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STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 
Podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení 

neskorších predpisov 

 

Článok 1 
Základné ustanovenia 

 
I. Charakter občianskeho združenia 

 
1. Občianske združenie PRE ŠUŇAVU (ďalej len „občianske združenie“ a/alebo „OZ“) je 

dobrovoľným, mimovládnym, nepolitickým, neziskovým občianskym združením v zmysle  
zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v jeho platnom znení. 

2. Občianske združenie je novovytvorenou dobrovoľnou spoločenskou kresťanskou 
organizáciou bez právneho predchodcu. V zmysle ustanovenia § 2 ods. 3 zákona č. 
83/1990 Zb. v platnom znení je občianske združenie právnickou osobou so samostatnou 
právnou subjektivitou. 

3. Občianske združenie môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahov s inými 
organizáciami sledujúcimi podobné ciele v Slovenskej republike a zahraničí. 

4. Občianske združenie je oprávnené zriadiť organizačnú jednotku, ktorá bude konať v jeho 
mene. 

 
II. Názov a sídlo občianskeho združenia 

 
1. Názov občianskeho združenia je : PRE ŠUŇAVU 
2. Sídlom združenia je: Hŕbky 631/35, 059 39 Šuňava, Slovenská republika 
3. Identifikačné číslo OZ je: 42419158 
 

 
 

Článok 2 
Cieľ a činnosť občianskeho združenia 

 
I. Pôsobnosť občianskeho združenia 

 
1. Občianske združenie pôsobí na celom území Slovenskej republiky a v zahraničí v súlade 

s právnymi predpismi konkrétneho štátu. 
 

II. Ciele občianskeho združenia 
 
Ciele združenia sú: 

a) Zvýšenie informovanosti obyvateľov obce Šuňava v oblastiach spoločenského, 
hospodárskeho, kultúrneho, kresťanského a spoločenského života v obci a jej okolí. 

b) Podieľanie sa na organizovaní kultúrnych, športových a zábavno-spoločenských 
aktivitách v obci. 
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c) Vytváranie riešení malých problémov obyvateľstva obce a obce ako takej. 
d) Poradenská, vzdelávacia, publikační a informačná činnosť v obci Šuňava 
e) Podpora kultúrnosti, vzdelanosti, tvorivosti a celkového rozvoja obce formou realizácie 

výchovno– vzdelávacích aktivít a konferencií 
f) Podpora a vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu. 
g) Tvorba a realizácia marketingu a propagácie územia svojej pôsobnosti. 
h) Poskytovanie informácií o hore uvedených aktivitách prostredníctvom internetu 

a tlačovín. 
 

 
Článok 3 
Členstvo 

  
1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, 

ktorá súhlasí so stanovami združenia. 
2. Členstvo vzniká: 
- Po odovzdaní prihlášky s vyplnenými požadovanými údajmi a podpisom a po uhradení 

členského poplatku za kalendárny rok schvaľuje členstvo Zhromaždenie. Na prijatie 
člena je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny zúčastnených.  

- U uchádzačov o členstvo mladších ako 15 rokov sa vyžaduje písomný súhlas rodiča, 
alebo súdom určeného opatrovníka na začlenenie sa uchádzača do OZ. 

3. Ročný členský poplatok  a jeho výška je 1x ročne navrhovaná Výborom. O jeho 
schválení rozhoduje Zhromaždenie. Na prijatie rozhodnutia je potrebná účasť 
nadpolovičnej väčšiny členov OZ a súhlas nadpolovičnej väčšiny zúčastnených. 

4. Dokladom členstva je vydaný členský preukaz. 
5. Členstvo zaniká: 
- Vzdaním sa členstva (po predložení písomného oznámenia Výboru OZ) 
- Vylúčením (na základe rozhodnutia Zhromaždenia) v prípade, že člen napriek 

napomenutiu porušuje stanovy OZ alebo iným spôsobom škodí činnosti OZ 
- Úmrtím, resp. zánikom právnickej osoby 
- Zánikom OZ 

 
 

Článok 4 
Práva a povinnosti členov 

 
1. Zúčastňovať sa na činnosti združenia, s využívaním výhod, ktoré z neho vyplývajú 
2. Voliť a byť volený do orgánov združenia 
3. Byť informovaný o činnosti a zámeroch združenia 
4. Dodržiavať stanovy a programové dokumenty 
5. Plniť uznesenia orgánov združenia 
6. Platiť členský príspevok , a to raz ročne. 
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Článok 5 
Orgány občianskeho združenia 

 
Orgánmi OZ sú Výbor, Zhromaždenie, Dozorná rada a Pokladník 
 
Výbor: 

- má troch členov (predsedu, podpredsedu a zapisovateľa) 
- je volený Zhromaždením na funkčné obdobie 1 rok 
- stretáva sa min. 2x v mesiaci 
- 1x ročne pripravuje Plán aktivít na svoje funkčné obdobie 
- rozhoduje o konkrétnych činnostiach na základe Plánu aktivít 
- zabezpečuje činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami 
- poveruje členov Zhromaždenia na čiastkové činnosti a pracovné funkcie počas celého 

funkčného obdobia 
- hlasuje o vykonaní konkrétnych činností združenia počas roka 
- na platnosť rozhodnutia o konkrétnej činnosti a právneho úkonu je potrebný súhlas 

nadpolovičnej väčšiny členov Výboru 
- za združenie koná predseda Výboru, alebo podpredseda Výboru v čase neprítomnosti 

predsedu 
- každý člen Výboru má rovnaké práva ako bežný člen Zhromaždenia 
- vydáva Zápisnicu o každom stretnutí 

 
Zhromaždenie: 

- je spoločné stretnutie členov OZ 
- rozhoduje o Pláne aktivít, ktorý pripravuje Výbor (1x ročne), o zmene a doplnení stanov a o 

činnostiach o ktorých na základe pripomienok nerozhodol Výbor 
- hlasovať o akomkoľvek rozhodnutí môžu iba členovia starší ako 18 rokov 
- 1x ročne volí a odvoláva Výbor 
- schádza sa min. 1x v mesiaci 
- členovia Zhromaždenia sa môžu zúčastňovať stretnutí Výboru 
- navrhuje Výboru konkrétne činnosti 
- vykonáva činnosti na ktoré poveril Výbor jeho jednotlivých členov 
- vydáva Zápisnicu o každom stretnutí 

 
Dozorná rada: 

- má dvoch členov 
- členovia Dozornej rady sa nesmú zhodovať s členmi Výboru 
- kontroluje činnosť Výboru, Zhromaždenia a jednotlivých členov s poverenými funkciami 
- kontroluje nakladanie s majetkom združenia 
- kontroluje zákonné, ekonomické a iné povinnosti združenia voči iným subjektom 
- 1x ročne vydáva správu o kontrole 
- má právo skontrolovať činnosť orgánov OZ na podnet Zhromaždenia 
- kontrolu musia vykonávať min. dvaja členovia Dozornej rady 

 
Pokladník: 

- je jeden člen OZ, volený na jeden rok Zhromaždením 
- návrh na zvolenie konkrétnej osoby za pokladníka môže podať ktorýkoľvek člen OZ 
- nemôže byť člen Výboru ani Dozornej Rady 
- je zodpovedný za vedenie pokladne a za všetky finančné operácie OZ 
- podlieha kontrole Dozornej Rady 
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Článok 6 

Pravidlá volieb v OZ 
 
Voľba členov Výboru: 

- Každoročne sa volia 3 osoby spomedzi členov OZ 
- Na platnosť volieb je potrebná účasť nadpolovičnej väčšiny členov OZ 
- Volí sa anonymnými lístkami (pre každého člena jeden lístok) 
- Na volebnom lístku možno označiť 3 mená členov OZ, ktorí majú byť zvolení do Výboru.  
- Prví traja členovia s najväčším počtom hlasov sú zvolení do Výboru 
- Funkcie sa určujú nasledovne: 

o  Najvyšší počet hlasov = predseda Výboru 
o  Druhý najvyšší počet hlasov = podpredseda Výboru 
o  Tretí najvyšší počet hlasov = zapisovateľ 

- Pri zhode počtu hlasov kandidátov nasledujú ďalšie kolá volieb pre jednotlivé funkcie 
Výboru iba s tými kandidátmi, ktorí boli zvolení do Výboru. 

- Pri odmietnutí niektorého zvoleného člena postupuje na jeho miesto ďalší v poradí 
s najväčším počtom hlasov  

 
Voľba členov Dozornej rady: 

- Každoročne, vždy po voľbách členov Výboru, sa volia 2 osoby spomedzi členov OZ, ktorí 
neboli zvolení za členov Výboru 

- Na platnosť volieb je potrebná účasť nadpolovičnej väčšiny členov OZ 
- Volí sa anonymnými lístkami (pre každého člena jeden lístok) 
- Na volebnom lístku možno označiť 2 mená členov OZ, ktorí majú byť zvolení do Výboru.  
- Prví dvaja členovia s najväčším počtom hlasov sú zvolení ako rovnoprávni členovia 

Dozornej rady 
- Pri zhode počtu hlasov kandidátov nasledujú ďalšie kolá volieb iba s tými kandidátmi, 

ktorí majú rovnaký počet hlasov. 
 
Všetky pravidlá volieb sú znázornené v priložených diagramoch. 

 
Článok 7 

Zásady hospodárenia 
 

1. Občianske združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. 
2. Zdrojmi majetku sú: 
- Povinné a dobrovoľné členské príspevky 
- Príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb z tuzemska 

i zahraničia 
- Dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií 
- Príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov občianskeho združenia 
- Príjmy z reklamnej a propagačnej činnosti 
- Podiely zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb podľa platnej legislatívy 
- Výnosy z verejných zbierok 
3. Majetok a príjmy združenia môže byť použitý na dosahovanie cieľov združenia a na 

zabezpečenie jeho vlastnej činnosti.  
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Článok 8 
Zánik občianskeho združenia 

 
Občianske združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením. 
O zániku rozhoduje Zhromaždenie, pričom súčasne rozhoduje aj o prechode práv a povinnosti 
k majetku združenia. Na prijatie rozhodnutia je potrebná účasť nadpolovičnej väčšiny členov 
OZ a súhlas 2/3 väčšiny prítomných členov.  
 
 

Článok 9 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Občianske združenie vzniká a nadobúda účinnosť dňom registrácie na Ministerstve 

vnútra Slovenskej republiky. 
2. Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa použijú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. 

o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

 
 
 
Prílohy: Diagram volieb OZ PREŠUŇAVU 
 
V Šuňave, dňa 23. 02. 2017 
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