Stanovy občianskeho združenia GREEN Society

Čl. I
Názov a sídlo občianskeho združenia

1.1

Názov neziskovej organizácie: GREEN Society

1.2

Sídlo neziskovej organizácie: Južná trieda 9, 040 01 Košice - Juh

Čl. II
Ciele

2.1

Cieľom združenia sú aktivity v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia.

2.2

Za účelom tohto cieľa bude občianske združenie usporadúvať aktivity na zvýšenie
povedomia občanov o potrebe ochrany životného prostredia, aktivity zamerané na
zmiernenie dopadu ľudskej činnosti v prírode a činnosti smerujúce k tvorbe kvalitnejšieho
životného prostredia.

Čl. III
Členstvo

3.1

Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická alebo právnická
osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia a zaplatí členský príspevok.

3.2
Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe žiadosti uchádzača o
členstvo a zaplatením členského príspevku.

3.3

Členovia združenia majú právo:
- podieľať sa na činnosti združenia,
- voliť a byť volený do orgánov združenia,
- obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
- byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia

3.4

Členovia združenia majú povinnosti:
- dodržiavať stanovy združenia,
- pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
- podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia
- platiť členské príspevky
- ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia

3.5

Zánik členstva
- vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia e-mailového oznámenia člena o vystúpení zo
združenia, alebo dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí najvyššieho orgánu
- úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby
- zánikom združenia
- vylúčením najvyšším orgánom združenia z dôvodu nesplnenia členských povinností, alebo
iných závažných dôvodov

Čl. IV
Orgány združenia

4.1

4.2

Orgánmi GREEN Society sú:
1)

Eko rada

2)

Predseda

Členovia Eko rady:

1. Ján Ohriska
2. David Vaníček
3. Michal Starigazda
4. Alexandra Králová

4.3

Predseda:

2. Dávid Bajus

Čl. V
Eko rada

5.1

Eko rada je najvyšším orgánom GREEN Society.

5.2

Eko radu tvoria zakladatelia združenia.

5.3

Eko rada sa schádza za účelom plánovania aktivít, najmenej 3 krát ročne.
5.4

Eko rada rozhoduje o základných otázkach združenia ako jeho smerovanie, voľba
a odvolávanie predsedu združenia nadpolovičnou väčšinou.

5.5

Nový členovia Eko rady sú volený nadpolovičnou väčšinou aktuálnej Eko rady. Právo
voliť nového člena Eko rady má aj Predseda združenia.

5.6

Maximálny počet členov Eko rady je 11.

Čl. VI
Predseda

6.1

Predseda je štatutárnym orgánom združenia.

6.2

Predsedu volí a odvoláva Eko rada.

6.3

Hlavnou funkciou predsedu je dbať o rozvoj združenia a plnenie jeho účelu.

6.4

Funkčné obdobie Predsedu sú 2 roky.

Čl. VII
Zásady hospodárenia

7.1

Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľný majetkom
7.2

Zdrojmi majetku sú členské príspevky, dary fyzických osôb, dotácie a granty od
právnických osôb alebo orgánov verejnej správy.

Čl. VIII
Členské príspevky

8.1

Vstupný členský príspevok je 10€.

8.2

Príjem z príspevkov bude použitý na naplnenie cieľov združenia.

