
Zmena stanov Baníckeho spolku Spiš č.1 
 

 
 
V súlade so znením článku 5 (Orgány združenia) platných stanov Občianskeho 
združenia Banícky spolok Spiš registrovaného na Ministerstve vnútra SR pod číslom 
VVS/1-900/90-319 42, odsek 5.2 valné zhromaždenie členov, uskutočnené dňa 
27.4.2009 v Spišskej Novej Vsi, schvaľuje nasledujúcu zmenu stanov: 
 
V článku 1 Názov a sídlo spolku, právne postaveni sa v odseku 1.2 doterajšie 
znenie „Sídlo: Spišská Nová ves, Štefánkovo námestie 21, PSČ 052 01“ nahrádza 
znením: „Sídlo: Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 2, PSČ 052 01“. 
 
V článku 2 Cieľ a činnosť sa v odseku 2.4. nahrádza doterajšie znenie „Banícky 
spolok Spiš propaguje predmet svojej činnosti formou článkov v regionálnej tlači, 
a v odborných periodikách, vo vydávaných publikácií, organizovaním výstav a 
verejných expozícii“ novým znením „Banícky spolok Spiš propaguje predmet 
svojej činnosti formou článkov v regionálnej tlači a v odborných periodikách, 
vydávaním vlastných publikácií, organizovaním výstav a verejných expozícii“, 
 
V článku 5 Orgány združenia sa v odseku 5.2. nahrádza text „Valné zhromaždenie 
členov sa schádza v poslednom mesiaci kalendárneho roku, alebo v prvom 
mesiaci nasledujúceho roku“ novým znením: „Valné zhromaždenie členov zvoláva 
výbor združenia najneskôr do konca 1.polroka nasledujúceho kalendárneho 
roka“. 
 
V článku 5 Orgány združenia sa v odseku 5.7. dopĺňa zloženie výboru o funkciu 
výkonný tajomník. Nové znenie odseku 5.7. bude: „Výbor sa skladá z volených 
zástupcov členov: z predsedu spolku, podpredsedu spolku, výkonného tajomníka, 
pracovníka povereného vedením ekonomickej agendy a pokladnice spolku 
(pokladníka), členov výboru a menovite určených zástupcov kolektívnych členov 
(obcí, iných združení). Výbor zasadá podľa aktuálnej potreby.“ 
 
V súvislosti so zmenami v odseku 5.7. bude druhá veta odseku 5.8. znieť: 
„Predseda spolu s podpredsedom, výkonným tajomníkom a pokladníkom 
zastupujú spolok navonok a majú právomoci štatutárneho orgánu: môžu 
podpisovať listiny, zakladajúce zmluvné záväzky.“ 
 
 
Zvyšné ustanovenia stanov zostávajú bezo zmeny. 
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