STANOVY
Občianskeho združenia
Pre Michala, o.z.

Článok 1
Základné ustanovenia
1. Názov občianskeho združenia je: Pre Michala, o.z. (ďalej len „združenie“).
2. Sídlom združenia je Novosvetská 1227/40, 811 04 Bratislava – Staré Mesto
3. Združenie je dobrovoľným a nepolitickým združením fyzických a právnických osôb.
4. Združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja
v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.
5. Združenie vstupuje ako samostatný subjekt do vzťahu k iným organizáciám
sledujúcim podobné ciele v Slovenskej republike a v zahraničí.
Článok 2
Cieľ a činnosť
1. Cieľom združenia je charitatívna a humanitárna aktivita.
2. Činnosť združenia spočíva najmä:
v charitatívnej činnosti,
v podpore sociálne slabších rodín,
v poskytovaní služieb v oblasti humanitárnej starostlivosti,
v podpore zdravého životného štýlu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých,
vo vytváraní materiálnych podmienok pre humanizáciu a skvalitňovanie života
sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov,
f) v podpore ďalších aktivít v daných oblastiach v súlade s rozhodnutím
Valného zhromaždenia.
a)
b)
c)
d)
e)
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Článok 3
Členstvo
1. Členstvo v združení môže byť riadne a mimoriadne.
2. Riadnym členom združenia sa môžu stať osoby, ktoré sa budú aktívne zúčastňovať na tvorbe
projektov týkajúcich sa združenia.
3. Mimoriadnym členom združenia sa môžu stať osoby, ktoré sympatizujú so zámermi
združenia.
4. Členom združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 15 rokov alebo právnické
osoby, ktoré súhlasia so Stanovami združenia a jeho cieľmi.
5. Členov združenia schvaľuje a prijíma Výkonný výbor.
6. Nadobudnutie členstva sa datuje dňom schválenia prihlášky Výkonným výborom.
Článok 4
Práva a povinnosti riadnych a mimoriadnych členov
1. Riadny člen združenia má právo:
a) voliť a byť volený do všetkých orgánov združenia,
b) podávať návrhy a hlasovať o návrhoch podaných na stretnutiach združenia,
c) byť informovaný o činnosti združenia a jeho všetkých podujatiach a
zúčastňovať sa na nich,
d) využívať zariadenia a služby, ktoré má združenie k dispozícii pre svoju
činnosť.
2. Riadny člen združenia má povinnosti:
a) zachovávať Stanovy združenia,
b) aktívne sa podieľať na činnosti združenia a obhajovať jeho záujmy,
3. Mimoriadny člen združenia má právo:
a) podávať návrhy na stretnutiach združenia,
b) byť informovaný o činnosti združenia a jeho všetkých podujatiach a
zúčastňovať sa na nich,
c) využívať zariadenia a služby, ktoré má združenie k dispozícii pre svoju
činnosť.
4. Mimoriadny člen združenia má povinnosti:
a) zachovávať Stanovy združenia,
b) obhajovať záujmy združenia.
Článok 5
Zánik členstva
1. Členstvo v združení zaniká:
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a) úmrtím člena,
b) vystúpením člena,
c) vylúčením člena,
d) zánikom združenia.
2. Svoje vystúpenie zo združenia člen oznámi písomne Výkonnému výboru.
3. Riadny alebo mimoriadny člen môže byť vylúčený na základe opakovaného
alebo hrubého porušenia Stanov združenia a rozhoduje o tom Výkonný výbor.
Článok 6
Orgány združenia
1. Orgánmi združenia pre všetky odvetvia činnosti sú:
a) Valné zhromaždenie,
b) Výkonný výbor,
c) Štatutárny orgán,
d) Revízna komisia.
Článok 7
Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Riadne Valné zhromaždenie zvoláva
Výkonný výbor najmenej raz do roka. Mimoriadne Valné zhromaždenie zvoláva Výkonný
výbor z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť aspoň dvoch tretín riadnych členov združenia,
a to najneskôr do jedného mesiaca, po predložení písomnej žiadosti.
2. Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí:
a) schvaľovať, upravovať a meniť Stanovy združenia,
b) určovať hlavné smery činnosti združenia na ďalšie obdobie,
c) voliť a odvolávať členov Výkonného výboru a Revíznej komisie a ich predsedov,
d) rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam Výkonného výboru,
e) schvaľovať správy odstupujúceho Výkonného výboru,
f) uznášať sa o zrušení združenia.
3. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná
väčšina riadnych členov združenia.
4. Valné zhromaždenie riadi predseda, resp. člen poverený Výkonným výborom.
5. Uznesenie sa prijíma, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných riadnych
členov združenia.
6. Na schválenie alebo zmenu Stanov združenia sa vyžaduje súhlas dvoch tretín
prítomných riadnych členov združenia.
7. Na zrušenie združenia sa vyžaduje súhlas dvoch tretín celkového počtu riadnych
členov združenia.
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8. Mimoriadnemu Valnému zhromaždeniu prislúchajú rovnaké práva ako
riadnemu Valnému zhromaždeniu.
Článok 8
Výkonný výbor
1. Výkonný výbor je výkonným orgánom združenia, ktorý riadi činnosť združenia v období
medzi zasadaniami Valného zhromaždenia a za svoju činnosť je zodpovedný Valnému
zhromaždeniu.
2. Výkonný výbor má nepárny počet členov, najmenej však troch, ktorých funkčné
obdobie je päť rokov a volí a odvoláva ich Valné zhromaždenie.
3. Výkonný výbor sa schádza najmenej dva razy v roku.
4. Rokovania Výkonného výboru riadi jej predseda, ktorého volí a odvoláva Valné
zhromaždenie.
5. Výkonný výbor je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho
členov.
6. Výkonný výbor rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov a v prípade rovnosti
hlasov rozhoduje hlas predsedu Výkonného výboru.
7. Výkonný výbor rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, ktoré nie sú
Stanovami združenia vyhradené do pôsobnosti Valného zhromaždenia,
najmä:
a) riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania Valného zhromaždenia a následne
zabezpečuje realizáciu jeho rozhodnutí,
c) vypracúva plán činnosti i správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o
hospodárení združenia,
d) zodpovedá za hospodárenie a vedenie účtov združenia a vypracúva účtovnú
uzávierku,
e) rozhoduje o prijatí a vylúčení členov združenia,
f) rozhoduje o zrušení združenia, ak sa Valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov,
aby rozhodlo o zrušení združenia,
g) v prípade likvidácie združenia ustanovuje likvidátora.
Článok 9
Štatutárny orgán
1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda Výkonného výboru, ktorý združenie riadi a koná
v jeho mene. Funkčné obdobie predsedu je päť rokov.
2. Podpisovanie za združenia uskutočňuje predseda tak, že k názvu združenia pripojí svoj
podpis pričom uvedie svoju funkciu.
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3. Predseda je za svoju činnosť zodpovedný Výkonnému výboru.
Článok 10
Revízna komisia
1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, za svoju činnosť zodpovedá Valnému
zhromaždeniu.
2. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo Výkonnom výbore.
3. Revízna komisia má najmenej troch členov, ktorých funkčné obdobie je päť rokov. Revízna
komisia sa schádza najmenej jeden raz ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi jej predseda.
Revízna komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.
Rozhodnutia sú právoplatné, ak ich schválila nadpolovičná väčšina prítomných členov,
v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu Revíznej komisie.
4. Revízna komisia:
a) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje Výkonný výbor na nedostatky a navrhuje
mu riešenia na ich odstránenie,
b) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.
Článok 11
Hospodárenie združenia
1. Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom, ktorý je
nedotknuteľným vlastníctvom združenia a slúži výhradne na plnenie jeho cieľov.
Majetok združenia musí byť spracovaný v súlade so zásadami riadneho
hospodárstva.
2. Hospodárenie a účtovanie združenia sa uskutočňuje v súlade s platným právnym
poriadkom Slovenskej republiky.
3. Združenie môže samostatne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť
vykonávať aj ďalšiu činnosť za účelom dosiahnutia zisku a účelnejšieho využitia
svojho majetku, pričom zisk z tejto činnosti je združenie povinné použiť len na
zabezpečenie svojej činnosti.
3. Všetky finančné prostriedky združenia sa ukladajú na samostatný účet, ktorý je
zriadený na tento účel v peňažnom ústave.
4. Zdroje majetku združenia sú zákonom dovolené finančné a iné prostriedky vo
forme:
a) príspevkov, darov od právnických a fyzických osôb z tuzemska i zo
zahraničia,
b) výnosy z verejných zbierok, lotérií, zo vzdelávacích a spoločenských akcií,
c) príjmov z činností pri napĺňaní cieľa združenia,
d) úrokov z finančných prostriedkov v peňažných ústavoch,
e) dotácií zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky,
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f) fondov Európskej únie,
g) dedičstva,
h) výnosov z majetku združenia.
5. Prostriedky združenia možno použiť len na plnenie cieľa a činnosti združenia v
súlade s článkom 2.
Článok 12
Zánik združenia
1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, ak sa o jeho zániku uznesie Valné
zhromaždenie dvoma tretinami celkového počtu riadnych členov združenia alebo v zmysle
článku 8, bod 7, písmeno g, alebo zlúčením s iným združením.
2. Ak zaniká združenie rozpustením, predseda združenia ustanoví likvidátora.
3. Pri likvidácii združenia sa najskôr uhradia všetky záväzky združenia. So zvyšnými
finančnými prostriedkami, hnuteľným i nehnuteľným majetkom sa naloží podľa rozhodnutia
Výkonného výboru.
Článok 13
Záverečné ustanovenia
1. Návrh stanov združenia bol prerokovaný a schválený prípravným výborom dňa 09.11.2015
2. Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Stanovy
nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.
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