Dodatok č. 3
k stanovám Združrnia dychových hudieb Slovenska
SR 3. janu ára 2OOí pod č. WS/ í-9O9 l90-179-2.

Na základe uznesenia 9. konferencie ZDHS
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Bystrici a

tia funkcie

schváleného ročnéhoodkladu vykonania schválených
predsedu a tajomníka pre objektívne prekÉůl<yv
pripravených zrníen nasadnutím predstavenstva ZDHS
predstavenstvom ZDHS sa mení sidlo Združenia dychových

1a

vykonania
i Bystrici

zo

Mudrochova 13, 831 06 Bratislava
na
Rlazanská 87, 831 O2 Brattsl,ava
podla fých istých uznesení 9. konferencie a Predstavenstva ZDHS menia a dopÍnajú
stanovy Združeníadychoqých hudieb takto: (zmeng a doplňkg kurzíuou)

Ďaie3' sa

Čl. 3 Pdsobnosť orgánovJednotiek, B - Predstavenstvá,
b)

1) Predstavenstvo ZDHS
Vynechať slovo sekretaňdttl, ponechať : ugmenuje tajomníka ZDHS

Nové znenie:
na prvom zasadnutí v novom funkčnom období si zo svojho stredu zvolí predsedu a
podpredsedov; ostatných členov predstavensťva poved konkrétnymi funkciami a vymenuje
tajomníka ZDHS,
b}

,§., 9 Voilty

a,

lrlasovanie

5) Hlasovanie o zániku spolku alebo o jeho dobrovolnom vystúpení z registrácie ZDHS je
právoplatné, ak sa ho zúčastnilo aspoň 2l3 (ndurh 5oo/o ) členov spolku s hlasovacím
právom.

hlasovani o záníku ZDHS musí byť pfitomných najmenej 2l3 (nólrh 50% ) členov
predstavenstva ZDHS a najmenej 50 o/o z počtu registrovaných spolkov každéhokraja
(ndurh 5O% z počtu registrouaných spolkou ZDHS). Hlasovanie je právoplatné, ak za zánik
ZDHS hlasovala nadpolovičná váčšinapdtomných delegátov,

6) Pri

Nové znenle:
Hlasovanie o zániku spolku alebo o jeho dobrovoťnom vystúpeni z reg1strácie ZDHS je
právoplatné, ak sa ho zúčastniloaspoň 507o členov spolku s hlasovacím právom.
6) Pri hlasovani o záníku ZDHS musí byť pdtomných najmenej 5O7o členov predstavenstva
ZDHS a najmenej 50 %o z počtu registrovaných spolkov ZDHS. Hlasovanie je právoplatné, ak
za zás:rík ZDHS hlasovala nadpolovičná váčšinaprítomných delegátov.
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Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

,,

spťáWyJpap[@tok7;,

ir.

,.**,1|.reIý
,'_

_

^,ffii

zffina

stanov vzatá na vedomie
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JUDr. Jana Vatlová, PhD.

riaditelka odboru
všeobecnei vnútorrrei sptávy

