Stanovy občianskeho združenia
KUDLOVČATÁ
Článok I.
Základné ustanovenia
1. Názov združenia v slovenskom jazyku:
2.

Sídlo združenia je:

KUDLOVČATÁ
Kudlovská 11, 066 01 Humenné

3. Združenie vyvíja svoju činnosť na území Slovenskej republiky. Združenie môže vyvíjať aktivity aj
v zahraničí v súlade s platnými právnymi predpismi.
Článok II.
Právna povaha, poslanie, cieľ a činnosť združenia
1. Združenie je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov,
dobrovoľným združením občanov bez rozdielu na národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické
alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie.
2. Cieľom združenia je podporovať vzdelávanie a mimoškolské aktivity žiakov a učiteľov na
Základnej škole Kudlovskej v Humennom.
Za účelom dosiahnutia cieľov združenie plní združenie najmä tieto úlohy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

združuje rodičov, učiteľov, absolventov a priateľov školy,
zabezpečuje materiálne vybavenie školy a účasť na rôznych podujatiach,
podporuje talentovaných žiakov a pomáha žiakom so špeciálnymi potrebami,
snaží sa o skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho technické zabezpečenie,
podporuje činnosť školského parlamentu pri ZŠ Kudlovská,
realizuje aj vlastné podujatia a projekty zamerané na rozvoj životných zručností, na
problematiku ľudských práv, rasizmu, závislostí a kriminality detí a mládeže, environmentálnu
výchovu, športovú činnosť, relaxačnú a oddychovú činnosť,
podľa možností zabezpečuje odmeny pre deti, ktoré úspešne reprezentujú školu,
zabezpečuje nákup nových pomôcok,
realizuje protidrogové programy pre deti a mládež s vytváraním možností aktívneho
zapájania sa širokej verejnosti,
podporuje neformálne vzdelávanie so zameraním na pohyb a pobyt v prírode, hry a šport,
výchovu k prírode, skrášľovanie životného prostredia v obciach,
zabezpečuje propagačnú činnosť školy, najmä propagačnú a edičnú činnosť,
spolupracuje s rôznymi vzdelávacími inštitúciami a inými organizáciami v SR i v zahraničí,
snaží sa o estetizáciu priestorov, v ktorých prebieha vzdelávací proces,
metodicky a odborne spolupracuje so subjektami pôsobiacimi v obalsti výchovy a vzdelávania.
Článok III.
Členstvo
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1. Členstvo je v združení dobrovoľné, na základe súhlasu so stanovami, účelom a cieľmi združenia.
Členstvo v iných organizáciách alebo združeniach týmto nie je obmedzené.
2. Členmi občianskeho združenia sa môžu stať najmä občania, ktorí majú záujem sa podieľať
vlastnými aktivitami na podpore cieľov občianskeho združenia.
3. Členstvo v združení vzniká dňom prijatia za člena, ktoré schváli valné zhromaždenie združenia,
najskôr však po zaplatení členského príspevku a prehlásenia, že pristupuje k prijatým stanovám
združenia. O výške členského príspevku rozhoduje valné zhromaždenie. Na vznik členstva
v občianskom združení nie je právny nárok.
4. Členstvo v združení zaniká:
a) vystúpením člena dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení prezidentovi združenia,
b) vylúčením člena najmä z dôvodu porušenia povinností člena združenia a jeho stanov,
poškodzovania záujmov alebo dobrého mena združenia,
c) úmrtím člena,
d) zánikom združenia.
5. Pri zániku členstva je člen povinný do 15 dní odovzdať združeniu všetky veci, ktoré mu boli ako
členovi združením zverené a v tej istej lehote si vysporiadať všetky záväzky voči združeniu.
Článok IV.
Práva a povinnosti členov
1. Každý člen má právo:
a) voliť a od 18 rokov byť volený do orgánov združenia,
b) zúčastňovať sa na činnosti a aktivitách združenia, podávať podnety na ďalšiu činnosť,
podávať pripomienky k celkovej činnosti združenia
c) zúčastňovať sa na zasadnutí valného zhromaždenia a hlasovať na ňom,
d) byť informovaný o aktivitách a rozhodnutiach orgánov združenia,
e) podieľať sa na príprave a realizácii projektov združenia,
f) slobodne ukončiť členstvo.
2. Členovia združenia sú povinní najmä:
a) dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, stanovy a iné záväzné vnútorné predpisy
združenia,
b) plniť uznesenia a rozhodnutia orgánov združenia,
c) pravidelne platiť členský príspevok v stanovenom termíne a výške,
d) obhajovať záujmy združenia, pracovať v jeho prospech a aktívne sa zapájať do jeho činnosti.
Článok V.
Orgány združenia
1.

Orgánmi združenia sú:
a) Valné zhromaždenie,
b) Predsedníctvo,
c) Prezident,
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d) Revízor.
Článok VI.
Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené zo všetkých členov združenia.
2. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva a vedie prezident združenia najmenej jedenkrát
do roka alebo na podnet 1/3 všetkých členov združenia, inak podľa potreby. V prípade
podnetu 1/3 členov je prezident povinný zvolať valné zhromaždenie do 30 dní od obdržania
podnetu. Ak valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné zvolá prezident do 30 dní od
neúspešného valného zhromaždenia opakované valné zhromaždenie.
3. Členovia sa zúčastňujú na valnom zhromaždení osobne. Účasť a hlasovanie na valnom
zhromaždení prostredníctvom splnomocenstva sa nepripúšťa. Člen združenia nemôže vykonávať
hlasovacie právo, ak valné zhromaždenie rozhoduje o jeho vylúčení.
4. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.
Pre platnosť uznesení valného zhromaždenia sa vyžaduje schválenie dvojtretinovou väčšinou
prítomných členov, pokiaľ zo stanov nevyplýva inak. O priebehu konania valného zhromaždenia sa
spíše zápisnica, ktorú podpíše prezident združenia. každý člen združenia má pri hlasovaní na
valnom zhromaždení jeden hlas.
5. Valné zhromaždenie najmä:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

schvaľuje stanovy a ich prípadné zmeny a doplnky,
schvaľuje výšku členských príspevkov,
rozhoduje o prijímaní a vylúčení členov,
schvaľuje výročnú správu o činnosti a ročnú správu o hospodárení,
schvaľuje plán činnosti a finančný rozpočet združenia,
rozhoduje o základných otázkach a smeroch činnosti združenia,
rozhoduje o zániku združenia a naložení s majetkom, menuje likvidátora,
na návrh členov odvoláva prezidenta združenia a revízora.
Článok VII.
Predsedníctvo

1. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia. Je tvorené troma členmi, ktorých volí valné
zhromaždenie. Predsedníctvo tvorí prezident združenia a dvaja členovia predsedníctva. Za svoju
činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
2. Predsedníctvo zasadá spravidla raz za tri mesiace. Zvoláva a vedie ho prezident združenia.
Predsedníctvo je uznášaniaschopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na
schválenie rozhodnutí predsedníctva sa vyžaduje nadpolovičná väčšina prítomných členov.
3. V prípade odstúpenia niektorého člena predsedníctva alebo iného spôsobu zániku jeho funkcie
v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia predsedníctvo do 30 dní nadpolovičnou
väčšinou platných členov vykoná kooptovanie nového člena tak, aby zostala zachovaná štruktúra
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členov predsedníctva. Kooptovanie je platné do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia
združenia.
4. Predsedníctvo najmä:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

riadi a zabezpečuje činnosť združenia v období medzi valným zhromaždením,
rozhoduje o nakladaní s finančnými prostriedkami a hospodárení združenia,
obsahovo pripravuje rokovanie valného zhromaždenia,
predkladá výročnú správu o činnosti a ročnú správu o hospodárení združenia,
schvaľuje záväzné vnútorné predpisy združenia a organizačné pokyny,
vedie register členov združenia,
predsedníctvo rozhoduje o všetkých ostatných záležitostiach týkajúcich sa združenia, pokiaľ
nie sú stanovami zverené do pôsobnosti iných orgánov.
Článok VIII.
Prezident

1. Prezident združenia vedie a zvoláva zasadnutia predsedníctva a podpisuje uznesenia
a rozhodnutia predsedníctva. Je zároveň štatutárnym orgánom združenia a zastupuje združenie
navonok vo vzťahu k štátnym orgánom a orgánom verejnej správy, fyzickým osobám, právnickým
osobám a iným subjektom.


Členovia predsedníctva si pomedzi seba zvolia prezidenta združenia.
Článok IX.
Revízor

1. Revízor je kontrolným orgánom združenia. Dozerá na hospodárenie združenia a kontroluje
činnosť jeho orgánov so zreteľom na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov,
stanov a ostatných vnútorných predpisov združenia. Revízora volí valné zhromaždenie.
2. Revízor:
a) kontroluje hospodárenie združenia a činnosť jeho orgánov, upozorňuje orgány združenia na
nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
b) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, stanov, uznesení
a rozhodnutí valného zhromaždenia a predsedníctva a ostatných vnútorných predpisov
združenia,
c) revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti
združenia a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené so skutočnosťou, má právo si
tieto doklady vyžiadať,
d) preskúmava výročnú správu o činnosti a ročnú správu o hospodárení združenia,
e) revízor má právo požadovať od členov predsedníctva informácie a vysvetlenia o všetkých
záležitostiach združenia,
f) predkladá valnému zhromaždeniu výročnú správu o svojej činnosti a správu o výsledku
kontroly združenia.
Článok X.
Hospodárenie združenia

4

1. Hospodárenie s majetkom a hospodárska činnosť združenia sa riadi všeobecne právnymi
predpismi. Združenie nakladá s majetkom a finančnými prostriedkami efektívne. Majetok
združenia môže byť použitý výlučne len na dosahovanie cieľov, za účelom ktorých je združenie
založené.
2. Zdrojom majetku a príjmov sú najmä:
a) členské príspevky,
b) dary, dotácie a subvencie, granty,
c) výnosy z verejných zbierok,
d) príjmy z vlastnej činnosti a výnosy z majetku združenia v súlade s právnymi predpismi
o hospodárení občianskeho združenia,
e) príjmy z daňovej asignácie (2%),
f) iné príjmy.
3. Združenie zriadi bankový účet, na ktorom budú uložené finančné prostriedky združenia. Príkazy
k platbám, výberom finančných prostriedkov alebo akékoľvek iné finančné operácie s bankovým
účtom združenia podpisuje prezident združenia, ktorý môže touto činnosťou poveriť aj niektorého
iného člena predsedníctva, podpis prezidenta na takomto plnomocenstva bude úradne overený.
Článok XI.
Označenie združenia
1. Združenie je pri svojej činnosti oprávnené používať svoje pečiatky, hlavičkový papier, znaky
a symboly združenia, logá poprípade iné predmety, ktoré ho identifikujú.
Článok XII.
Zánik združenia
1. Združenie zaniká:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.
2. O dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení s iným združením rozhoduje valné zhromaždenie 2/3
väčšinou všetkých jeho členov.
3. Ak pri zániku združenia jeho majetok neprechádza na právneho nástupcu, vykoná sa jeho
majetkové vyporiadanie a likvidácia. Na návrh prezidenta valné zhromaždenie vymenuje
likvidátora, (resp. likvidačnú komisiu), ktorý vykoná právne a majetkové vyporiadanie združenia
a zabezpečí ukončenie jeho činnosti. Pri likvidácii združenia sa najskôr prednostne uhradia všetky
záväzky združenia. Ak po uhradení všetkých záväzkov ostane ešte nejaký majetok, o jeho použití
rozhodne Valné zhromaždenie. Zvyšný majetok je možné použiť výlučne len na
verejnoprospešné, charitatívne, vedecké alebo vzdelávacie účely.
Článok XIII.
Záverečné ustanovenia
1. Orgány združenia sú volené na obdobie 5 rokov, s výnimkou prezidenta, ktorý je volený na dobu
neurčitú.
2. Výška ročného členského príspevku je stanovená valným zhromaždením združenia.
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3. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR. Združenie vzniká
dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
4. Akékoľvek zmeny alebo doplnky týchto stanov sa môžu prijímať len formou písomných
dodatkov schválených valným zhromaždením.
5. Do vzniku združenia koná vo veciach jeho vzniku prípravný výbor.
V Humennom dňa 22.11.2017

Za prípravný výbor:
__________________
PaedDr. Peter Ištvan

__________________
Mgr. Adriana Janošová

___________________
Mgr. Gabriela Majerníková
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