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Stanovy  občianskeho združenia 

 

ZDRUŽENIE BREZOVČEK 

 

 

 

 

Článok I. 

Základné ustanovenie 

 

1.Názov združenia:  

                    Združenie Brezovček pri ZŠ Ul. M. Hattalu 

2.Sídlo: Dolný Kubín, Ul.M. Hattalu 2151 

3. Združenie je zriadené na dobu neurčitú 

 

Článok II. 

 Charakteristika a ciele  združenia 

 

1.  Združenie Brezovček (ďalej len združenie) je 

občianskym združením, zriadeným podľa zákona 
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č.83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je neziskovou 

organizáciou, ktorej predmetom činnosti je rozvoj a 

ochrana duchovných hodnôt, podpora zdravia a 

vzdelávania učiteľov, žiakov školy, ich rodičov a blízkej 

komunity.  

2.  Cieľom združenia je: 

- prispieť k zabezpečeniu záujmovej činnosti detí mimo 

vyučovania, 

-  skvalitňovanie a modernizácia výchovno -

vyučovacieho procesu,  

- poskytovanie nadštandardných foriem vzdelávania, 

- organizovanie akcií podporujúcich rozvoj osobnosti, 

- výchovno-preventívna práca medzi deťmi a 

mládežou, 

-  organizovanie školení, seminárov a iných výchovno-

vzdelávacích a osvetových akcií 

- spolupráca s rôznymi organizáciami, samosprávou 

a zahraničnými partnermi 
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Článok III. 

Členstvo v združení 

1.  Členom združenia môže byť fyzická alebo právnická 

osoba, ktorá sa chce podieľať na plnení cieľov 

združenia, vyslovuje s jeho stanovami súhlas a zaplatí 

ročný príspevok. Členstvo nemôže byť odmietnuté na 

základe rasy, národnosti, handicapu, pohlavia 

a náboženského vierovyznania. 

2.  O prijatí za člena združenia rozhoduje správna rada. 

3.  Členstvo v združení zaniká:  

a)  písomným prehlásením o vystúpení zo združenia 

b)  úmrtím člena združenia 

c)  zaniknutím združenia 

d)  vylúčením člena združenia navrhnutým správnou 

radou a schváleným valným zhromaždením z dôvodov 

neplnenia si povinností a zneužívania združenia. 

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti členov 

Člen združenia má právo 

    a) podieľať sa na činnosti združenia a byť o nej 

informovaný 
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b)  žiadať správnu radu o prešetrenie nedostatkov 

v činnosti združenia 

c)  voliť a od 18. roku byť volený do správnej rady 

d)  byť informovaný o rozhodnutiach združenia 

e)  vystúpiť zo združenia 

Člen združenia je povinný 

a)  obnovovať členstvo zaplatením povinného ročného 

členského príspevku 

b)  dodržiavať stanovy združenia a plniť uznesenia 

orgánov združenia 

c)  pomáhať a podporovať činnosť združenia 

d)  podľa svojich možností chrániť a zveľaďovať 

majetok združenia 

e)  propagovať činnosť združenia 

 

Článok V. 

Orgány združenia 

Orgánmi združenia sú: 

 valné zhromaždenie 

 správna rada 

 revízna komisia 
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Valné zhromaždenie 

1. Je najvyšší orgán združenia, ktorý rozhoduje 

o programe a orientácii združenia. Je to spoločné 

stretnutie členov združenia. 

2. Volí a odvoláva predsedu,  členov správnej rady 

a revíznu komisiu. 

3. Schvaľuje správu o činnosti a výsledok 

hospodárenia, plán činnosti a rozpočet, zmeny stanov. 

4. Zvoláva ho správna rada minimálne jedenkrát 

ročne. 

5. Je uznášaniaschopné, ak je prítomný 

nadpolovičný počet riadnych členov. Ak do 

stanoveného limitu začiatku zasadnutia nie je potrebný 

počet riadnych členov prítomný, začiatok zasadnutia 

sa posunie o jednu hodinu. Potom je valné 

zhromaždenie uznášaniaschopné bez ohľadu na počet 

prítomných. 

6. Rozhoduje nadpolovičná väčšina hlasov 

prítomných riadnych členov. 

7. Na rozhodnutie o zániku združenia je potrebná 

2/3 väčšina hlasov prítomných riadnych členov. 
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Správna rada 

1. Ja riadiacim orgánom združenia, ktorá zabezpečuje 

činnosť združenia medzi jednotlivými valnými 

zhromaždeniami. 

2. Pozostáva z 5 členov volených valným 

zhromaždením z kandidátov navrhnutých riadnymi 

členmi.  

3. Členovia správnej rady volia a odvolávajú zo svojho 

stredu predsedu a podpredsedu. 

4. Rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých jej 

členov. 

5. Do jej právomocí patrí najmä prijímanie nových 

členov, hospodárenie s majetkom, menovanie 

štatutárnych zástupcov združenia, zabezpečovanie 

riadneho chodu a rozvoja združenia. 

6. Členstvo v rade zaniká rezignáciou, úmrtím alebo 

odvolaním väčšinou hlasov členov rady. Rada môže 

na uvoľnené miesto kooptovať nového člena. 

7. Členstvo v rade je dobrovoľnou, neplatenou 

funkciou. 

8. Správna rada je uznášaniaschopná, ak sú prítomní 

aspoň traja jej členovia. 
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Predseda správnej rady 

1. Predseda správnej rady je výkonným orgánom 

združenia, podriadeným a zodpovedným správnej 

rade. 

2. Predsedu správnej rady volí zo svojich členov 

a odvoláva správna rada. Funkcia predsedu správnej 

rady zaniká súčasne s jeho funkciou člena správnej 

rady. Predseda správnej rady je však oprávnený 

vykonávať všetky práva, ktoré má podľa týchto stanov 

až do doby, než bude zvolený nový predseda správnej 

rady. 

3. Predseda správnej rady je oprávnený rozhodovať 

o všetkých otázkach a prijímať také opatrenia, ktoré 

súvisia so zabezpečovaním bežného chodu združenia. 

4.  Predseda správnej rady nie je oprávnený 

rozhodovať o poskytnutí finančných prostriedkov 

z prostriedkov združenia na realizáciu cieľov 

uvedených v čl. II. 2.písm., pokiaľ ho tým správna rada 

nepoverí svojím rozhodnutím na jednotlivý prípad, 

alebo na určitý vymedzený okruh prípadov. 

5. V rámci svojej právomoci podľa odseku 3 v tomto 

článku je predseda správnej rady oprávnený najmä:  
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 rozhodovať o udeľovaní plnej moci právnym 

zástupcom združenia 

 rozhodovať o iných otázkach, alebo prijímať iné 

opatrenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie 

bežného chodu združenia, pričom správna rada môže 

okruh otázok a opatrení bližšie vymedziť svojím 

rozhodnutím. 

 

Podpredseda správnej rady 

1. Vedie evidenciu členov združenia, prispievateľov 

a majetku združenia 

2. Ustanovenia o predsedovi združenia platia 

primerane i o podpredsedovi s tým, že   deľbu práce 

medzi nimi včítane jeho zastupovania určí svojím 

rozhodnutím predseda. 

 

Revízna komisia 

1.  Je kontrolný orgán združenia, ktorý sa svojou 

činnosťou zodpovedá valnému zhromaždeniu. 

2.  Má dvoch členov, ktorých menuje valné 

zhromaždenie a zároveň menuje predsedu revíznej 

komisie. 
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3. Jej zasadnutia sa konajú minimálne raz ročne, 

ktoré zvoláva  predseda revíznej komisie. Predseda je 

povinný zvolať mimoriadne zasadnutie revíznej 

komisie, ak o to písomne požiada druhý jej člen. 

4.  Je uznášaniaschopná, ak sú prítomní obaja jej 

členovia. Svoje uznesenia prijíma súhlasom obidvoch 

hlasov. Pri nesúhlase jedného z nich rozhoduje 

mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré  na podnet 

predsedu revíznej komisie zvoláva správna rada. 

5. Revízna komisia: 

 dohliada na výkon činnosti predsedu združenia 

 kontroluje hospodárenie združenia 

 upozorňuje správnu radu na nedostatky a navrhuje 

riešenia na ich odstránenie 

 kontroluje dodržiavanie stanov združenia 

 

Článok VI. 

Spoločné ustanovenie o orgánoch 

združenia 

1. Funkcie v orgánoch združenia sa možno vzdať 

písomným vyhlásením adresovaným predsedovi 

správnej rady. Predseda správnej rady adresuje 

písomné prehlásenie o vzdaní sa svojej funkcie 
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správnej rade. Funkcia zaniká uplynutím jedného 

mesiaca odo dňa doručenia písomného vyhlásenia. 

2. Pri obsadzovaní uvoľnených funkcií predsedu 

a podpredsedu sa použije ustanovenie podľa článku 

V., odst. 2 týchto stanov. 

3. Funkcie v orgánoch združenia sú čestné. 

Správna rada však môže rozhodnúť o priznaní odmien 

členom orgánov združenia s prihliadnutím na ich 

zásluhy pri plnení cieľov združenia a čas strávený 

výkonom funkcie v orgánoch združenia. 

 

Článok VII. 

Hospodárenie združenia 

 

1.  Združenie hospodári s majetkom, ktorý tvoria granty 

z projektov, dary od fyzických a právnických osôb, 

príjmy z členských príspevkov a iné príjmy, veci a 

majetkové práva dosahované v súlade s právnymi 

predpismi Slovenskej republiky. 

2.  Združenie hospodári s majetkom efektívne v zmysle 

všeobecne záväzných právnych predpisov. 
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3.  Prostriedky združenia sa môžu použiť len na 

realizáciu cieľov združenia uvedených v čl.II. a v čl. VI., 

odst.3. 

4.  Cieľom združenia nie je dosahovanie zisku. 

 
 

Článok VIII. 

Zánik združenia 
 
1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením 

alebo zlúčením s iným združením na základe 

rozhodnutia valného zhromaždenia, alebo správnej 

rady v súlade so stanovami. 

2. Ak združenie zaniká rozpustením, správna rada 

ustanovuje likvidátora. Pri likvidácii združenia sa najprv 

uhradia všetky pohľadávky združenia, majetok sa 

v prípade likvidácie môže použiť výlučne na 

verejnoprospešné a charitatívne účely. 

Článok IX. 

Záverečné ustanovenie 

 

Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia valným 

zhromaždením a týmto dňom zaniká účinnosť 

predchádzajúcich stanov. 


