
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANDLOVSKÝ BANÍCKY SPOLOK 



 

S T A N O V Y 
 

občianského združenia 

HANDLOVSKÝ BANÍCKY SPOLOK 

 
 

 

Článok I. 

Všeobecné ustanovenia 
 

1.  Názov občianského združenia: Handlovský banícky spolok - skrátené označenie  o. z. 

HBS. 

2.  Sídlo o. z . HBS:  Mestský  úrad  Handlová,  Námestie  baníkov  7,   972 51, Handlová. 

3.  Občianske  združenie  HBS  rozvíja  svoju  činnosť   v  regióne  Handlová,  spolupracuje  

pri   

     napĺňaní svojich cieľov s baníckymi organizáciami. 

4.  Pri  napĺňaní  svojich   cieľov   môže   spolupracovať   s  ostatnými  organizáciami,  ktoré   

sa    

     zaoberajú  baníckou  činnosťou  v  rámci  Slovenskej republiky, prípadne v zahraničí. 

5.  Občianske združenie HBS spolupracuje v prípade nutnosti s orgánmi štátnej správy a 

orgánmi  

     TSK v Trenčíne. 

6.  Občianské  združenie HBS  spolupracuje s inými združeniami  v  rámci Slovenskej 

republiky,  

     pokiaľ tieto prejavia o spoluprácu záujem. 

 

 

Článok II. 

Ciele spolku 

 
1.  Hlavným  cieľom  spolku  je  rozvíjanie  a  udržovanie  baníckych  tradícií,  baníckeho  

stavu             

     z  pohľadu  histórie  a  súčasností  hnedouhoľného  baníctva  v  rámci  Slovenskej  

republiky. 

2.  Majúc na zreteli tento cieľ, spolok zameria svoju činnosť hlavne na: 

     a.  spoluprácu s inými podobne orientovanými organizáciami 

     b.  historický  prieskum  banskej  činnosti  od  objavenia  hnedouhoľného ložiska  na  

Hornej  

          Nitre, jeho exploatáciu po súčasnosť. 

     c.  chronologické zdokumentovanie tejto činnosti 

     d.  spracovanie  databázy  poznatkov  týkajúcich sa  života,  tradícií, zvykov baníkov. 

     e.  vyhľadávanie  doteraz  publikovaných kníh  zameraných  na  banícku  tématiku  s  

cieľom  

          vytvorenia si baníckeho knižného fondu. 

     f.  vahľadávanie umeleckých diel resp. diel ľudových umelcov s baníckou tématikou s 

cieľom  

          ich prípadného odkúpenia alebo darovania. 



     g.  vahľadávanie a sústredenie pracovných pomôcok, pracovných ná strojov, oblečenia,       

          baníckych  lámp,  prípadne  strojného  zariadenia  s  cieľom  spracovania  

chronologického  

          vývoja tejto oblasti. 

     h.  osvetovú resp. publikačnú činnosť. 

3.  Na zabezpečenie týchto činností vytvoriť príslušné sekcie. 

4.  Vyvrcholením snaženia členov  o. z. HBS bude zriadenie baníckeho 

      múzea so sídlom v Handlovej. 

5.  Navrhnúť  a   spracovať  projekt  na   vytvorenie  baníckeho  skanzenu  prípadne  

náučného  

     baníckeho  chodníka  s  cieľom  zvýšenia  turistického ruchu v meste. 

 

 

 

 

Článok III. 

Členstvo spolku 

 

 

1. Členom   spolku  môže  byť  fyzická  osoba  spĺňajúca  podmienky  volebného  práva  a  

ktorá  

     dobrovoľne   súhlasí   s   členstvom,   pracuje   alebo   pracovala   v   oblasti   baníctva,   

alebo    

     geológie. 

2.  Členom  spolku  môže  byť  právnická  osoba  pokiaľ  určí  fyzickú  osobu  jej   

zastupovaním                

     v spolku  a  ktorej  činnosť  súvisí  s  cieľmi  o.z.  HBS. 

3. Členmi   spolku  môžu  byť  aj   iné  záujmové  organizácie  a   skupiny  ktoré  sa  

dobrovoľne  

     stotožnia  s  cieľmi  spolku. 

4.  Členstvo  nemôže  byť podmienené pohlavím, jazykom,národnosťou, politickým  

zmýšľaním,  

     etnickým  pôvodom,  náboženským  zmýsľaním  či  spoločenským  pôvodom. 

5.  Člen  spolku  môže  členstvo  ukončiť na základe  slobodného rozhod nutia. Toto 

rozhodnutie  

     oznámi  predsedovi, resp. tajomníkovi  spolku. 

6.  Čestným  členom  spolku  môže  byť  osoba, ktorá  sa  významným  spô sobom  podieľala  

na   

     rozvoji  ťažby  uhlia  a  v  náväznosti  na  nej  na  rozvoji  mesta  Handlová.  

 

 

 

Článok IV. 

Práva členov 

 

 

1.  Člen spolku má právo byť informovaný o činnosti a aktivitách spolku a jeho hospodárení. 

2.  Člen  spolku  má právo zúčastňovať sa na rokovaniach Zhromaždenia spolku, aktívne na 

ňom  

     vystupovať  a  slobodne  vajadrovať  svoje  názory. 



3.  Člen  spolku  má   právo  zúčastňovať  sa  volieb  orgánov  spolku  a   byť  volený  do  

týchto  

     orgánov. 

 

Článok V. 

Povinnosti členov 
 

 

1.  Člen spolku je povinný riadiť sa Stanovami a dodržiavať ich. 

2.  Prispievať svojou činnosťou k naplneniu cieľov spolku. 
 

 

 

Článok VI. 

Orgány spolku 
 

 

K naplneniu svojich cieľov spolok zriaďuje tieto orgány: 

I.  Zhromaždenie spolku 

     a. zhromaždenie spolku je najvyšším orgánom spolku. 

     b. zhromaždenie spolku tvoria všetci riadni členovia v zmysle čl. III. odst. 1 - 4 

     c. zhromaždenie  zvoláva predseda spolku /počas jeho neprítomnosti tajomník/ podľa 

potreby,  

         najmenej však 1-krát za rok. 

     d. zhromaždenie  volí  a   odvoláva  predsedu,  tajomníka,  hospodára  spolku, vedúcich 

sekcií   

         a 3 člennú dozornú radu. 

     e. členovia dozornej rady nemôžu byť členmi rady spolku. 

     f. hodnotí prácu orgánov spolku. 

     g. schvaľuje program a hlavné úlohy spolku. 

     h. schvaľuje správu o účtovnej závierke. 

   ch. schvaľuje výšku členských príspevkov. 

     i.  zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov spolku. 

 

II. Rada spolku 

     a. riadi a rozhoduje o činnosti spolku medzi jednotlivými zhromaždeniami. 

     b. tvoria  ju  predseda, tajomník, hospodár  a  vedúci  jednotlivých  sekcií, 

     c. pri  rozhodovaní  rady  spolku  má  predseda  právo  vetovať  rozhodnutia,  ktoré  by  

boli            

         v  rozpore  so  záujmami  spolku, 

     d. rada sa schádza podľa potreby, najmenej 1-krát za mesiac, 

     e. schvaľuje  nových  členov,  čestných  členov  a  rozhoduje  o ukončaní  členstva  v  

spolku. 

 

III. Dozorná rada 

     a. vykonáva kontrolnú činnosť spolku, 

     b. spracováva správu o svojej činnosti pre zhromaždenie spolku, 

      

     Predseda spolku 

     a. predseda je štatutárnym zástupcom spolku, 



     b. zastupuje spolok pri rokovaniach s inými organizáciami, 

     c. má právo určiť svojho zástupcu počas jeho neprítomnosti 

     d. v plnom rozsahu zodpovedá za činnosť a hospodárenie spolku. 

 

     Tajomník spolku 

     a. organizuje  a  riadi  činnosť  spolku  (zvoláva  rokovania  orgánov  spolku),  vedie  

písomnú  

         agendu, 

     b. riadi  sa  pokynmi predsedu  spolku. 

 

     Hospodár spolku 

     a. zodpovená za hospodárenie s majetkom spolku, 

     b. vedie  agendu  členských  príspevkov,  príjmov  a  výdajov  v  zmysle  platnej  

legislatívy, 

     c. pripravuje  správu  o  hospodárení  pre  Zhromaždenie  spolku. 

 

     Sekcie spolku 

     Na  zabezpečenie  čiastkových  úloh  spolku  pracujú  tieto  sekcie: 

     a. sekcia  pre  styk  s  verejnosťou,  propagáciu  a  poblikačnú  činnosť, 

     b. sekcia  tradícií  a  histórie, 

     c. sekcia  pre  zriadenie  baníckeho  múzea  (skanzenu). 

Sekcie  zriaďujú  a  zvolávajú  vedúci  sekcií.  Sekcie  môžu  byť  3 - 5  členné. 

Na  rokovaniach  sekcií  sa  môžu  zúčastniť  predseda,  tajomník,  hospodár. 

Sekcie  prijímajú  uznesenia  neodporujúce  záujmom spolku. Pri  svojich  rokovaniach  sa  

riadia  

pokynmi  Rady  spolku. 

 

 

Článok VII. 

Hospodárenie spolku 

 

1. Finančné  a materiálne   prostriedky   získava   spolok   z   členských  prí spevkov   

fyzických    a  právnických  osôb,  sponzorských  príspevkov, resp .darov z podnikateľskej s 

féry, formou príspevkov  z príslušných  fondov od  štátnych,  resp. samosprávnych  orgánov, 

prípadne  fondov  

zo zahraničia. 

2. Súčasťou  príjmov  môžu  byť  aj výnosy  z  vlastnej agentúrnej, hospodárskej a 

vydavateľskej  

    činnosti. 

3. Finančné  prostriedky  spolku  možno  použiť  len  na  zabezpečenie  cieľov spolku. 

4. Hospodárenie  spolku musí byť  uskutočňované  v  zmysle platnej  legislatíny. 

 

 

Článok VIII. 

Spoločné ustanovenie 

  

 

1. Všetky  orgány  spolku  sú  uznášania  schopné ak je prítomná  nadpolovičná väčšina 

riadnych  

    členov. 



2. Uznesenie orgánov  spolku sú platné ak sú prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných 

členov. 

3. Občianske združenie Handlovský banícky spolok  je  právnicka  osoba a môže  sa  

samostatne  

    zaväzovať a samostatne nadobúdať práva. 

 

 

 

Článok IX. 

Zánik spolku 
  

 

1. O zániku spolku rozhodne Zhromaždenie hlasovaním. 

2. Na odhlasovanie zániku spolku platí ustanovenie článku VIII. 

3. Pri  zániku  spolku  bude  uskutočnené  finančné  vysporiadanie,  ktoré  vykoná  likvidátor  

    určený  hlasovaním  Zhromaždenia  spolku. 

4. Likvidátor  sa  musí  pri  vysporiadaní  riadiť  zákonom  č. 83 / 1990 Zb. 

 

 

 

 

 

Registrácia bola vykonaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 5. sept. 2006 

(číslo spisu WS/1-900/90-28757). 

 

Stanovy nadobudli účinnosť ich schválením na ustanovujúcej schôdzi spolku dňa 26. 9. 2007. 

 

 

 

 

 

Adresa predsedu spolku  :                               Ing. Anton Ondrejkovič 

                                                                         Mierové námestie 21 

                                                           972 51   H a n d l o v á 

 

Kontakt na Handlovský banícky spolok zabezpečuje: 

 

e- mail: sekretariat@handlova.sk 
 


