člena jednomyseľným rozhodnutím predsedníctva občianskeho 
združenia, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, 
alebo z iných dôležitých dôvodov  

- vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena 
- úmrtím člena, 
- zánikom združenia. 

3. O vylúčení člena rozhoduje predsedníctvo občianskeho združenia, pričom na 
vylúčenie člena sa vyžaduje súhlas všetkých členov predsedníctva.  
 

IV. 
Práva a povinnosti členov 

 
1. Členovia občianskeho združenia sú  oprávnení: 

- zúčastňovať sa na činnosti združenia 
- voliť a byť volení do orgánov združenia 
- byt informovaní o činnosti, rozhodnutiach  a zámeroch združenia 
- predkladať návrhy  
- požadovať informácie o fungovaní a zámeroch občianskeho združenia 

2. Členovia občianskeho združenia sú povinnní: 
- dodržiavať stanovy združenia 
- pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci 
- plniť uznesenia orgánov združenia 
- platiť ročný členský príspevok vo výške ustanovenej predsedníctvom. 

 
 

V. 
Orgány ob čianskeho združenia 

 
Orgánmi občianskeho združenia sú: 
Valné zhromaždenie 
Predsedníctvo 

 
 Valné zhromaždenie 
 

1. Valné zhromaždenie je zhromaždenie všetkých členov občianskeho združenia. Valné 
zhromaždenie zvoláva predsedníctvo občianskeho združenia minimálne raz ročne. 
Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa na jeho rokovaní zúčastní 
minimálne polovica jeho členov. Rozhodnutia valného zhromaždenia sú prijímané 
nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, ak tieto stanovy neustanovujú inak.  

2. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí: 
a) rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo 

rozpustením, 
b) schvaľuje zmeny a doplnky stanov, 
c) schvaľuje ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení 

združenia 
d) volí a odvoláva členov predsedníctva, pričom na tieto úkony je potrebný 

jednomyseľný súhlas všetkých členov občianskeho združenia 
 

 
 

3. Štatutárnym orgánom občianskeho združenia je predsedníctvo. V mene združenia 
konajú a  podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predsedníctva občianskeho 
združenia.  
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4. Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých svojich členov (t.j. na 
prijatie rozhodnutia predsedníctva je potrebný súhlas minimálne dvoch z troch členov 
predsedníctva občianskeho združenia). Rozhodnutia prijaté predsedníctvom musia 
mať písomnú podobu. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby.  
Do pôsobnosti Predsedníctva patrí: 

a) zastupovať združenie a konať v jeho mene  
b) riadiť činnosť združenia  
c) rozhodovať o všetkých  veciach súvisiacich s prevádzkou združenia 
d) rozhodovať o vylúčení členov, ktorí konajú v rozpore so stanovami združenia 

(jednomyseľným rozhodnutím predsedníctva) 
e) rozhodovať o prijatí nových členov 
f) pripravovať ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o 

hospodárení združenia 
g) ustanovovať likvidátora pri zániku združenia 
h) rozhodovať o všetkých záležitostiach združenia, pričom predsedníctvo si môže 

vyhradiť právomoc rozhodovať aj o otázkach, ktoré nie sú týmito stanovami zverené 
do pôsobnosti predsedníctva 

i) viesť zoznam členov občianskeho združenia 
j) evidovať a viesť potrebnú dokumentáciu ohľadom záležitostí týkajúcich sa 

občianskeho združenia 
5. Predsedníctvo má právo veta voči všetkým rozhodnutiam valného zhromaždenia 

združenia.  
 

VI. 
Hospodárenie ob čianskeho združenia 

 
1. Občianske združenie samostatne hospodári so svojím majetkom a príjmami v súlade 

so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  
2. Hospodárenie občianskeho združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu 
3. Majetok občianskeho združenia tvoria najmä členské príspevky, dotácie, granty, dary 

a  iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi. 
4. Majetok občianskeho združenia je možné použiť len na účel, ktorý je v súlade s cieľmi 

združenia. 
 

 
VII. 

Zánik združenia 
 

1. Združenie zaniká: 
- zlúčením s iným združením 
- dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia valného zhromaždenia 

2. O zániku občianskeho združenia rozhoduje valné zhromaždenie občianskeho 
združenia. 

3. V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje valné zhromaždenie združenia  
likvidátora. Likvidátor vyrovná záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží 
podľa rozhodnutia predsedníctva občianskeho združenia. Likvidátor oznámi zánik a 
likvidáciu združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra. 

 
VIII. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Návrh stanov bol prerokovaný a schválený predsedníctvom občianskeho združenia.  
S jeho znením zakladajúci členovia v plnom rozsahu súhlasia. 

2. Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra, pričom stanovy nadobúdajú 
účinnosť dnom registrácie. 


