STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA NOVOMESKÉHO
Článok 1: Základné ustanovenia
1. Občianske združenie Novomeského (ďalej len „združenie“) je nepolitické, nezávislé,
otvorené, neziskové, dobrovoľné a demokratické združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o
združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
2. „Združenie“ je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť
rozvíja v súlade s Ústavou SR a platnými zákonmi.
Článok 2: Názov a sídlo združenia
1. Názov združenia: Občianske združenie Novomeského (ďalej len „združenie“).
2. Sídlo združenia: L. Novomeského 774/2, 927 01 Šaľa.
3. „Združenie“ je dobrovoľnou organizáciou s právnou subjektivitou združujúca občanov,
ktorí realizujú ciele uvedené v čl. 3.
Článok 3: Ciele a činnosť
1. Cieľom „združenia“ je podporovať voľno-časové aktivity detí a mládež, rozvíjanie
fyzických a psychických zručností detí a mladých.
2. „Združenie“ má záujem spolupracovať s inými organizáciami zriadenými na podobný
účel k skvalitneniu zdravého vývinu detí.
3. Na uskutočnenie cieľov budú združeniu slúžiť tieto činnosti:
a) realizácia novej zóny pre rodiny s deťmi
b) realizácia kultúrno-spoločenských podujatí a organizácia voľnočasových aktivít pre deti
a mládež
c) spolupráca s inými organizáciami zriadenými na podobný účel k skvalitneniu zdravého
vývinu detí.
d) publikácia informácií na internetovej stránke.
Článok 4: Členstvo
1. Členmi „združenia“ môžu byť fyzické i právnické osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov a
súhlasia so stanovami a cieľmi „združenia“.
2. O prijatí za člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo združenia
(jeden rovnopis rozhodnutia sa odovzdá členovi združenia a druhý sa uloží u predsedu
združenia).
3. Členstvo vzniká dňom prijatia, po uhradení členského príspevku. Jeho výšku stanovuje
členská schôdza.
4. Členstvo zaniká vystúpením (v deň doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení
zo združenia predsedníctvu), vylúčením (členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva
o vylúčení), úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby a zánikom združenia.
Článok 5: Práva a povinnosti členov
1. Člen má právo:
a) zúčastňovať sa na valnom zhromaždení a hlasovať na nej
b) zúčastňovať sa na činnosti „združenia“:
- voliť a byť volený do orgánov „združenia“
- predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom „združenia“
- byť informovaný o rozhodnutiach orgánov a pripravovaných aktivitách

2. Člen má tieto povinnosti:
a) dodržiavať zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy SR a stanovy
„združenia“
b) plniť uznesenia orgánov „združenia“
c) aktívne sa podieľať na činnosti „združenia“
d) pomáhať pri plnení cieľov a práci „združenia“
e) zaplatiť schválený ročný členský príspevok
Článok 6: Orgány združenia
1. Orgánmi „Združenia“ sú „Valné zhromaždenie“, „Predsedníctvo“, „Štatutárny orgán“ a
„Hospodár“
Článok 7: Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi
„združenia“
2. Valné zhromaždenie:
a) schvaľuje zmeny a doplnky stanov združenia
b) volí a odvoláva členov predsedníctva,
c) volí a odvoláva hospodára
d) schvaľuje plán činnosti, rozpočet a výročnú správu o hospodárení,
e) rozhoduje o ďalších zásadných otázkach týkajúcich sa združenia
f) rozhoduje o zrušení združenia
3. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej jedenkrát do
roka. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej 20 % členov
združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná
väčšina všetkých členov. Uznesenie valného zhromaždenia je zásadne verejné a je platné,
ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Hlasovanie valného
zhromaždenia o personálnych otázkach môže byť tajné.
Článok 8: Predsedníctvo
1. Predsedníctvo združenia je výkonným orgánom združenia, za svoju činnosť je
zodpovedné zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného
zhromaždenia.
2. Predsedníctvo má najmenej 3 členov ( predseda, podpredseda, tajomník), ktorých
funkčné obdobie je 3 roky. Schádza sa najmenej dvakrát ročne, inak vždy, keď je zvolané
oprávnenou osobou. Rokovania zvoláva a riadi predseda, v jeho neprítomnosti
podpredseda. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
jeho členov. Rozhoduje uznesením, ktoré prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov,
v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu a ak nie je prítomný predseda, hlas
podpredsedu.
3. Predsedníctvo najmä:
a) volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu a odvoláva ich
b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia
c) vypracováva plán činnosti združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o

hospodárení združenia
d) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia
e) rozhoduje o zrušení združenia v prípade, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch
mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia
f) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia
Článok 9: Štatutárny orgán
1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorého v prípade neprítomnosti zastupuje
ním poverený člen predsedníctva. Je volený na dobu 3 rokov.
2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.
Článok 9: Hospodár
1. Hospodár je kontrolným orgánom združenia, za svoju činnosť zodpovedá
zhromaždeniu.
2. Funkcia hospodára je nezlučiteľná s členstvom v predsedníctve. Svoju činnosť
vykonáva samostatne.
3. Hospodár:
a) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje
mu riešenia na ich odstránenie,
b) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.
c) zodpovedá za finančnú hotovosť, pokladňu a účet združenia
Článok 10: Hospodárenie s majetkom
1. „Združenie“ hospodári s majetkom, ktorý tvoria príjmy z osobných členských príspevkov,
dobrovoľných darov, dotácií, grantov, z podpory tuzemských a zahraničných fyzických a
právnických osôb, dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií, príjmy z
činnosti pri napĺňaní cieľov združenia a iné príjmy. Výnosy z vlastnej činnosti môžu byť
použité len na podporu cieľov združenia.
2. Majetok „Združenia“ môže byť použitý na dosahovanie cieľov „Združenia“ a na
zabezpečenie jeho vlastnej činnosti. „Združenie“ môže podporovať aj aktivity iných
organizácií, občanov a iniciatív s podobným cieľom.
3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie
zodpovedá predsedníctvo.
4. Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na
nasledujúce obdobie.
Článok 11: Zánik
1. „Združenie“ zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením
zriadeným na podobný účel, ktorej cieľom nie je dosahovanie zisku.
2. „Združenie“ zaniká právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.
3. Pri zrušení „združenia“ prechádza jeho majetok na právneho nástupcu, ktorým môže

byť iba organizácia zriadená na podobný účel, ktorej cieľom nie je dosahovanie zisku. O
určení právneho nástupcu rozhodne „zhromaždenie“ jednoduchou väčšinou.
4. Pokiaľ v prípade zrušenia „združenie“ celý majetok „združenia“ neprechádza na
právneho nástupcu, „Predsedníctvo“ vymenuje likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu.
Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na organizáciu zradenú na podobný účel,
ktorej cieľom nie je dosahovanie zisku. Odmenu likvidátora určí „Predsedníctvo“. Náklady
na likvidáciu sa uhradia z majetku „združenia“.
Článok 12: Záverečné ustanovenia:
1. Občianske združenie Novomeského vzniká registráciou na Ministerstve vnútra SR.
2. Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom registrácie.
2. Členmi združenia sa po registrácii stávajú členovia prípravného výboru uvedený v
návrhu na registráciu: Rastislav Gabera, Denisa Gaberová, Michal Lipiak, Andrea
Lipiaková, Marián Marček, Erika Pospišová.
V Šali, dňa 1. apríla 2014
Podpisy: Rastislav Gabera, Denisa Gaberová, Michal Lipiak, Andrea Lipiaková, Marián
Marček, Erika Pospišová
Registrácia vykonaná 14. 5. 2014
(Ministerstvo vnútra SR, JUDr. Jana Vallová, PhD., riaditeľka všeobecnej vnútornej správy
Poznámka: Kópia stanov

