Stanovy
občianskeho združenia Petržalský Central park
podľa zákona č. 83/1990 Zb.
Nezávislé občianske združenie Petržalský Central park pôsobí na území mestskej časti Bratislava Petržalka.
Činnosť združenia:
1) robiť konštruktívnu oponentúru investičnej činnosti na vymedzenom území (pozrite
obrázok) v katastrálnom území Petržalka,
2) informovať obyvateľov Petržalky o zámeroch investorov na vymedzenom území (ďalej len
dotknuté územie),
3) presadzovať, aby dotknuté územie, po ukončení investičných aktivít malo tiež charakter
parkovej architektúry – Central park v Petržalke,
4) sústreďovať občianskych a ekologických aktivistov so zámerom predkladať odborné návrhy
k dotknutému územiu pre ekologické a životnému prostrediu príjemné riešenia.
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Článok 1
Názov občianskeho združenia
Názov občianskeho združenia je Petržalský Central park (skratka PCP).
Článok 2
Sídlo občianskeho združenia
Občianske združenie Petržalský Centrálny park sídli na adrese: Ševčenkova 18, 851 01 Bratislava.
Článok 3
Ciele občianskeho združenia
Petržalský Central park (ďalej len “PCP”) združuje aktivistov, ktorí žijú v Petržalke a pre ktorých
nie je vec zachovania, vhodného rozvoja a zlepšovania životného prostredia v prospech obyvateľov
sídliskovej aglomerácie nie je vec cudzia.
Zároveň akceptuje potrebné technicko-investičné aktivity v dotknutom území. Tieto aktivity však
musia byť pripravované a uskutočňované s rozmyslom, ich koncepcia a realizačný postup musia
byť verejne prejednávané s obyvateľmi Petržalky, transparentne, s ekologicky nízkym, resp.
minimálnym dopadom na životné prostredie a boli vhodným urbanisticko – architektonickým
doplnkom dotknutého územia.
Cieľom PCP je tiež propagácia Mestskej časti Bratislava – Petržalka, ako aglomerácie, kde každá
činnosť samosprávy (či už hl. mesta SR Bratislavy, alebo Mestskej časti Bratislava – Petržalka) sa
vie oprieť o relevantný názor obyvateľov dotknutého územia.
Článok 4
Vznik PCP
Občianske združenie PCP vzniká registráciou združenia na Ministerstve vnútra SR (MV SR)
a pridelením registračného čísla od MV SR.
Článok 5
Vznik a zánik členstva v PCP
Členstvo v PCP vzniká prijatím prihlášky niektorým z členov predsedníctva PCP a následným
odsúhlasením tohto členstva členmi predsedníctva PCP a zaplatením členského príspevku. Členstvo
v PCP nie je podmienené trvalým bydliskom v Petržalke uchádzača.
Členstvo v PCP zaniká:
a) písomným oznámením člena niektorému z členov Predsedníctva PCP,
b) nezaplatením členského príspevku v danom termíne a vylúčením člena podľa článku 13 ods.
4 týchto stanov,
c) vylúčením podľa článku 8 ods. 9 týchto stanov,
d) zrušením občianskeho združenia.
Článok 6
Práva a povinnosti členov PCP
1) Členovia PCP majú právo:
a) voliť orgány PCP,
b) byť volení do orgánov PCP,
c) nahliadať do dokladov o hospodárení PCP,
d) požadovať informácie od členov predsedníctva PCP o všetkých záležitostiach
týkajúcich sa chodu a organizácie PCP,
e) zúčastniť sa na zasadaniach valného zhromaždenia PCP a svojim hlasovaním na
tomto zasadnutí sa podieľať na rozhodovaní o činnosti združenia,
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f) zúčastňovať sa na podujatiach usporadúvaných PCP.
2) Členovia PCP majú tieto povinnosti:
a) dbať o dobré meno PCP,
b) platiť členské príspevky riadne a v stanovenej lehote,
c) v rámci svojich možností pomáhať s chodom PCP a organizáciou jeho akcií.
Článok 7
Orgány PCP
PCP zriaďuje tieto orgány:
a) Predsedníctvo PCP,
b) Valné zhromaždenie PCP.
Článok 8
Predsedníctvo PCP
1) Predsedníctvo je najmä výkonným orgánom PCP a tiež poradným orgánom predsedu PCP,
ktorému môže dávať podnety k činnosti.
2) Členmi Predsedníctva PCP sú:
a) predseda PCP,
b) dvaja podpredsedovia PCP.
3) Predsedníctvo najmä:
a) zabezpečuje chod občianskeho združenia,
b) koordinuje činnosť občianskeho združenia,
c) zabezpečuje realizáciu úloh, ktoré mu vyplývajú z uznesení prijatých na valnom
zhromaždení,
d) poveruje úlohami jednotlivých členov občianskeho združenia,
e) dohliada na hospodárenie PCP,
f) poveruje tajomníka občianskeho združenia, ktorý zodpovedá za hospodárenie PSP,
g) podáva návrh na zrušenie občianskeho združenia.
4) Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak sa na jeho zasadaní zúčastní minimálne
nadpolovičný počet jeho členov.
5) Uznesenie predsedníctva sa prijíma nadpolovičnou väčšinou prítomných členov PCP.
6) Zasadania Predsedníctva PCP sú neverejné.
7) Na zasadania Predsedníctva PCP je pravidelne prizývaný tajomník združenia ako prísediaci,
pričom tajomník PCP môže byť zároveň členom Predsedníctva PCP.
8) V prípade sporu o výklad procedúr a stanov je Predsedníctvo PCP hlavným interpretom a
jeho výklad je záväzný.
9) Na návrh ktoréhokoľvek člena občianskeho združenia prerokuje Predsedníctvo PCP
priestupky členov proti stanovám PCP a udeľuje tresty. Trestom v takomto prípade je
udelenie napomenutia, pri opakovanom priestupku aj vylúčenie člena z PCP. Vylúčenie
musí odsúhlasiť Predsedníctvo PCP nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
Článok 9
Predseda
1) Predseda PCP reprezentuje občianske združenie.
2) Predsedu PCP volí Valné zhromaždenie PCP nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných
členov na návrh ktoréhokoľvek člena PCP v tajnom hlasovaní. Ak žiadny z kandidátov na
predsedu nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov zvolaného valného
zhromaždenia, postupujú dvaja najúspešnejší kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov
do druhého kola. V druhom kole stačí kandidátovi získať jednoduchú väčšinu hlasov
prítomných členov zvolaného valného zhromaždenia.
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3) Predseda PCP najmä:
a) reprezentuje PCP,
b) poveruje zastupovaním za PCP, ak nemôže byť prítomný v konaní,
c) zvoláva zasadnutia Predsedníctva PCP,
d) zvoláva zasadnutia Valného zhromaždenia PCP,
e) riadi zasadnutia Predsedníctva PCP.
4) Predseda PCP je štatutárnym zástupcom združenia a je oprávnený konať samostatne v mene
PCP vo všetkých záležitostiach.
5) Predseda PCP za výkon svojej funkcie zodpovedá Valnému zhromaždeniu PCP.
6) Funkčné obdobie Predsedu PCP sú štyri roky.
7) Výkon funkcie Predsedu PCP je nezlučiteľný s výkonom iných funkcií v PCP.
Článok 10
Tajomník združenia
1) Tajomník PCP je zodpovedný za hospodárenie občianskeho združenia.
2) Tajomníka PCP poveruje výkonom jeho funkcie Predsedníctvo PCP.
3) Tajomník PCP najmä:
a) vedie evidenciu hospodárenia PCP podľa príslušných právnych predpisov,
b) je zodpovedný za hospodárenie s finančnými prostriedkami PCP,
c) vyberá členské príspevky PCP,
d) spravuje všetky materiálne a finančné prostriedky združenia,
e) vypracováva zápisnice zo zasadania predsedníctva.
4) Tajomník PCP sa zúčastňuje na zasadaniach Predsedníctva PCP ako prísediaci.
5) Tajomník PCP nemá na zasadnutí Predsedníctva PCP hlasovacie právo a jeho hlas je len
poradný. Ak je však tajomník PCP riadnym členom Predsedníctva PCP chápe sa jeho
hlasovanie ako hlasovanie člena Predsedníctva PCP.
6) Funkčné obdobie tajomníka PCP sú štyri roky.
Článok 11
Valné zhromaždenie PCP
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)
9)

Valné zhromaždenie PCP je vrcholným orgánom PCP.
Delegátmi Valného zhromaždenia PCP sú všetci členovia PCP.
Zasadanie Valného zhromaždenia PCP sa koná minimálne raz za 12 mesiacov.
Zasadanie Valného zhromaždenia PCP zvoláva Predseda PCP, a to najmenej 14 dní pred
termínom konania Valného zhromaždenia PCP.
Valnému zhromaždeniu PCP predsedá Predseda PCP. V prípade neprítomnosti Predsedu
PCP na Valnom zhromaždení PCP je to jeden z podpredsedov PCP.
Valné zhromaždenie PCP:
a) prijíma rozpočet PCP,
b) schvaľuje záverečný účet PCP; rozpočtovým obdobím je jeden kalendárny rok,
c) volí a odvoláva Predsedu PCP na funkčné obdobie štyroch rokov,
d) volí a odvoláva podpredsedov PCP na funkčné obdobie štyroch rokov,
e) príma alebo mení stanovy občianskeho združenia dvojtretinovou väčšinou
prítomných členov.
Delegáti Valného zhromaždenia PCP majú právo:
a) prehovoriť na zasadaní Valného zhromaždenia PCP v poradí, v akom sa prihlásili
členovi, ktorý predsedá zasadnutiu (ďalej len “predsedajúci”),
b) podávať u predsedajúceho návrhy na hlasovanie.
Pri hlasovaní majú hlasy všetkých delegátov Valného zhromaždenia PCP rovnakú silu.
Návrhy sa prijímajú formou uznesení.
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10) Uznesenie Valného zhromaždenia PCP sa prijíma nadpolovičnou väčšinou prítomných
delegátov Valného zhromaždenia PCP. Na prijatie zmeny stanov je potrebná dvojtretinová
väčšina prítomných delegátov.
11) Uznesenia sa číslujú podľa poradia prijatia a za lomkou sa uvádza kalendárny rok, v ktorom
bol návrh prijatý.
Článok 12
Zásady hospodárenia PCP
1) Zdrojmi príjmov PCP sú najmä:
a) členské príspevky PCP,
b) dary a odkazy,
c) dotácie,
d) zdroje z vlastného majetku a vlastnej hospodárskej činnosti,
e) ďalšie zdroje.
2) Majetok PCP slúži na všestranný rozvoj združenia a jeho ekonomické zabezpečenie.
3) Príjmy PCP budú použité na chod PCP a organizáciu činnosti PCP a pod., v súlade s
právnym poriadkom SR.
4) Majetok a finančné prostriedky PCP spravuje tajomník občianskeho združenia.
Článok 13
Členské príspevky PCP
1) Členské príspevky PCP sa platia na kalendárny rok a členovia PCP sú povinní ich uhradiť.
2) Členský príspevok PCP je 1,- € ročne.
3) Členský príspevok PCP je splatný v priebehu prvého štvrťroka kalendárneho roku u
tajomníka občianskeho združenia.
4) Člen PCP, ktorý nezaplatí členský príspevok v danom termíne, bude vylúčený zo združenia.
Vylúčenie musí schváliť predsedníctvo nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
Článok 14
Zrušenie občianskeho združenia
Občianske združenie sa zruší na návrh člena predsedníctva a schválením minimálne nadpolovičnou
väčšinou všetkých členov Predsedníctva PCP.
Finančné prostriedky občianskeho združenia sa pri zrušení vysporiadajú podľa osobitného právneho
predpisu.
Článok 15
Záverečné ustanovenie
Pri zakladaní občianskeho združenia text stanov PCP pripravuje prípravný výbor PCP.
Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť schválením Valným zhromaždením PCP.
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