Občiansky zákonník číslo 40/1964 zb., par.20f až 20j

Záujmové združenie právnických osôb
prevádzkujúcich televízne vysielanie

LOTOS
Spolok lokálnych a regionálnych televízií

STANOVY
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Preambula
Vychádzajúc z dobrej vôle spojiť úsilie pri podpore rozvoja duálneho televízneho vysielania
v SR, pri slobodnom šírení informácií, ako aj v snahe hľadať spoločné riešenia problémov
pri prevádzkovaní televízneho vysielania na Slovensku, rozhodli sme sa založiť Spolok
lokálnych a regionálnych televízií.

Článok I.
Úvodné ustanovenie
Zakladajúci členovia Spolku lokálnych televíznych staníc Slovenska sa na svojom zasadnutí
dňa 8.12.1997 konanom v Prievidzi dohodli na tomto znení stanov Spolku.

Článok II.
Názov a sídlo
/1/ Názov Spolku znie: LOTOS Spolok lokálnych a regionálnych televízií (v skratke LOTOS)
/2/ Sídlo Spolku je : Jánošíková 10, 972 51 Handlová

Článok III.
Právna forma
Spolok je záujmovým združením právnických osôb v zmysle ustanovení par.20 f a
nasledujúcich Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

Článok IV.
Založenie a vznik
/1/ Spolok bol založený na ustanovujúcom zhromaždení, konanom dňa 8.12.1997
v Prievidzi zakladajúcimi členmi, uvedenými v nasledujúcom článku týchto stanov.
/2/ Spolok vznikne dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Krajského úradu v Žiline,
ktorým sa povolí zápis Spolku do zoznamu združení.

Článok V.
Zakladajúci členovia
Zakladajúcimi členmi Spolku sú:
1. TV Turiec, s.r.o., Martin
2. VIDEO TV , s.r.o., Prievidza
3. Miestne vysielanie Petržalka, s.r.o., Bratislava
4. Videoštúdio RIS, spol. s r.o., Senica
5. TELERÁDIO, s.r.o., Žilina

Článok VI.
Doba trvania
Spolok sa zakladá na dobu neurčitú.
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Článok VII.
Predmet činnosti
/1/ Spolok vykonáva nasledovné činnosti:
(a) dbá o presadzovanie nezávislého šírenia informácií, nezávislosti vysielania a
rozvoja duálneho televízneho vysielania na Slovensku
(b) zastupuje svojich členov vo vzťahoch so štátnymi orgánmi, samosprávou,
organizáciami, ktoré sa zaoberajú ochranou autorských práv, so šíriteľmi
televízneho signálu a s ďalšími subjektmi v SR a zahraničí, vstupuje do
medzinárodných organizácií, ktoré súvisia s prevádzkou televíznych staníc a
presadzuje v nich záujmy svojich členov
(c) popularizuje a propaguje činnosť Spolku a jeho členov
(d) na požiadanie zaujíma stanovisko pri spore medzi členmi Spolku, ako aj
v sporných otázkach na požiadanie svojho člena
(e) pôsobí ako centrálny koordinátor pre zjednocovanie technického vybavenia TV
štúdií členov Spolku
(f) koordinuje spoluprácu vo výrobe, distribúcii a vysielaní spoločných programov
(g) pravidelne aktualizuje informácie o stave lokálneho TV vysielania na
Slovensku
(h) na základe konkrétnych požiadaviek
jednotlivých TV
staníc napomáha
zvyšovaniu kvality vysielania svojich členov
(i) organizuje celoslovenskú Prehliadku tvorby lokálnych TV staníc na Slovensku
(j) koordinuje spoluprácu vo výrobe, distribúcii a vysielaní reklamy
(k) organizuje odborné semináre, školenia a poskytuje odbornú pomoc v oblasti
televízneho vysielania
(l) realizuje projekty súviace s rozvojom regiónov Slovenska, vzdelávaním,
cezhraničnou spoluprácou a rozvojom občianskej spoločnosti.

Článok VIII.
Úprava majetkových pomerov
/1/ Spolok nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť . Jeho príjmami sú najmä členské
príspevky jeho členov, dary a príspevky právnických a fyzických osôb.
/2/ Za hospodárenie Spolku zodpovedá výkonný riaditeľ podľa rozhodnutí Kongresu a
Rady Spolku.

Článok IX.
Vznik členstva
/1/ Členom Spolku môže byť právnická osoba, ktorá je držiteľom licencie na prevádzkovanie
televízneho vysielania v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon/. Licencia musí
umožňovať tvorbu a šírenie vlastného programu.
/2/ O prijatí za člena Spolku rozhoduje Kongres Spolku na základe žiadosti žiadateľa a
vyjadrenia Rady Spolku. Žiadosť o prijatie za člena Spolku musí podpísať štatutárny orgán
žiadateľa. Žiadateľ sa stáva členom Spolku dňom, kedy mu je doručené rozhodnutie
Kongresu o prijatí za člena Spolku.
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/3/ Rada spolku môže
najbližšieho kongresu.

rozhodnúť o podmienečnom prijatí za člena

do doby konania

/4/ Spolok môže rozhodnúť o čestnom členstve v spolku. Čestný člen nemá právo hlasovať,
voliť a byť volený do orgánov spolku. O prijatí čestného člena rozhoduje kongres
trojpätinovou väčšinou.
/5/ Zakladajúci členovia Spolku sa stávajú jeho členmi dňom založenia Spolku. Nevyžaduje
sa vyhotovenie a doručenie žiadosti o členstvo.
/5/ Rozhodnutie Kongresu o odmietnutí a prijatí za člena Spolku je konečné.

Článok X.
Zánik členstva
/1/ Členstvo v Spolku zaniká:
a/ zánikom člena ako vysielateľa (pri odobratí, odovzdaní, ukončení platnosti licencie
na televízne vysielanie)
b/ rozhodnutím Kongresu o vylúčení člena
/2/ Pri zániku člena ako ako vysielateľa zaniká jeho členstvo v Spolku ku dňu nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu o odobratí, odovzdaní alebo ukončení
platnosti licencie na televízne vysielanie. Túto skutočnosť je člen povinný oznámiť Rade
spolku.
/3/ Členstvo v Spolku zaniká na základe žiadosti člena o zánik členstva podpísanej orgánom
oprávneným v mene člena konať. Podpis pod žiadosťou musí byť úradne overený , inak je
žiadosť neplatná. Členstvo zaniká ku dňu, kedy bola platná žiadosť doručená Rade Spolku.
/4/ Členstvo v Spolku zaniká rozhodnutím Kongresu Spolku o vylúčení člena zo Spolku.
Kongres môže vylúčiť člena zo Spolku výlučne v prípadoch, keď:
a/ člen nespĺňa podmienky členstva v Spolku alebo nedodržiava tieto stanovy
b/ nedodržiava rozhodnutia Kongresu a Rady Spolku
c/ preukázateľne koná nekalosúťažne a poškodí tak činnosť iného člena Spolku
d/ koná v rozpore so záujmami Spolku
/5/ Ak člen neuhradí členský poplatok do 31.12. príslušného roka, k 1.1. nasledujúceho roka
jeho členstvo v spolku zaniká automaticky.
/6/ Návrh na vylúčenie člena zo Spolku predkladá Kongresu Rada, výkonný riaditeľ, alebo
niektorý z členov Spolku.
/7/ Rozhodnutie Kongresu o vylúčení a zániku členstva v Spolku je konečné.

Článok XI.
Rozhodovanie o vzniku a zániku členstva
/1/ O vzniku a zániku členstva v zmysle článku IX. a článku X. odsek 4 týchto stanov
rozhoduje Kongres na svojom zasadnutí dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných
členov.
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/2/ Rozhodnutia Kongresu o prijatí, zamietnutí žiadosti o prijatie a vylúčení člena zo Spolku
sú právoplatné dňom, keď Kongres takto rozhodol. Rada Spolku zašle dotknutému členovi
výpis zo zápisnice zasadnutia Kongresu, týkajúci sa predmetného rozhodnutia ( s výnimkou
čl. X bodu 5).

Článok XII.
Práva člena Spolku
Člen Spolku má tieto práva:
• zúčastňovať sa, podávať návrhy, žiadať vysvetlenia a hlasovať na zasadnutí
Kongresu Spolku,
• navrhovať, voliť a byť volený za člena orgánov Spolku,
• zúčastňovať sa prostredníctvom svojho zástupcu, ktorý bol zvolený do Rady Spolku
na rokovaní a rozhodovaní tohto orgánu Spolku,
• podávať návrhy a vyjadrovať sa ku všetkým záležitostiam súvisiacim so Spolkom a
jeho činnosťou,
• žiadať spolok o pomoc, spoluprácu a súčinnosť
v záležitostiach súvisiacich
s prevádzkovaním televízneho vysielania,
• byť informovaný o činnosti Spolku,
• podieľať sa pri zrušení Spolku na rozdelení likvidačného zostatku jeho majetku.

Článok XIII.
Povinnosti člena Spolku
Člen Spolku je povinný:
• dodržiavať tieto stanovy a riadiť sa a rešpektovať rozhodnutia Kongresu Spolku a
Rady Spolku,
• riadne platiť členské príspevky

Článok XIV.
Orgány Spolku
Orgánmi Spolku sú Kongres, Rada, Revízna komisia a Výkonný riaditeľ.

Článok XV.
Kongres
/1/ Kongres je najvyšším orgánom Spolku, tvoria ho všetci členovia Spolku.
/2/Zasadnutie Kongresu zvoláva Rada na základe svojho rozhodnutia najmenej štrnásť
/14/ dní pred dňom konania zasadnutia obvyklým spôsobom. Zasadnutie Kongresu Spolku
musí byť zvolané jedenkrát ročne. Rada zvoláva zasadnutie Kongresu, ako to považuje
sama za účelné. Rada je povinná zvolať zasadnutie Kongresu, ak o to požiada tridsať
/30/ percent členov, alebo výkonný riaditeľ Spolku. V tomto prípade musí byť zasadnutie
zvolané do lehoty tridsať /30/ dní od doručenia takejto žiadosti Rade Spolku. Rada Spolku
je oprávnená poveriť zvolaním zasadnutia Kongresu výkonného riaditeľa.
/3/Kongres Spolku je uznášaniaschopný, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná
väčšina všetkých členov Spolku. Kongres rozhoduje na svojom zasadnutí formou verejného
hlasovania, a to dvojtretinovou väčšinou všetkých prítomných členov. Každý člen Spolku má
pri hlasovaní v Kongrese jeden hlas.
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Ak sa preukáže, že členovia Spolku boli pozvaní na rokovanie Kongresu obvyklým
spôsobom a pri úradne stanovenej hodine začiatku rokovania Kongresu nie je tento
uznášaniaschopný, vyhlási výkonný riaditeľ Spolku čakaciu lehotu 30 minút . Po jej uplynutí
rokuje Kongres ako Kongres mimoriadny so všetkými právami a povinnosťami Kongresu
riadneho a rozhoduje na svojom zasadnutí formou verejného hlasovania, a to dvojtretinovou
väčšinou všetkých prítomných členov.
/4/ Zasadnutie Kongresu vedie výkonný riaditeľ, alebo ním poverený člen Rady. Na
zasadnutí Spolku môžu byť prítomné po dve osoby za každého člena Spolku, zapisovateľ
zasadnutia, pozvaní hostia Kongresu, členovia orgánov Spolku a iné osoby, o ktorých účasti
rozhodne Rada.
/5/ O zasadnutí Kongresu Spolku spíše zapisovateľ zasadnutia zápisnicu, ktorú po overení
dvomi osobami zvolenými Kongresom podpíše osoba oprávnená konať v mene Spolku.
Zápisnica musí obsahovať
všetky rozhodnutia Kongresu a iné skutočnosti, ktoré boli
predmetom zasadnutia Kongresu. Výkonný riaditeľ zašle kópiu zápisnice všetkým členom
Spolku. Výpisy zo zápisnice zasadnutia Kongresu zašle výkonný riaditeľ aj osobám, o
ktorých prijatí a neprijatí za člena, alebo o vylúčení rozhodol Kongres.
/6/ Kongres Spolku rozhoduje najmä o:
• zásadných otázkach činnosti Spolku
• zmenách stanov
• prijímaní a vylučovaní členov Spolku
• vymenovaní a odvolaní členov Rady Spolku a výkonného riaditeľa Spolku aj počas
ich funkčného obdobia
• vstupe Spolku do medzinárodných organizácií
• určení výšky a splatnosti členských príspevkov
• schválení ročnej účtovnej uzávierky
• zrušení Spolku
• iných otázkach, zverených mu právnymi predpismi, alebo týmito stanovami
Kongres môže časť svojich právomocí postúpiť svojím rozhodnutím Rade Spolku alebo
inému orgánu Spolku.

Článok XVI.
Rada
/1/ Rada Spolku riadi činnosť Spolku medzi jednotlivými zasadnutiami Kongresu.
/2/ Rada pozostáva z výkonného riaditeľa a štyroch členov Rady volených Kongresom
vždy na dobu troch rokov.
/3/ Do právomoci Rady Spolku patrí:
• rozhodovanie o bežných prevádzkových a hospodárskych záležitostiach Spolku
• určenie platových podmienok výkonnému riaditeľovi
• obrana záujmov Spolku a oprávnených záujmov jej členov medzi zasadnutiami
Kongresu Spolku,
• vedenie zoznamu členov Spolku
• zvolávanie zasadnutí Kongresu Spolku a ich organizácia
• poskytovanie potrebných informácií členom Spolku
• informovanie Kongresu o svojej činnosti medzi zasadnutiami Kongresu
• rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré do jej právomoci zveril Kongres , alebo tieto
stanovy.
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Rada môže časť svojich právomocí postúpiť svojim rozhodnutím výkonnému riaditeľovi.
/4/ Rada je povinná pri svojej činnosti dodržiavať rozhodnutia Kongresu a ustanovenia
stanov Spolku.
/5/ Rada je povinná prizvať na svoje rokovanie toho člena Spolku, o ktorom sa rokuje.
/6/ Spôsob zvolávania, rokovania
rozhodnutím.

a rozhodovania Rady Spolku stanoví Rada

svojím

/7/ Oficiálne sídlo Rady Spolku sa nachádza v mieste sídla Spolku.

Článok XVII.
Revízna komisia
/1/ Revízna komisia kontroluje hospodárenie Spolku medzi jednotlivými zasadnutiami
Kongresu, kontroluje ročnú účtovnú závierku Spolku a o svojej činnosti informuje Kongres.
/2/ Revízna komisia pozostáva z troch členov Rady volených Kongresom vždy na dobu
troch /3/ rokov.
/3/ Revízna komisia o svojej činnosti informuje Kongres.
/4/ Spôsob zvolávania, rokovania a rozhodovania Revíznej komisie Spolku stanoví Revízna
komisia svojím rozhodnutím.
/5/ Oficiálne sídlo Revíznej komisie sa nachádza v mieste sídla Spolku.

Článok XVIII.
Výkonný riaditeľ
/1/ Výkonný riaditeľ je volený Kongresom na obdobie troch /3/ rokov.
/2/ Výkonný riaditeľ je štatutárnym zástupcom Spolku.
/3/ Výkonný riaditeľ reprezentuje Spolok navonok. Práva výkonného riaditeľa môže upraviť
len Kongres Spolku.

Článok XIX.
Ručenie za záväzky Spolku
Spolok ručí za svoje záväzky len do výšky svojho majetku. Členovia za záväzky Spolku
neručia.

Článok XX.
Zánik Spolku
/1/ Spolok zaniká výmazom z registra združení na základe
vykonanej likvidácii majetku.

rozhodnutia Kongresu, po

/2/ Likvidačný zostatok majetku Spolku bude rozdelený medzi jej členov rovnakým dielom.

Článok XXI.
Záverečné ustanovenia
/1/ Vstupný členský príspevok do Spolku je 50,- EUR na každého člena.
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/2/ Tieto stanovy môžu byť zmenené výlučne rozhodnutím Kongresu Spolku.
/3/ Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia ustanovujúcim
zhromaždením Kongresu Spolku.

●

●

●

Prvé stanovy boli schválené a prijaté na ustanovujúcej schôdzi zakladajúcich členov
Spolku v Prievidzi, 8. decembra 1997 a boli zaevidované ako súčasť registrácie
záujmového združenia na Krajskom úrade v Žiline dňa 24.2.1997 pod č. ZZPO-1/98.
Dodatok k stanovám LOToS č. 1 – schválený na zasadnutí Kongresu LOToS dňa 25.5.2000
Dodatok k stanovám LOToS č. 2 – schválený na zasadnutí Kongresu LOToS dňa 12.6.2002
Dodatok k stanovám LOToS č. 3 – schválený na zasadnutí Kongresu LOToS dňa 30.9.2004
Dodatokk stanovám LOToS č. 4 – schválený na zasadnutí Kongresu LOToS dňa 9.11.2006
Dodatok k stanovám LOToS č. 5 – schválený na zasadnutí Kongresu LOToS dňa 7.12.2007
Dodatok k stanovám LOToS č. 6 – schválený na zasadnutí Kongresu LOToS dňa 3.12.2009

Zmeny stanov (dodatky k stanovám č.1 – 6) boli riadne zaevidované na Obvodnom úrade
v Žiline - odbor všeobecnej vnútornej správy.

●

●

●

Nové úplné znenie stanov LOToS bolo schválené na zasadnutí Kongresu
LOToS dňa 20. októbra 2016 v Handlovej.

V Handlovej, 20.októbra 2016
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