DODATOK č. 1
k Stanovám Rodičovského združenia Cornus
I.
Znenie stanov sa dopĺňa v článku 4, v časti Rada Rodičov, o bod 6., ktorý znie:
"RR môže prijímať svoje rozhodnutia aj hlasovaním bez zasadania, a to v písomnej forme napr.
elektronickou formou (per rollam). Takéto hlasovanie vyhlasuje predseda RZ alebo tajomník (ďalej
len „vyhlasovateľ“) vtedy, ak to navrhne člen RR alebo triedne RZ vo veci, ktorá nestrpí odklad.
Urobí tak potom, ako sa overí aktuálny stav na účte RR, ktorý bude ako príloha súčasťou
vyhlásenia hlasovania. Navrhovateľ vo svojom návrhu uvedie a) informáciu o predmete
rozhodovania, zdôvodnenie predloženia návrhu a návrh ako má byť rozhodnuté, b) podkladové
materiály (ak je to potrebné vzhľadom k predmetu rozhodovania), c) návrh textu samotného
uznesenia alebo rozhodnutia, d) oznámenie lehoty na písomné vyjadrenie, v ktorej je povinný člen
RR toto svoje písomné vyjadrenie zaslať späť vyhlasovateľovi. Lehota na písomné vyjadrenie
nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní. Na návrh zaslaný prostredníctvom vyhlasovateľa
všetkým členom RR, títo odpovedajú po vzájomnej diskusii, v stanovenej lehote, jednou z troch
možností "ZA", "PROTI","ZDRŽAL SA". Kto sa v stanovenej lehote nevyjadrí, má sa za to, že sa
zdržal hlasovania. Na platné prijatie návrhu - rozhodnutia RR, je potrebná prostá väčšina hlasov
všetkých riadne zvolených členov RR. Hlasovanie per rollam slúži na hlasovanie o neodkladných
záležitostiach, ktoré, v prípade projektov alebo žiadostí o finančný príspevok nepresiahnu 750,- €,
pričom na rozhodovanie o členskom príspevku a voľbách slúžia riadne zasadania RR. Písomné
vyjadrenie je hlasujúci člen RR povinný zaslať v stanovenej lehote späť vyhlasovateľovi.
Vyhlasovateľ následne po uplynutí doby na písomné vyjadrenie, najneskôr však do 7 dní, oznámi
výsledky hlasovania per rollam všetkým ostatným členom RR a v spolupráci s navrhovateľom,
vyhotoví zápisnicu o tomto hlasovaní, ku ktorej pripojí došlé vyjadrenia od jednotlivých členov RR.
Takto vyhotovená zápisnica bude zverejnená obvyklým spôsobom."
II.
Znenie stanov sa mení v článku 4, odsek Výkonný výbor a Revízor tak, že pôvodný bod 6. sa
mení na bod 7., pôvodný bod 7. sa mení na bod 8., pôvodný bod 8. sa mení na bod 9., pôvodný
bod 9. sa mení na bod 10., pôvodný bod 10. sa mení na bod 11..
III.
Znenie stanov sa mení v článku 4, odsek Triedne rodičovské združenia tak, že pôvodný bod 11.
sa mení na bod 12., pôvodný bod 12. sa mení na bod 13., pôvodný bod 13. sa mení na bod 14..

Ostatné ustanovenia stanov RZ Cornus ostávajú bez zmeny.
Tento Dodatok č. 1 bol prijatý na mimoriadnom zasadnutí RR, konanom dňa 1.3.2016
v Bratislave.

