
Stanovy občianskeho združenia „Cyklokoalícia“

I.
Základné ustanovenía
1 Obcianske zdruzeme ma nazovľ1ojQKa“ kratka „CK‘ ‚ nazov v anghciine

„Cyclocoahtion“ (d‘alej len “zdrme“) i \
2 Sidlo obcianskeho zdruzema je KaradžiČo41, 821 08 Bratislava-Ruzmov
3. Združenie sa zakladá na dobu nčitú\:—ľ)J S

: Združenie je samostatný právny %)ekt.

Ciel‘ činnosti
1 . Cieľom združenia je:

a) posilňovat‘ povedomie o cyklistickej, pešej a inej nemotorovej doprave
b) obhajovat‘ záujmy mestských cykhstov a peších
c) propagovat‘ bicykel ako alternatívny dopravný prostriedok
d) spolupodieľať sa na výskumoch ohľadne mestskej cyklistiky
e) navrhovat‘ riešenia pre cyklistickú a pešiu infraštruktúru a pre

bezbariérové verejné priestory
f) vytvárať jednotnú platformu pre fyzické i právnické osoby p6sobiace

v oblasti mestskej cyklistiky v Bratislave
g) vzdelávať dospelých a verejnosť ohľadne výhod použitia bicykla
h) ochraňovat‘ životné prostredie

2. Združenie organizuje študijné pobyty svojich členov v zahraničí, ako aj členov
partnerských organizácií v SR a spolupracuje s medzinárodnými a európskymi
inštitúciami.

III.
Členstvo
1 . Clenmi združema m6žu byt‘ fyzické osoby, staršie ako 1 6 rokov a tiež právnické

osoby.
2. Clenstvo v združení vzniká na základe písomnej členskej priMášky zaslanej listom

alebo emaUom.
3. Clenstvo v združení vzniká dňom zápisu do zoznamu členov na základe rozhodnutia

výkonnej rady.
4. Výkonná rada je povinná rozhodnút‘ o prijatí alebo neprijatí za člena do 30 dní od

doručenia jeho písomnej prihlášky.
5. Osoba, ktorá nie je členom združenia, ale ktorá sa stotožňuje s cieľmi združenia a

6nančne alebo inak ho podporuje, m6že na základe rozhodnutia výkonnej rady
získat‘ status podporovateľ/podporovateľka. Podporovateľ nemá práva člena.

Iv.
Evidencia členov
1 . Združeme vedie zoznam všetkých svojich členov. Do zoznamu sa zapisuje plné meno,

bydlisko člena a jeho email, v prípade právnickej osoby názov a sídlo a plné meno
štatutárnej osoby.

2. Do zoznamu sa bez zbytočného odkladu vyznačia všetky zmeny evidovaných
skutočností.

3. Zoznam členov vedie výkonná rada združenia.



Práva a povinnosti členov 
1. Člen združenia má právo: 

a) zúčastňovať sa osobne na rokovaní a rozhodovaní valného zhromaždenia, 
b) zúčastňovať sa na všetkej činnosti združenia, 
c) voliť a byť volený do orgánov združenia, 
d) predkladať návrhy na zlepšenie činnosti združenia, obracať sa podnetmi, 

pripomienkami, alebo sťažnosťami týkajúcimi sa činnosti združenia na 
orgány združenia, a byť o ich vybavovaní informovaný. 

2. Člen združenia je povinný: 
a) podieľať sa na činnosti združenia a napĺňaní jeho cieľa podľa svojich 

najlepších schopností a možností, 
b) dodržiavať stanovy, riadiť sa rozhodnutiami orgánov združenia, 
c) platiť členské príspevky, ak takéto príspevky boli rozhodnutím výkonnej rady 

zriadené. 
 
VI. 
Zánik členstva 
1. Členstvo v združení zaniká: 

a) vystúpením ku dňu doručenia oznámenia o vystúpení člena zo združenia 
výkonnej rade, 

b) vylúčením na základe rozhodnutia výkonnej rady z dôvodov porušovania 
stanov a povinností člena; proti rozhodnutiu o vylúčení sa možno odvolať na 
valnom zhromaždení, ktorého rozhodnutie je konečné,  

c) zánikom združenia, 
d) úmrtím člena. 

 
VII. 
Orgány združenia sú: 
1. Združenie má tieto orgány: 

a) valné zhromaždenie („zhromaždenie cyklistov“) 
b) výkonná rada („múdri cyklisti“) 
c) predseda („hlavný cyklista“) 
d) dozorná rada („dozerajúci cyklisti“) 

2. Volená funkcia je funkciou čestnou. Náklady spojené s výkonom funkcie hradí 
združenie. 

3. Členstvo v jednej volenej funkcii vylučuje členstvo v inej volenej funkcii. 
Zamestnanci združenia nesmú byť členmi dozornej rady. 

 
VIII. 
Valné zhromaždenie 
1. Najvyšším orgánom združenia je schôdza valného zhromaždenia (ďalej len valné 

zhromaždenie). Na valnom zhromaždení členovia uplatňujú svoje právo riadiť 
záležitosti združenia a kontrolujú činnosť združenia a jeho orgánov. 

2. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä: 
a) rozhodovať o základných otázkach  koncepcie činnosti združenia a hlavných 

zásadách a spôsoboch napĺňania cieľa združenia, 
b) meniť stanovy združenia,  
c) voliť a odvolávať  členov výkonnej rady a dozornej rady,  
d) schvaľovať ročnú účtovnú správu, 
e) rozhodovať o dobrovoľnom rozpustení združenia alebo zlúčení s iným 

občianskym združením. 



3. Na rokovanie valného zhromaždenia musia byť pozvaní všetci členovia združenia. 
Pri hlasovaní má každý člen jeden hlas. 

4. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 
všetkých členov združenia. V prípade, že valné zhromaždenie nie je uznášania 
schopné, uskutoční sa náhradné valné zhromaždenie najskôr dve hodiny po valnom 
zhromaždení a je uznášania schopné bez ohľadu na počet zúčastnených. 

5. Pre rozhodnutie valného zhromaždenia, podľa ods. 2 písmeno b) a e) je potrebný 
súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných členov združenia. 

6. Valné zhromaždenie zvoláva výkonná rada podľa potreby, najmenej však raz ročne. 
7. Valné zhromaždenie sa musí zvolať, ako o to požiada aspoň jedna pätina všetkých 

členov združenia. 
 
IX. 
Výkonná rada a predseda 
1. Výkonná rada je výkonným a štatutárnym orgánom združenia. Riadi činnosť 

združenia a rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, pokiaľ nie sú stanovami 
vyhradené inému orgánu. 

2. Výkonná rada plní uznesenia valného zhromaždenia a zodpovedá mu za svoju 
činnosť. Výkonná rada zvoláva a pripravuje rokovanie valného zhromaždenia.  

3. Výkonná rada má troch členov. Členov výkonnej rady volí a odvoláva valné 
zhromaždenie. Funkčné  obdobie členov výkonnej rady je 1 rok, končí však až 
voľbou  nových členov výkonnej rady.  

4. Výkonná rada je schopná uznášať sa, ak sú prítomní všetci jej členovia. Rozhodnutie 
výkonnej rady je prijaté, ak zaň hlasovali všetci jej členovia. 

5. Výkonnej rade prislúcha rozhodovanie o prijatí pracovníkov do pracovného pomeru, 
skončení pracovného pomeru, rozhodovanie o mzdovom zaradení a odmeňovaní 
zamestnancov a členov štatutárnych orgánov združenia. 

6. Na čele výkonnej rady je predseda združenia, ktorého volí z členov výkonnej rady 
valné zhromaždenie. 

7. Predseda koná navonok za výkonnú radu. Je oprávnený konať v mene združenia vo 
všetkých veciach a zastupuje  združenie voči tretím osobám, v konaní pred súdom a 
pred inými orgánmi.  

8. Predseda riadi každodennú činnosť združenia, plní rozhodnutia valného 
zhromaždenia a výkonnej rady. 

 
X. 
Konanie menom združenia 
1. Konať za združenie vo všetkých veciach je oprávnený predseda samostatne, ostatní 

členovia výkonnej rady vždy iba spoločne s ďalším členom výkonnej rady. 
Podpisovanie za združenie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu 
združenia, funkcii a svojmu menu pripojí podpisujúci svoj podpis. 

2. Predseda je oprávnený na základe splnomocnenia poveriť ostatných členov výkonnej 
rady konať za združenie v konkrétnej veci samostatne. Rovnako je oprávnený na 
základe splnomocnenia poveriť zastupovaním združenia aj iné fyzické alebo 
právnické osoby. 

 
XI. 
Dozorná rada: 
1. Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia. 
2. Dozorná rada má 1 člena. 
3. Člena dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. 



4. Funkčné obdobie člena dozornej rady je 2 roky, končí však až voľbou nového člena 
dozornej rady. 

5. Pokiaľ počet členov združenia je menší ako 20, úlohu dozornej rady vykonáva valné 
zhromaždenie. 

 
XII. 
Majetok a zásady hospodárenia  
1. Združenie hospodári s majetkom vlastným i zapožičaným. Združenie získava 

finančné prostriedky výhradne z darov, grantov, daňovej asignácie a sponzorských 
príspevkov od domácich aj zahraničných osôb, nadácií a iných organizácií, ako aj na 
základe zmlúv o súčinnosti, uzavretých z inými združeniami. Združenie nevykonáva 
žiadnu zárobkovú činnosť. 

2. Z takto získaných finančných prostriedkov uhrádza všetky náklady, potrebné na 
dosahovanie cieľa združenia, mzdy zamestnancov a odmeny členov štatutárnych 
orgánov. 

3. O použití finančných prostriedkov rozhoduje výkonná rada. 
4. Združenie hospodári podľa rozpočtu, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie. 
5. Združenie vedie účtovnú evidenciu podľa platných právnych predpisov. 
6. Výkonná rada raz ročne predkladá valnému zhromaždeniu výročnú účtovnú správu. 
 
XIII. 
Zánik združenia 
1. O dobrovoľnom rozpustení združenia alebo zlúčení s iným združením rozhoduje 

valné zhromaždenie v zmysle čl. VIII, ods. 2 písmeno e) stanov. 
2. Pri zániku združenia výkonná rada ustanoví likvidátora. Pri likvidácii združenia sa 

najprv uhradia všetky záväzky združenia. Zostatok majetku sa môže použiť na 
verejnoprospešné a charitatívne účely. 

 
XIV. 
Záverečné ustanovenia. 
1. Zmeny a doplnky stanov môžu byť vykonané len podľa čl. VIII ods. 2 písmeno b) 

stanov. 


