Stanovy občianskeho združenia
MultiArt
Článok I.
Základné ustanovenia
1. Názov občianskeho združenia je MultiArt.
2. MultiArt je organizáciou, v ktorej sa dobrovoľne združujú umelci ako aj
podporovatelia zo všetkých oblasti umenia za účelom uskutočňovania
umeleckých, prezentačných a vzdelávacích aktivít, so zameraním na súčasné
umenie, osvetovú činnosť v oblastiach umenia a činnosť v oblastiach
uchovávania kultúrneho dedičstva.
3. MultiArt je založený podľa ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. o združení v
znení neskorších predpisov, má postavenie právnickej osoby. Vystupuje
v právnych vzťahoch svojim menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu
z týchto vzťahov.
4. Sídlo združenia je v Hlavnom meste SR Bratislave. Mestskej časti Staré Mesto,
Šafárikovo námestie 7, 811 02.
Článok II.
Ciele a úlohy
1. Základným cieľom činnosti MultiArt je:
a) podporovať rozvoj súčasného umenia, vytvárať podmienky pre činnosť
umelcov a interpretov a pre realizáciu spoločných projektov,
b) realizovať žánrovo orientované a multimediálne projekty a kultúrne
podujatia, na ktorých by sa prezentovali predovšetkým diela mladých
umelcov,
c) organizovať súťažné prehliadky a festivaly pre umelcov a interpretov,
d) organizovať workshopy pre profesionálnych umelcov a interpretov,
sprostredkovať stretnutia odborníkov v oblasti umenia s cieľom zlepšiť
vzájomnú informovanosť a spoluprácu,
e) organizovať výmenné semináre s mladými umelcami z iných krajín,
f) podporovať akékoľvek umelecké aktivity, predovšetkým mladých umelcov
a interpretov,
g) akýmkoľvek spôsobom rozširovať pôsobnosť umenia a rozširovať
pôsobnosť hodnôt kultúrneho dedičstva medzi širokou verejnosťou,
h) vyvíjať činnosť v oblasti uchovávania kultúrneho dedičstva a realizovať
projekty zamerané na záchranu kultúrneho dedičstva,
i) budovať vlastný archív audio a audiovizuálnych diel, hudobných partitúr
a vyvíjať činnosť v oblasti digitalizácie umeleckých diel,
2. K dosiahnutiu týchto cieľov plní MultiArt najmä tieto úlohy:
a) spolupracuje s domácimi a zahraničnými organizáciami a grantovými
spoločnosťami,
b) získava a prerozdeľuje finančné prostriedky pre jednotlivé projekty a na
vlastnú činnosť.

Článok III.
Orgány združenia
1. Orgánmi MultiArt sú:
a) zhromaždenie
b) správna rada
c) kontrolný orgán
Článok IV.
Zhromaždenie
1. Zhromaždenie je najvyšším orgánom MultiArt. Zvoláva ho minimálne raz za
kalendárny rok predseda združenia. Zhromaždenie je tvorené všetkými členmi
združenia. Každý člen má jeden mandát s hlasom rozhodujúcim. Mimoriadne
zasadnutie zhromaždenia predseda zvoláva na žiadosť najmenej jednej tretiny
združenia.
2. Zhromaždenie:
a) schvaľuje stanovy, ich doplnky a symboliku,
b) schvaľuje správu o hospodárení a činnosti združenia, plán činnosti
a rozpočet na nasledujúce obdobie,
c) volí
a odvoláva
členov
správnej
rady
(predsedu,
podpredsedu
a tajomníka),
d) volí a odvoláva kontrolný orgán, určuje počet jeho členov
e) schvaľuje zásady rozdeľovania finančných prostriedkov združenia na
projekty,
f) stanovuje výšku členského príspevku členov združenia pre príslušné
obdobie a spôsob úhrady,
g) rozhoduje o vstupe združenia do iných organizácií,
h) rozhoduje o zrušení združenia a o spôsobe likvidácie jej majetku.
3. Zhromaždenie je oprávnené prijímať uznesenia, ak je prítomná nadpolovičná
väčšina členov s hlasom rozhodujúcim, aj na základe splnomocnenia.
4. Uznesenie je prijaté, ak sa zaň vysloví nadpolovičná väčšina prítomných
členov.
5. Voľby predsedu, podpredsedu, tajomníka a členov kontrolného orgánu sú
tajné. Ak je pre funkciu navrhnutá iba jedna osoba a táto osoba je ochotná
funkciu prevziať, môže sa voľba vykonať verejným hlasovaním a na zvolenie
je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.
6. Ak je na funkciu viac kandidátov, je zvolený ten, ktorý dosiahne nadpolovičnú
väčšinu platných hlasov. Ak žiadny kandidát tento počet hlasov nedosiahol,
koná sa doplnková voľba medzi dvoma kandidátmi, ktorí dosiahli najviac
hlasov. Potom rozhoduje prostá väčšina hlasov. Pri rovnosti počtu hlasov sa
voľba opakuje.
Článok V.
Správna rada
1. V čase medzi zasadnutiami zhromaždenia riadi činnosť združenia trojčlenná
správna rada – predseda, podpredseda a tajomník.
2. Správna rada:
a) riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami zhromaždenia vo všetkých
oblastiach, ktoré nie sú vyhradené zhromaždeniu,
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b) schvaľuje reprezentujúcich zástupcov združenia,
c) schvaľuje termíny na nastávajúce obdobie,
d) má právo uzatvárať zmluvy upravujúce technické a ekonomické vzťahy
medzi MultiArt a jednotlivými členmi a ďalšími právnymi subjektmi,
e) rozdeľuje finančné prostriedky na jednotlivé projekty podľa zásad
schválených zhromaždením,
f) plní ďalšie úlohy na základe rozhodnutia zhromaždenia,
g) stanovuje rokovací a volebný poriadok.
Správnu radu zvoláva predseda spravidla raz do mesiaca. Mimoriadne
zasadnutia zvoláva predseda na žiadosť niektorého z členov správnej rady,
alebo na základe svojho rozhodnutia.
Správna rada je oprávnená prijímať uznesenia za prítomnosti všetkých členov.
K zabezpečovaniu činnosti združenia zriaďuje správna rada odborné skupiny,
pokiaľ dané činnosti neriadi poverený člen správnej rady.
Na čele správnej rady je predseda, ktorý zastupuje združenie v čase medzi
zhromaždeniami. Predsedu volí a odvoláva Správna rada. Je oprávnený
rokovať menom združenia vo všetkých veciach ako štatutárny zástupca.
V čase jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda, na základe písomného
splnomocnenia.
Funkčné obdobie je 5-ročné. Funkciu predsedu môže jedna osoba vykonávať
nepretržite len dve funkčné obdobia.
Ak sa uvoľní miesto v správnej rade, môže správna rada kooptovať nového
člena, ktorého funkčné obdobie skončí s funkčným obdobám ostatných členov.
Ak prestane byť správna rada uznášaniaschopná, zvolá sa mimoriadne
zhromaždenie.
Článok VI.
Kontrolný orgán

1. Úlohou kontrolného orgánu je zabezpečovanie a vykonávanie kontrolnej
činnosti v zmysle platného právneho poriadku a stanov združenia.
2. Kontrolný orgán:
a) upozorňuje správnu radu a predsedu združenia na zistené nedostatky
a predkladá návrhy na ich odstránenie,
b) kontroluje hospodárenie združenia,
c) predkladá zhromaždeniu správu o svojej činnosti.
3. Kontrolný orgán vykonáva svoju činnosť ako orgán nezávislý na ostatných
štruktúrach, je oprávnený nahliadať do všetkých dokumentov a zúčastňovať
sa rokovaní orgánov združenia. Funkčné obdobie -ročné, opakované zvolenie
je možné.
4. Kontrolným orgánom môže byť člen združenia.

Článok VII.
Členstvo
1. Členstvo v MultiArt je dobrovoľné.
2. MultiArt má zakladajúcich členov, čestných členov a ostatných členov.
3. Zakladajúcimi členmi sú:
Mgr. art. Rudolf Pepucha, ArtD.
Mgr. art. Jaroslav Hruška

JUDr. Milan Galanda
4. Čestnými členmi môžu byť fyzické osoby – (nie len umelci) vo veku od 18
rokov, ktoré sa chcú podieľať na rozvíjaní činnosti združenia. O čestnom
členstve rozhoduje správna rada. Čestní členovia sa môžu zúčastňovať
rokovaní zhromaždenia.
5. Členmi združenia sa môžu stať fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré
aktívne pôsobia v oblasti umenia.
6. Členstvo v združení vzniká registráciou prihlášky a zaplatením základného
členského príspevku. Obnovuje sa ročne, zaplatením členského príspevku vo
výške stanovenej správnou radou. Súčasťou písomnej prihlášky musí byť
vyplnený dotazník a súhlas záujemcu so stanovami združenia. O členstve,
registrácií a ďalších podmienkach rozhoduje správna rada.
7. Dokladom o členstve je registračný preukaz, ktorý je v evidencii združenia.
8. Člen má právo:
a) zúčastňovať sa činnosti združenia,
b) uplatňovať svoje názory, návrhy a kritiku,
c) požadovať informácie o činnosti a hospodárení združenia,
d) využívať výhody vyplývajúce z členstva v združení,
e) podieľať sa na čerpaní prostriedkov združenia na základe zásad
o rozdeľovaní finančných prostriedkov schválených zhromaždením,
f) voliť a byť volený do orgánov združenia.
9. Člen má povinnosť:
a) dodržiavať stanovy a uznesenia prijaté zhromaždením alebo správnou
radou,
b) šetriť, chrániť a zveľaďovať majetok združenia,
c) riadne, včas a v stanovenej výške uhrádzať členský príspevok,
d) dodržiavať zásady etiky a vždy sa správať a konať tak, aby nepoškodili
záujmy združenia.
10.Členstvo zaniká:
a) vystúpením člena zo združenia,
b) vylúčením zo združenia,
c) úmrtím člena,
d) zrušením združenia.
11.Člen môže byť vylúčený zo združenia, ak závažným spôsobom poruší stanovy
združenia, právny poriadok, alebo keď jeho činnosť nie je v súlade so
záujmami a činnosťou združenia.
12.Člen môže na základe svojho rozhodnutia kedykoľvek vystúpiť zo združenia.
Článok VIII.
Majetok a hospodárenie
1. Združenie nakladá s majetkom vlastným, darovaným alebo prenajatým.
2. Zdrojom majetku sú:
a) majetok prevedený do vlastníctva združenia,
b) členské príspevky a dary členov združenia,
c) príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti,
d) príspevky a dary sponzorov,
e) príjmy z vlastnej činnosti.
3. Hospodárenie sa riadi ročným plánom činnosti schváleným zhromaždením.
4. S finančnými prostriedkami v rámci schváleného rozpočtu disponuje
predseda, resp. ním poverený člen správnej rady.

5. O nadobúdaní,
zbavenia
sa
a prevodoch
nehnuteľného
majetku
nadobudnutého združením rozhoduje zhromaždenie. O nadobúdaní, zbavenia
sa a prevodoch hnuteľného majetku združenia mimo obvyklé hospodárenie
a výdajov v rámci disponibilných zdrojov, mimo schválený plán a rozpočet
rozhoduje správna rada.
Článok IX.
Zánik združenia
1. Združenie môže zaniknúť rozhodnutím zhromaždenia.
2. Pri zániku združenia menuje zhromaždenie likvidátora a stanovuje výšku jeho
odmeny.
3. Likvidátor je v priebehu likvidácie povinný:
a) vykonať všetky činnosti spojené so zánikom združenia v zmysle zákona
83/1990 Zb. o združení občanov,
b) sústrediť peňažné prostriedky v jednom slovenskom peňažnom ústave,
c) dokončiť bežné záležitosti,
d) vysporiadať záväzky združenia,
e) speňažiť majetok združenia najhospodárnejším spôsobom.
4. Pri likvidácii sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa
v prípade likvidácie môže použiť výlučne na kultúrny účel.
Článok X.
Symbolika
1. Vzor loga je uložený v Archíve združenia.
Článok XI.
Záverečné a prechodné ustanovenie
1. Stanovy združenia nadobúdajú platnosť dňom ich prijatia a účinnosť dňom
registrácie na Ministerstve vnútra SR.
2. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
3. Do zvolenia orgánov podľa čl. III. Stanov koná za a v mene združenia
prípravný výbor (PV) v zložení :
Mgr. art. Rudolf Pepucha, ArtD.
Mgr. art. Jaroslav Hruška
JUDr. Milan Galanda
Osoba poverená konať v mene PV: Mgr. art. Rudolf Pepucha, ArtD.
4. Tieto Stanovy, personálne zloženie PV boli odsúhlasené na ustanovujúcom
valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 16.3.2015
V Bratislave, 20.3.2015

...............................................
za PV

