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Občianske združenie 

AN-24 (5605) HEJCE 

S T A N O V Y 

I. Názov a sídlo  

Názov občianskeho združenia je „AN-24 (5605) - HEJCE“.   

Sídlom združenia je Jablonec 334, 900 87 Jablonec. 

II. Ciele  

- Prvoradým cieľom združenia je podpora a rozvíjanie aktivít na celoštátnej i nadnárodnej úrovni v 

oblasti pomoci pozostalým po obetiach havárie vojenského lietadla AN-24 na vrchu Borsó, 

neďaleko severomaďarskej obce Hejce, ktoré prepravovalo do vlasti osoby vracajúce sa z misie 

KFOR v Kosove. Združenie bude tiež presadzovať obnovenie vyšetrovania havárie, legislatívne 

zmeny v súvislosti s haváriou, organizovať zhromaždenia pozostalých a  ich sympatizantov,  

zabezpečovať kontakt a komunikáciu s orgánmi štátu, ozbrojených síl SR, orgánmi prokuratúry, 

polície a súdov, poprípade i s inými orgánmi, organizáciami a svedkami havárie.  

- Združenie môže rozvíjať aj aktivity v oblasti pomoci pozostalým po obetiach, ktoré zahynuli v iných 

zahraničných vojenských misiách a to i v prípade, že nie sú členmi združenia.  Takéto činnosti 

podliehajú schváleniu Rady 

III. Členstvo  

Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami 

združenia, požiadala o členstvo v združení a vyjadrila svoj súhlas s týmito stanovami. Posudzovanie 

žiadostí nových členov o prijatie do združenia vykonáva Rada združenia. Po prijatí nového člena do 

združenia bude tento o prijatí do združenia vyrozumený a stanovy sa stávajú pre neho záväznými. 

Každý člen môže zo združenia kedykoľvek vystúpiť a to i bez udania dôvodu. 

 IV.  Práva a povinnosti členov  

Členovia sú povinní dodržiavať stanovy združenia.  

Členovia majú právo navrhovať členov Rady, voliť a byť volení do Rady združenia a podieľať sa na 

jeho činnosti. 

Členovia majú právo navrhovať orgánom združenia aktivity na plnenie cieľov združenia.  

Členovia sa vo vlastnom záujme zúčastňujú pravidelných ročných Zhromaždení (viď kapitola IV. 

Orgány združenia). 

IV. Orgány združenia  

Orgánmi združenia sú Zhromaždenie a Rada.  

Zhromaždenie  

je spoločné stretnutie členov združenia, ktoré rozhoduje o programe činnosti združenia, o zmene a 

doplnení stanov, o zániku združenia a o nakladaní s jeho majetkom po zániku. Zhromaždenie volí a 

odvoláva Radu. Zhromaždenie sa schádza minimálne 1 krát do roka, spravidla v januári. Zvoláva ho 
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Rada písomne, elektronickou poštou, prípadne iným spôsobom najmenej 10 dní vopred. Prvé 

stretnutie zhromaždenia sa uskutoční najneskôr v 30. deň po registrácii združenia Ministerstvom 

vnútra v sídle združenia.  

V prípade, že je potrebné v rámci združenia rozhodnúť o závažných skutočnostiach, aktivitách, alebo 

výdavkoch, môže Rada na tento účel zvolať mimoriadne Zhromaždenie.  

Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní aspoň jedna tretina všetkých členov. 

Schválenie dokumentov, plánu činnosti, členov Rady, uznesenia a  všetkých dokumentov 

predložených na Zhromaždení podlieha schváleniu najmenej dvoch tretín prítomných členov. 

V prípade neschválenia nových dokumentov, alebo členov rady zostávajú v platnosti pôvodné. 

Rada  

zabezpečuje činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami Zhromaždenia. Má troch členov. 

Každý z členov Rady koná v mene združenia samostatne. Na platnosť právneho úkonu alebo použitia 

majetku združenia je potrebný súhlas aspoň dvoch členov Rady. Radu volí a odvoláva na dvojročnej 

báze Zhromaždenie.  

Do doby registrácie a uskutočnenia prvého Zhromaždenia pripravuje podklady na registráciu 

prípravný výbor a do uvedenej doby, v prípade potreby, zároveň vykonáva povinnosti Rady.  

V. Zásady hospodárenia  

Majetok  združenia  tvoria  členské  príspevky, dotácie, granty, dary  a  iné príjmy dosiahnuté v súlade 

so stanovami a všeobecne záväznými predpismi. Majetok a príjmy združenia môžu byť použité na 

dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti. Každý člen združenia má 

právo kedykoľvek, na požiadanie, nahliadnuť do údajov o  majetku združenia a jeho použití. Správu 

o hospodárení predkladá Rada jedenkrát ročne Zhromaždeniu za predchádzajúci rok spolu so správou 

o činnosti za predošlý rok. 

Združenie bude mať zriadený bankový účet. Názov účtu bude totožný s názvom Združenia. 

Združenie vedie svoj účet v súlade s legislatívou. Použitie prostriedkov z majetku združenia je 

podmienené súhlasom aspoň dvoch členov rady. 

Pri zániku združenia rozhoduje o použití jeho majetku Zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov 

všetkých zúčastnených. 

VI. Záverečné ustanovenia  

Tieto stanovy nadobúdajú platnosť ich registráciou Ministerstvom vnútra SR a sú záväzné pre 
všetkých členov združenia. 

Združenie je právnickou osobou. 
 

V Jablonci dňa 4. novembra 2017         Prípravný výbor: 

            Ing. Ľudovít Orlický .......................................... 

             Ivan Katrinec .......................................... 

             Mária Orlická ..........................................  

             Edita Belková .......................................... 

             Pavol Belko ..........................................  


