Stanovy
Baníckeho bratstva „Herrengrund“- Špania Dolina

Článok I.

Úvodné ustanovenia
1.1 Banícke bratstvo „Herrengrund“- Špania Dolina je v zmysle zákona č.83/1990 Zb.
v znení neskorších predpisov dobrovoľným spolkom občanov, ktorí jeho prostredníctvom
udržiavajú tradície baníctva v obci Špania Dolina.
1.2 Názov spolku je Banícke bratstvo „Herrengrund“- Špania Dplina /ďalej Banícke bratstvo/.
1.3 Sídlom spolku je Banícke bratstvo „Herrengrund“ č.132, PSČ 97415 Špania Dolina.
1.4 Spolok je samostatným nepolitickým združením, jeho vznik, právna forma, pomery a zánik
sa riadia platnými právnymi predpismi.

Článok II.

Poslanie
2.1 Poslaním spolku je obnovenie, udržiavanie a rozvíjanie viac storočnej tradície baníckych
zvykov .
2.2 Organizovanie stretnutí členov za účelom rozvíjania poznatkov o baníctve a histórií obce.
2.3
Propagácia historického dedičstva špaňodolinského baníckeho regiónu , ochrana
kultúrneho dedičstva a kultúrneho života regiónu . Občianske združenie bude rozvíjať tieto
aktivity vzdelávacou, publikačnou a informačnou činnosťou.
2.4 Rozvíjanie spolupráce s miestnou samosprávou pri využití banských diel, pamiatok
a pamätihodností spojených s banskou činnosťou.
2.5 Rozvíjať spoluprácu s inými spolkami, spoločnosťami a organizáciami zameranými na
baníctvo u nás a v zahraničí.
2.6 Podielať sa na medializácii histórie i súčasného stavu banského regiónu.
2.7 Získavať, reštaurovať, uchovať artefakty banskej činnosti v regióne. Vytvoriť expozície
baníctva a hutníctva medi. Sprístupniť expozície pre domácu i zahraničnú verejnosť za poplatok,
ako čiastočnú refundáciu nákladov na činnosť a udržiavanie expozícii.

Článok III.

Členstvo
3.1 Čenstvo v spolku je dobrovoľné. Členom spolku sa môže stať každý občan bez rozdielu
politickej príslušnosti, vierovyznania, pohlavia a veku, ktorý má záujem o baníctvo a banícke
tradície. Členom spolku sa stáva po podpísaní prihlášky, zaplatení členského a absolvovaní
prijímacieho ceremoniálu.
3.2 Zapísanie do zoznamu členov vykoná krámrichter /pokladník bratstva/.
3.3 Členstvo v spolku zaniká úmrtím člena, oznámením člena o ukončení členstva, alebo
vylúčením člena, ktorý si neplní povinnosti vyplývajúce zo stanov, alebo
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poškodzuje dobré meno spolku, ak o tom na valnom zhromaždení v tajnom hlasovaní rozhodne
nadpolovočná väčšina prítomných členov Baníckeho bratstva.
3.4 V prípade zániku členstva je bývalý člen /v prípade úmrtia pozostalí/ povinný vrátiť
Baníckemu bratstvu zapožičaný majetok /napr. uniformu/.

Článok IV.

Základné práva a povinnosti členov
4.1 Člen Baníckeho bratstva má právo:
a/ zúčastňovať sa na akciách Beníckeho bratstva
b/ zúčastňovať sa na rokovaniach Baníckeho bratstva
c/ podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti na činnosť Baníckeho bratstva
d/ voliť a byť volený do orgánov Baníckeho bratstva
4.2 Povinnosti člena Baníckeho bratstva
a/podielať sa na plnení úloh podľa čl. II stanov
b/ dodržiavať stanovy Baníckeho bratstva
c/chrániť a starať sa o majetok Baníckeho bratstva, ktorý mu bol zverený, alebo
zapožičaný
d/člen, ktorý má zapožičanú uniformu je povinný zúčastňovať sa aušusníckych akcii
(akcie Baníckeho bratstva , pri ktorých asistujú aušusníci)
.
e/člen má povinnosť ctiť si uniformu a insignie Baníckeho bratstva

Článok V.

Organizačná štruktúra
5.1 Valné zhromaždenie Baníckeho bratstva
5.2 Riadiaci výbor
5.3 Majster bratstva
5.4 Revízna komisia
5.5 Banský radca

Článok VI.

Valné zhromaždenie
6.1 Najvýšším orgánom Baníckeho bratstva je Valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie tvoria
všetci členovia Baníckeho bratstva.
6.2 Valné zhromaždenie zvoláva minimalne jedenkrát ročne majster bratsva v sobotu pred
Hromicami ( Hromince bývajú 2.februára )
6.3 Valné zhromaždenie za mimoriadnej situácie môže zvolať aj riadiaci výbor, ak o to požiada
nadpolovičná väčšina členov
6.4 Valné zhromaždenie
a/ schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
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b/ volí majstra bratstva, riadiaci výbor a revíznu komisiu
c/ schvaľuje výročnú správu o činnosti a správu o hospodárení Baníckeho bratstva
d/ schvaľuje plán činnosti a rozpočet na nasledujúci rok
e/ rozhoduje o otázkach, ktorých prerokovanie si vyhradí
f/ rozhoduje o nadobudnutí a scudzení majetku Baníckeho bratstva
g/ rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku Baníckeho bratstva.

6.5 Na prijatie rozhodnutia valným zhromaždením je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
prítomných členov.
6.6 Rokovanie valného zhromaždenia Baníckeho bratstva vedie majster bratstva
6.7 Zápisnicu z valného zhromaždenia podpisuje majster bratstva a dvaja členovia zvolení
valným zhromaždením.
6.8 Valné zhromaždenie volí orgány Baníckeho bratstva uvedené v článku 5.2, 5.3 , 5.4, každé
tri roky.

Článok VII.

Riadiaci výbor
7.1 Medzi Valnými zhromaždeniami riadi činnosť spolku riadiaci výbor, ktorý má 5 členov.
7.2 Riadiaci výbor prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov, pričom každý člen ma 1
hlas.
7.3 Riadiaci výbor je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov výboru.
7.4 Novozvolení členovia riadiaceho výboru si rozdelia funkcie pokladníka /kramrichter/,
zapisovateľa /schreiberrichter/ a majstra aušusníkov
5.7 Predseda revíznej komisie a banský radca sa zúčastňujú zasadaní riadiaceho výboru
s hlasom poradným
7.5 Riadiaci výbor zodpovedá za chod Baníckeho bratstva, a to najmä:
a/ vedie účtoviníctvo
b/zabezpečuje hospodárenie a správu majetku
c/ vykonáva práva zamestnávateľa
d/ vypracuje a predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu
- správu o činnosti za predchádzajúci rok
- správu o hospodárení za predchádzajúci rok
- plán činnosti na nasledujúci rok
- rozpočet Baníckeho bratstva na nasledujúci rok
e/plní úlohy vyplývajúce pre Banícke bratstvo zo všeobecne paltných predpisov

Článok VIII.

Majster Bratstva
8.1 Majster bratstva koná v mene Baníckeho bratstva vo všetkých veciach ako štatutárny orgán
8.2 Majster bratstva zvoláva a vedie zasadania Baníckeho bratstva, alebo poveruje vedením
člena riadiaceho výboru, zvoláva rokovania riadiaceho výboru. Zodpovedá za plnenie rozhodnutí
prijatých valným zhromaždením a riadiacim výborom
8.3 Majster bratstva môže v čase svojej dlhodobej neprítomnosti poveriť plnením časti svojích
právomocí iného člena riadiaceho výboru
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Článok IX.

Revízna komisia
9.1 Rrevízna komisia sa skladá z troch členov Banickeho bratstva. Zo svojho stredu volí
predsedu a podpredsedu komisie
9.2 Revízna komisia je kontrólnym orgánom, ktorý sa za svoju činnosť zodpovedá valnému
zhromaždeniu
9.3 Členstvo v revíznej komisií je nezastupiteľné s členstvom v ostatných organoch Baníckeho
bratstva
9.4 Revízna komisia kontroluje hospodárenie Baníckeho bratstva, upozorňuje orgány na
nedostatky a navrhuje opetrenia na ich odstránenie. Kontroluje dodržiavanie stanov
a vnútorných predpisov.
9.5 Zasadá podľa potreby minimálne jedenkrát do roka, zasadanie zvoláva predseda
9.6 Na prijatie rozhodnutia revíznej komisie je potrebné jednohlasné hlasovanie jej
členov

Článok X.

Banský radca
10.1 Banského radcu volí riadiaci výbor z členov Baníckeho bratstva, ktorí majú skúsenosti
z banskej ťažby.
10.2 Banský radca sa zúčasňuje zasadaní Riadiaceho výboru s hlasom poradným.

Článok XI.

Hospodárenie a majetok
11.1 Hospodárenie sa vykonáva na základe schváleného rozpočtu v súlade so všeobecne
záväznými predpismi . Ochrana majetku, jeho evidencia a hospodárenie s ním podlieha
kontrole Revíznej komisie. Majetok môže byť použitý len na dosiahnutie cieľov združenia,
prípadne na iné aktivity v súlade so stanovami.
11.2 Banícke bratsvo hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom potrebným na jeho
činnosť
Zdrojom majetku sú:
- dary a dedičstvo od fyzických a právnických osôb
- dotácie a granty
- sponzorské príspevky
- iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi.
- príjmy získané z podielu zaplatenej dane (tzv. 2% z dane)
- z členského
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Článok XII.

Zánik a likvidácia
12.1 Banícke bratstvo zaniká:
a/ dobrovoľným rozpustením, ktorému bude predchádzať likvidácia
b/ zlúčením s iným združením
c/ právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR
12.2 V prípade likvidácie sa po vysporiadaní zmluvných vzťahov zostávajúci majetok Baníckeho
bratstva protokolárne odovzdá obci Špania Dolina do 30 dní od vyznačenia pravoplatnosti
rozhodnutia Ministerstva vnútra SR.

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia
12.1 Orgány Baníckeho bratstva sú ustanovené na valnom zhromaždení
12.2 Banícke bratstvo si v prípade potreby môže vytvoriť ešte ďalšie orgány
12.3 Banícke bratstvo si pre svoju činnosť môže vydávať ďalšie organizačné predpisy
12.4 Zmeny a doplnky týchto stanov možno vykonať na základe rozhodnutia valného
zhromaždenia
12.5 Zmena stanov bola prerokovaná a schválená Riadiacim výborom
Dňa 17. mája 2015 bola zmena stanov po pripomienkovaní schválená Valným zhromaždením
12.6 Zmenené stanovy v plnom rozsahu nahrádzajú stanovy Baníckeho bratstva Herrengrund –
Špania Dolina, ktoré boli registrované Ministerstvom vnútra SR dňa 28.3.2008 pod č. VVS/1900/90-28366-1
12.7 Zmena stanov nadobúda účinnosť dňom registrácie na príslušnom orgáne štátnej správy.
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