
 

Sídlo:   Vlachovo, Letná 71, 049 24 Vlachovo
Vznik:  22.12.2011
 

V zmysle Článku 
 

 

Meno, Priezvisko

Adresa trvalého bydliska

Dátum narodenia

Kontakt 

Miesto 

 
 

 
Vznik členstva
Rozhodnutie 

 
 

 
Zánik členstva
Dôvod 

 
 

 
Ciele a činnosť 
 

• podporovať ochranu a tvorbu životného prostredia

• usilovať sa o presadzovanie pozitívnych zmien v postojoch obyvateľstva a štátnych orgánov k 
prostredia, spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života na Slovensku a dodržiavania ľudských práv, osobitne sa bude 
zasadzovať za ochranu životného prostredia v oblasti mikroregónu Dobšiná (ďalej len “región”)  

• podporovať o
verejných a pozdvihujú právne vedomie občanov 

• obhajovať požiadavky obyvateľov pri investičných zámeroch v regióne a okolí, ktoré môžu zhoršiť zdr
obyvateľov, životné prostredie, zmeniť urbanizmus a charakter regiónu a ovplyvniť jeho ekonomickú stabilitu

• vytvárať, podporovať a presadzovať projekty a riešenia v záujme ochrany a podpory zdravia, prírody, krajiny a starostl
životné prostredie a aktívne sa podieľať na procese revitalizácie ekosystémov regiónu zaťažených vplyvom priemyselných aktiví
uskutočňovaných v regióne

• pomáhať pri riešení ekologických problémov regiónu 

• rozvíjať a uplatňovať zásady ochrany život

• aktivizovať, združovať a organizovať občanov s cieľom podporovať rozvoj regiónu, propagáciu obcí a navrhovať riešenia problém
na miestnej a regionálnej úrovni

• vytvárať 

• prispievať k zlepšovaniu kvality života občanov, realizovať podporné aktivity pre vytváranie lepších životných podmienok

• rozvíjať svoje aktivity poradenskou, vzdeláv

• podporovať a presadzovať ekoturizmus a turizmus

• vzdelávať v oblasti ekológie, stratégie trvalej udržateľnosti, ochrany prírody a krajiny, ochrany kultúrneho dedičstva

• pomáhať pri zabezpečovaní trvalo udržateľného 
 

Členstvo - Stanovy občianskeho združenia 
 

• členstvo v združení je dobrovoľné

• členom sa môže stať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, pokiaľ splní podmienky vstupu a 
činnosťou a stanovami združenia

 

Svojím podpisom vyjadrujem aj súhlas v zmysle zákona 428/2002 z.z. o ochrane osobných údajov.

Vlachovo, Letná 71, 049 24 Vlachovo
22.12.2011 

V zmysle Článku III Stanov občianskeho združenia 

Priezvisko, Titul 

Adresa trvalého bydliska

Dátum narodenia 

telefón, mobil

e-mail

Vznik členstva 
Rozhodnutie predstavenstva OZ zo dňa

členstva 

Ciele a činnosť - Stanovy občianskeho združenia 

podporovať ochranu a tvorbu životného prostredia

usilovať sa o presadzovanie pozitívnych zmien v postojoch obyvateľstva a štátnych orgánov k 
prostredia, spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života na Slovensku a dodržiavania ľudských práv, osobitne sa bude 
zasadzovať za ochranu životného prostredia v oblasti mikroregónu Dobšiná (ďalej len “región”)  

podporovať občianske iniciatívy, ktoré smerujú k zmene postojov obyvateľov Slovenskej republiky pri rozhodovaní o veciach 
verejných a pozdvihujú právne vedomie občanov 

obhajovať požiadavky obyvateľov pri investičných zámeroch v regióne a okolí, ktoré môžu zhoršiť zdr
obyvateľov, životné prostredie, zmeniť urbanizmus a charakter regiónu a ovplyvniť jeho ekonomickú stabilitu

vytvárať, podporovať a presadzovať projekty a riešenia v záujme ochrany a podpory zdravia, prírody, krajiny a starostl
životné prostredie a aktívne sa podieľať na procese revitalizácie ekosystémov regiónu zaťažených vplyvom priemyselných aktiví
uskutočňovaných v regióne

pomáhať pri riešení ekologických problémov regiónu 

rozvíjať a uplatňovať zásady ochrany život

aktivizovať, združovať a organizovať občanov s cieľom podporovať rozvoj regiónu, propagáciu obcí a navrhovať riešenia problém
na miestnej a regionálnej úrovni

vytvárať priestor pre vzájomné kontakty, spoluprácu a aktivitu občanov v prospech vlastného regiónu

prispievať k zlepšovaniu kvality života občanov, realizovať podporné aktivity pre vytváranie lepších životných podmienok

rozvíjať svoje aktivity poradenskou, vzdeláv

podporovať a presadzovať ekoturizmus a turizmus

vzdelávať v oblasti ekológie, stratégie trvalej udržateľnosti, ochrany prírody a krajiny, ochrany kultúrneho dedičstva

pomáhať pri zabezpečovaní trvalo udržateľného 

Stanovy občianskeho združenia 

lenstvo v združení je dobrovoľné

lenom sa môže stať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, pokiaľ splní podmienky vstupu a 
činnosťou a stanovami združenia

Svojím podpisom vyjadrujem aj súhlas v zmysle zákona 428/2002 z.z. o ochrane osobných údajov.

Vlachovo, Letná 71, 049 24 Vlachovo
   

Stanov občianskeho združenia 

 

Adresa trvalého bydliska 

telefón, mobil 

mail 

predstavenstva OZ zo dňa

Stanovy občianskeho združenia 

podporovať ochranu a tvorbu životného prostredia

usilovať sa o presadzovanie pozitívnych zmien v postojoch obyvateľstva a štátnych orgánov k 
prostredia, spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života na Slovensku a dodržiavania ľudských práv, osobitne sa bude 
zasadzovať za ochranu životného prostredia v oblasti mikroregónu Dobšiná (ďalej len “región”)  

bčianske iniciatívy, ktoré smerujú k zmene postojov obyvateľov Slovenskej republiky pri rozhodovaní o veciach 
verejných a pozdvihujú právne vedomie občanov 

obhajovať požiadavky obyvateľov pri investičných zámeroch v regióne a okolí, ktoré môžu zhoršiť zdr
obyvateľov, životné prostredie, zmeniť urbanizmus a charakter regiónu a ovplyvniť jeho ekonomickú stabilitu

vytvárať, podporovať a presadzovať projekty a riešenia v záujme ochrany a podpory zdravia, prírody, krajiny a starostl
životné prostredie a aktívne sa podieľať na procese revitalizácie ekosystémov regiónu zaťažených vplyvom priemyselných aktiví
uskutočňovaných v regióne 

pomáhať pri riešení ekologických problémov regiónu 

rozvíjať a uplatňovať zásady ochrany život

aktivizovať, združovať a organizovať občanov s cieľom podporovať rozvoj regiónu, propagáciu obcí a navrhovať riešenia problém
na miestnej a regionálnej úrovni 

priestor pre vzájomné kontakty, spoluprácu a aktivitu občanov v prospech vlastného regiónu

prispievať k zlepšovaniu kvality života občanov, realizovať podporné aktivity pre vytváranie lepších životných podmienok

rozvíjať svoje aktivity poradenskou, vzdeláv

podporovať a presadzovať ekoturizmus a turizmus

vzdelávať v oblasti ekológie, stratégie trvalej udržateľnosti, ochrany prírody a krajiny, ochrany kultúrneho dedičstva

pomáhať pri zabezpečovaní trvalo udržateľného 

Stanovy občianskeho združenia 

lenstvo v združení je dobrovoľné 

lenom sa môže stať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, pokiaľ splní podmienky vstupu a 
činnosťou a stanovami združenia 

Svojím podpisom vyjadrujem aj súhlas v zmysle zákona 428/2002 z.z. o ochrane osobných údajov.

Občianske

Za čistý 
Vlachovo, Letná 71, 049 24 Vlachovo  

  

PRIHLÁŠKA
Stanov občianskeho združenia 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Dátum 

 

predstavenstva OZ zo dňa 

Stanovy občianskeho združenia Za čistý Gemer

podporovať ochranu a tvorbu životného prostredia 

usilovať sa o presadzovanie pozitívnych zmien v postojoch obyvateľstva a štátnych orgánov k 
prostredia, spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života na Slovensku a dodržiavania ľudských práv, osobitne sa bude 
zasadzovať za ochranu životného prostredia v oblasti mikroregónu Dobšiná (ďalej len “región”)  

bčianske iniciatívy, ktoré smerujú k zmene postojov obyvateľov Slovenskej republiky pri rozhodovaní o veciach 
verejných a pozdvihujú právne vedomie občanov  

obhajovať požiadavky obyvateľov pri investičných zámeroch v regióne a okolí, ktoré môžu zhoršiť zdr
obyvateľov, životné prostredie, zmeniť urbanizmus a charakter regiónu a ovplyvniť jeho ekonomickú stabilitu

vytvárať, podporovať a presadzovať projekty a riešenia v záujme ochrany a podpory zdravia, prírody, krajiny a starostl
životné prostredie a aktívne sa podieľať na procese revitalizácie ekosystémov regiónu zaťažených vplyvom priemyselných aktiví

pomáhať pri riešení ekologických problémov regiónu  

rozvíjať a uplatňovať zásady ochrany životného prostredia a kultúrnych hodnôt v regióne v duchu filozofie trvalej udržateľnosti

aktivizovať, združovať a organizovať občanov s cieľom podporovať rozvoj regiónu, propagáciu obcí a navrhovať riešenia problém

priestor pre vzájomné kontakty, spoluprácu a aktivitu občanov v prospech vlastného regiónu

prispievať k zlepšovaniu kvality života občanov, realizovať podporné aktivity pre vytváranie lepších životných podmienok

rozvíjať svoje aktivity poradenskou, vzdelávacou, publikačnou a informačnou činnosťou

podporovať a presadzovať ekoturizmus a turizmus 

vzdelávať v oblasti ekológie, stratégie trvalej udržateľnosti, ochrany prírody a krajiny, ochrany kultúrneho dedičstva

pomáhať pri zabezpečovaní trvalo udržateľného rozvoja občianskej spoločnosti

Stanovy občianskeho združenia Za čistý Gemer

lenom sa môže stať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, pokiaľ splní podmienky vstupu a 

Svojím podpisom vyjadrujem aj súhlas v zmysle zákona 428/2002 z.z. o ochrane osobných údajov.
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Občianske združenie

Za čistý Gemer
 

  
  

 

PRIHLÁŠKA
 

Stanov občianskeho združenia Za čistý Gemer 

Podpis

 

 

Za čistý Gemer - Článok II

usilovať sa o presadzovanie pozitívnych zmien v postojoch obyvateľstva a štátnych orgánov k 
prostredia, spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života na Slovensku a dodržiavania ľudských práv, osobitne sa bude 
zasadzovať za ochranu životného prostredia v oblasti mikroregónu Dobšiná (ďalej len “región”)  

bčianske iniciatívy, ktoré smerujú k zmene postojov obyvateľov Slovenskej republiky pri rozhodovaní o veciach 

obhajovať požiadavky obyvateľov pri investičných zámeroch v regióne a okolí, ktoré môžu zhoršiť zdr
obyvateľov, životné prostredie, zmeniť urbanizmus a charakter regiónu a ovplyvniť jeho ekonomickú stabilitu

vytvárať, podporovať a presadzovať projekty a riešenia v záujme ochrany a podpory zdravia, prírody, krajiny a starostl
životné prostredie a aktívne sa podieľať na procese revitalizácie ekosystémov regiónu zaťažených vplyvom priemyselných aktiví

ného prostredia a kultúrnych hodnôt v regióne v duchu filozofie trvalej udržateľnosti

aktivizovať, združovať a organizovať občanov s cieľom podporovať rozvoj regiónu, propagáciu obcí a navrhovať riešenia problém

priestor pre vzájomné kontakty, spoluprácu a aktivitu občanov v prospech vlastného regiónu

prispievať k zlepšovaniu kvality života občanov, realizovať podporné aktivity pre vytváranie lepších životných podmienok

acou, publikačnou a informačnou činnosťou

vzdelávať v oblasti ekológie, stratégie trvalej udržateľnosti, ochrany prírody a krajiny, ochrany kultúrneho dedičstva

rozvoja občianskej spoločnosti

Za čistý Gemer, Článok III, odst. 1 a odst. 2

lenom sa môže stať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, pokiaľ splní podmienky vstupu a 

Svojím podpisom vyjadrujem aj súhlas v zmysle zákona 428/2002 z.z. o ochrane osobných údajov.

 

združenie  

emer 
  
  

PRIHLÁŠKA 
Za čistý Gemer podávam prihlášku 

Podpis

 

Podpis 

Dátum 

Článok II  

usilovať sa o presadzovanie pozitívnych zmien v postojoch obyvateľstva a štátnych orgánov k 
prostredia, spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života na Slovensku a dodržiavania ľudských práv, osobitne sa bude 
zasadzovať za ochranu životného prostredia v oblasti mikroregónu Dobšiná (ďalej len “región”)  

bčianske iniciatívy, ktoré smerujú k zmene postojov obyvateľov Slovenskej republiky pri rozhodovaní o veciach 

obhajovať požiadavky obyvateľov pri investičných zámeroch v regióne a okolí, ktoré môžu zhoršiť zdr
obyvateľov, životné prostredie, zmeniť urbanizmus a charakter regiónu a ovplyvniť jeho ekonomickú stabilitu

vytvárať, podporovať a presadzovať projekty a riešenia v záujme ochrany a podpory zdravia, prírody, krajiny a starostl
životné prostredie a aktívne sa podieľať na procese revitalizácie ekosystémov regiónu zaťažených vplyvom priemyselných aktiví

ného prostredia a kultúrnych hodnôt v regióne v duchu filozofie trvalej udržateľnosti

aktivizovať, združovať a organizovať občanov s cieľom podporovať rozvoj regiónu, propagáciu obcí a navrhovať riešenia problém

priestor pre vzájomné kontakty, spoluprácu a aktivitu občanov v prospech vlastného regiónu

prispievať k zlepšovaniu kvality života občanov, realizovať podporné aktivity pre vytváranie lepších životných podmienok

acou, publikačnou a informačnou činnosťou

vzdelávať v oblasti ekológie, stratégie trvalej udržateľnosti, ochrany prírody a krajiny, ochrany kultúrneho dedičstva

rozvoja občianskej spoločnosti 

, Článok III, odst. 1 a odst. 2

lenom sa môže stať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, pokiaľ splní podmienky vstupu a 

Svojím podpisom vyjadrujem aj súhlas v zmysle zákona 428/2002 z.z. o ochrane osobných údajov.

E-mail:  info@zacistygemer.sk
Web: www.

prihlášku na prijatie za členku/

Podpis 

 

 

usilovať sa o presadzovanie pozitívnych zmien v postojoch obyvateľstva a štátnych orgánov k otázkam zdravého životného 
prostredia, spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života na Slovensku a dodržiavania ľudských práv, osobitne sa bude 
zasadzovať za ochranu životného prostredia v oblasti mikroregónu Dobšiná (ďalej len “región”)   

bčianske iniciatívy, ktoré smerujú k zmene postojov obyvateľov Slovenskej republiky pri rozhodovaní o veciach 

obhajovať požiadavky obyvateľov pri investičných zámeroch v regióne a okolí, ktoré môžu zhoršiť zdr
obyvateľov, životné prostredie, zmeniť urbanizmus a charakter regiónu a ovplyvniť jeho ekonomickú stabilitu

vytvárať, podporovať a presadzovať projekty a riešenia v záujme ochrany a podpory zdravia, prírody, krajiny a starostl
životné prostredie a aktívne sa podieľať na procese revitalizácie ekosystémov regiónu zaťažených vplyvom priemyselných aktiví

ného prostredia a kultúrnych hodnôt v regióne v duchu filozofie trvalej udržateľnosti

aktivizovať, združovať a organizovať občanov s cieľom podporovať rozvoj regiónu, propagáciu obcí a navrhovať riešenia problém

priestor pre vzájomné kontakty, spoluprácu a aktivitu občanov v prospech vlastného regiónu 

prispievať k zlepšovaniu kvality života občanov, realizovať podporné aktivity pre vytváranie lepších životných podmienok

acou, publikačnou a informačnou činnosťou 

vzdelávať v oblasti ekológie, stratégie trvalej udržateľnosti, ochrany prírody a krajiny, ochrany kultúrneho dedičstva

, Článok III, odst. 1 a odst. 2 

lenom sa môže stať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, pokiaľ splní podmienky vstupu a 

Svojím podpisom vyjadrujem aj súhlas v zmysle zákona 428/2002 z.z. o ochrane osobných údajov. 

info@zacistygemer.sk
www.ZacistyGemer.sk

na prijatie za členku/

Podpis

otázkam zdravého životného 
prostredia, spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života na Slovensku a dodržiavania ľudských práv, osobitne sa bude 

bčianske iniciatívy, ktoré smerujú k zmene postojov obyvateľov Slovenskej republiky pri rozhodovaní o veciach 

obhajovať požiadavky obyvateľov pri investičných zámeroch v regióne a okolí, ktoré môžu zhoršiť zdravie, pohodu a kvalitu života 
obyvateľov, životné prostredie, zmeniť urbanizmus a charakter regiónu a ovplyvniť jeho ekonomickú stabilitu 

vytvárať, podporovať a presadzovať projekty a riešenia v záujme ochrany a podpory zdravia, prírody, krajiny a starostl
životné prostredie a aktívne sa podieľať na procese revitalizácie ekosystémov regiónu zaťažených vplyvom priemyselných aktiví

ného prostredia a kultúrnych hodnôt v regióne v duchu filozofie trvalej udržateľnosti

aktivizovať, združovať a organizovať občanov s cieľom podporovať rozvoj regiónu, propagáciu obcí a navrhovať riešenia problém

 

prispievať k zlepšovaniu kvality života občanov, realizovať podporné aktivity pre vytváranie lepších životných podmienok

vzdelávať v oblasti ekológie, stratégie trvalej udržateľnosti, ochrany prírody a krajiny, ochrany kultúrneho dedičstva 

lenom sa môže stať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, pokiaľ splní podmienky vstupu a súhlasí s poslaním, cieľmi, 

info@zacistygemer.sk 
emer.sk 

na prijatie za členku/člena: 

 

otázkam zdravého životného 
prostredia, spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života na Slovensku a dodržiavania ľudských práv, osobitne sa bude 

bčianske iniciatívy, ktoré smerujú k zmene postojov obyvateľov Slovenskej republiky pri rozhodovaní o veciach 

avie, pohodu a kvalitu života 

vytvárať, podporovať a presadzovať projekty a riešenia v záujme ochrany a podpory zdravia, prírody, krajiny a starostlivosti o 
životné prostredie a aktívne sa podieľať na procese revitalizácie ekosystémov regiónu zaťažených vplyvom priemyselných aktivít 

ného prostredia a kultúrnych hodnôt v regióne v duchu filozofie trvalej udržateľnosti 

aktivizovať, združovať a organizovať občanov s cieľom podporovať rozvoj regiónu, propagáciu obcí a navrhovať riešenia problémov 

prispievať k zlepšovaniu kvality života občanov, realizovať podporné aktivity pre vytváranie lepších životných podmienok 

poslaním, cieľmi, 


