Stanovy občianskeho združenia
Súkromná materská škola Slniečko
Občianske združenie s názvom Súkromná materská škola Slniečko (ďalej v texte aj
„Združenie“) je dobrovoľným, nepolitickým združením, založeným podľa ustanovení zákona
č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorého hlavným cieľom
je organizovanie, podpora a rozvoj materskej školy.
Článok I.
Názov a sídlo združenia
1.

Názov Združenia je: Súkromná materská škola Slniečko a sídlo Združenia je:
Školská 165/2, 027 44 Tvrdošín.
Článok II.
Cieľ združenia

1.

2.

Cieľom Združenia je:
a) finančne pomáhať pri modernizácií materiálno - technického zabezpečenia
materskej školy
a. pri inovácií učebných pomôcok, prístrojov, zariadení a didaktickej
techniky,
b. pri knižnično - informačnom zabezpečení vzdelávacieho procesu,
c. pri nákupe učebných pomôcok a hračiek,
d. pri softwarovom vybavení výpočtovej techniky
b) finančne a organizačne pomáhať pri zabezpečení externej odbornej podpory
rozvoja materskej školy
a. prednášková činnosť odborníkov v materskej škole,
b. lektorské, poradenské a iné služby v materskej škole,
c) finančne a organizačne pomáhať pri skvalitnení, skrášlení a obnove materskej
školy ako aj školského dvoru pri materskej škole,
d) organizovanie, realizácia a poskytovanie výchovných a vzdelávacích podujatí,
workshopov a kurzov pre deti a žiakov, ako aj rodičov a učiteľov.
K dosiahnutiu týchto cieľov bude Združenie:
a) spracovávať a realizovať projekty s cieľom získania finančných prostriedkov
z rôznych fondov,
b) propagovať svoju činnosť,
c) vyvíjať aktivity na získavanie sponzorských finančných a naturálnych darov
a príspevkov na zabezpečenie činnosti Združenia,
d) iniciovať partnerské stretnutia a spoluprácu s občianskymi združeniami
a organizáciami s podobným zameraním.
Článok III.
Členstvo v združení, práva a povinnosti členov združenia
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1.

2.

3.

5

6

7

8.

Členstvo v Združení je dobrovoľné. Členstvo v združení vzniká na základe písomnej
prihlášky a zaplatením členského poplatku, uvedeného v ods. 3 tohto článku stanov.
Uchádzač o členstvo v Združení je zároveň povinný v prihláške o členstvo vyhlásiť, že
súhlasí s týmito stanovami Združenia. O prijatí za člena Združenia rozhoduje
Predsedníctvo. Členstvo vzniká ku dňu udelenia súhlasu Predsedníctvom Združenia.
Členom Združenia môžu byť:
a) Fyzické osoby - občania, ktorí v deň podania prihlášky dovŕšia 18 rokov,
b) Fyzické osoby - podnikatelia, podnikajúci na základe živnostenského oprávnenia,
c) Právnické osoby zapísané v obchodnom registri.
Členstvo v združení sa udržiava zaplatením ročného členského poplatku, ktorý je
splatný do 31.01 bežného roka a ktorého výška je nasledovná, pokiaľ Predsedníctvo
nerozhodne inak:
a) Fyzické osoby občania .................................. 30 €
b) Fyzické osoby podnikatelia ........................... 40 €
c) Právnické osoby............................................. 60 €
Členstvo v Združení zaniká:
a) písomným prehlásením člena o vystúpení zo Združenia,
b) vylúčením člena na základe rozhodnutia Predsedníctva združenia,
c) úmrtím člena,
d) zánikom Združenia,
e) nezaplatením ročného členského poplatku a to napriek písomnej výzve
a dodatočne poskytnutej lehote, nie kratšej ako 30 dní odo dňa doručenia výzvy.
Člen Združenia má právo:
a) voliť a byť volený do orgánov Združenia,
b) byť informovaný o činnostiach, zámeroch a podujatiach organizovaných
Združením,
c) byť informovaný o hospodárení Združenia,
d) podávať návrhy na zlepšenie činnosti Združenia,
Člen Združenia je povinný:
a) dodržiavať tieto stanovy Združenia,
b) dodržiavať interné smernice Združenia vydané Predsedníctvom Združenia,
c) plniť a dodržiavať uznesenia orgánov Združenia,
d) zdržať sa všetkého, čím by poškodzoval dobré meno a povesť Združenia,
e) platiť členské príspevky,
f) chrániť majetok Združenia
Členskú základňu Združenia tvoria riadni členovia a čestní členovia. Čestným členom
sa môže stať osoba, ktorá sa významným dielom zaslúžila o realizáciu cieľov a
poslania Združenia. O čestnom členstve rozhoduje na základe návrhu riadneho člena
Združenia Predsedníctvo. Čestní členovia na rozdiel od riadnych členov platia členské
príspevky vrátane ročného členského poplatku dobrovoľne.
Článok IV.
Orgány združenia

1

Orgánmi združenia sú:
a) Predsedníctvo,
b) Členská schôdza,
c) Dozorná rada,
Článok V.
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Predsedníctvo
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Predsedníctvo je riadiacim a výkonným orgánom združenia.
Predsedníctvo je zložené z troch členov. Členov Predsedníctva volí a odvoláva
Členská schôdza. Funkčné obdobie členov Predsedníctva je trojročné, ktoré končí až
voľbou nových členov Predsedníctva.
Člen Predsedníctva je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou,
ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so
záujmami Združenia.
Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát za tri mesiace.
Zasadnutia Predsedníctva sú neverejné. Zasadnutia Predsedníctva zvoláva a vedie
Predseda predsedníctva, prípadne ním poverený člen Predsedníctva.
Predsedníctvo si spomedzi svojich členov volí Predsedu, ktorý je zároveň Predsedom
Združenia a štatutárnym zástupcom Združenia a Generálneho sekretára.
Predsedníctvo je uznášania schopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jeho členov.
Rozhodnutia Predsedníctva sa prijímajú konsenzom vo forme uznesenia. Rozhodnutie
je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov Predsedníctva.
V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas Predsedu predsedníctva. Rozhodnutia
Predsedníctva sú pre všetkých členov združenia záväzné.
Predseda predsedníctva, koná v mene Združenia, rozhoduje o všetkých záležitostiach
Združenia, ktoré nie sú vyhradené do pôsobnosti Členskej schôdze alebo Dozornej
rady, zastupuje Združenie voči tretím osobám, pred súdmi a inými orgánmi. Konať v
mene Združenia a zaväzovať združenie vo všetkých veciach je oprávnený výhradne
Predseda predsedníctva samostatne. Podpisovanie za združenie sa vykonáva tak, že k
vytlačenému alebo napísanému názvu Združenia pripojí Predseda predsedníctva svoj
podpis.
Do pôsobnosti Predsedníctva patrí:
a) plnenie uznesení Členskej schôdze a úloh súvisiacich so zabezpečením činnosti
Združenia,
b) riadenie činnosti Združenia v období medzi zasadnutiami Členskej schôdze,
c) voľba Predsedu spomedzi členov Predsedníctva, ktorý zastupuje Združenie
navonok,
d) voľba Generálneho sekretára spomedzi členov Predsedníctva,
e) rozhodovanie o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou Združenia,
f) rozhodovanie o prijatí nových členov Združenia,
g) rozhodovanie o vylúčení členov Združenia,
h) rozhodovanie o odmenách a disciplinárnych trestoch,
i) príprava ročnej správy o činnosti Združenia, návrhu rozpočtu a správy
o hospodárení Združenia, ktorú predkladá na schválenie Členskej schôdzi,
j) rozhodovanie o všetkých záležitostiach Združenia, ktoré podľa stanov nespadajú
do právomoci Členskej schôdze,
k) vedenie zoznamu členov Združenia,
l) bezodkladné informovanie Dozornej rady o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu
podstatne ovplyvniť vývoj Združenia, jeho činnosť a stav majetku Združenia.
m) v prípade potreby zvolávanie mimoriadnej Členskej schôdze,
n) menovanie likvidátora.
Z rokovania Predsedníctva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať zásadné
skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých
prijatých ako aj neprijatých rozhodnutí. Zápisnicu zo zasadnutia Predsedníctva
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10.

podpisujú všetci členovia Predsedníctva, ktorý sa na zasadnutí Predsedníctva
zúčastnili.
Funkcia Generálneho sekretára je nezlučiteľná s funkciou Predsedu predsedníctva
a člena Dozornej rady.
Článok VI.
Členská schôdza

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

Členská chôdza je najvyšším orgánom Združenia, tvoria ju všetci členovia Združenia.
Členská schôdza sa bude schádzať minimálne jedenkrát ročne, a to do 31.08. každého
roku.
Členskú schôdzu zvoláva Predsedníctvo, prípadne člen Predsedníctva, písomným
oznámením všetkým členom Združenia minimálne 30 dní pred jej uskutočnením.
Do výlučnej pôsobnosti Členskej schôdze patrí:
a) schvaľovanie stanov a ich zmien,
b) voľba a odvolanie členov Predsedníctva,
c) voľba a odvolanie Dozornej rady,
d) schvaľovanie rozpočtu a účtovnej závierky Združenia,
e) rozhodovanie o záležitostiach strategického významu Združenia,
f) prijímanie ročnej správy o činnosti Združenia, rozpočtu a správy o hospodárení
Združenia,
g) rozhodovanie o dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení s iným združením
Zasadnutie Členskej schôdze Združenia je neverejné a môžu sa na ňom zúčastniť
členovia Združenia alebo na základe plnej moci s úradne osvedčenými podpismi
členov Združenia ich splnomocnenci.
Prezentáciu prítomných zabezpečuje člen Predsedníctva, ktorý členskú schôdzu zvolal
prípadne iný člen Predsedníctva.
Členskú schôdzu otvára člen Predsedníctva, ktorý ju zvolal, prípadne iný člen
Predsedníctva alebo Predsedníctvom poverená osoba. Po otvorení zvolia prítomní
členovia Združenia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov Predsedu
členskej schôdze a Zapisovateľa členskej schôdze. Na Členskej schôdzi sa hlasuje na
výzvu Predsedu členskej schôdze.
O veciach, ktoré neboli uvedené v pozvánke o konaní Členskej schôdze, možno
rozhodnúť len v prípade, ak je prítomná minimálne 2/3 väčšina všetkých členov
Združenia, ktorí jednomyseľne súhlasili s prerokovaním takýchto vecí.
Členská chôdza je uznášaniaschopná za prítomnosti nadpolovičného počtu všetkých
členov Združenia. Členská schôdza rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných
členov. Každý člen Združenia má jeden hlas.
O zasadnutí Členskej schôdze sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí byť podpísaná
Predsedom členskej schôdze a Zapisovateľom.
V prípade potreby sa môže konať Mimoriadna členská schôdza, ak o to požiada aspoň
1/3 všetkých členov Združenia. Návrh na zvolanie Mimoriadnej členskej schôdze
predkladajú členovia Združenia písomne Predsedníctvu združenia. Predsedníctvo je
povinné zvolať Mimoriadnu členskú schôdzu do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti
o zvolanie Mimoriadnej členskej schôdze.
Článok VII.
Dozorná rada

1.

Dozorná rada je nezávislým orgánom Združenia.
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2.
3.

4.
5.
6.

Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v Predsedníctve.
Dozorná rada má jedného člena. Volí a odvoláva ho Členská schôdza. Funkčné
obdobie člena Dozornej rady je trojročné, ktoré končí až voľbou nového člena
Dozornej rady.
Člen Dozornej rady má právo zúčastňovať sa zasadnutí Predsedníctva s hlasom
poradným.
Dozorná rada zodpovedá za svoju činnosť Členskej schôdzi.
Do pôsobnosti dozornej rady patrí:
a) dozerať nad dodržiavaním stanov Združenia, rozhodnutí orgánov Združenia
a všeobecne záväzných právnych predpisov,
b) dbať na súlad medzi rozhodnutiami orgánov Združenia, stanovami a všeobecne
záväznými predpismi,
c) kontrolovať činnosť Predsedníctva a Združenia ako celku,
d) jedenkrát do roka predkladať Členskej schôdzi záverečnú správu o kontrole
činnosti Združenia a jeho orgánov za predchádzajúce obdobie,
e) kontrolovať hospodárenie s finančnými prostriedkami a iným majetkom Združenia
Článok VIII.
Odmeny a disciplinárne tresty

1.

2.

Združenie má právo oceniť a odmeniť členov Združenia, členov orgánov Združenia
ako aj iné osoby, ktoré nie sú členmi Združenia, ktoré sa významne zaslúžili o rozvoj
Združenia a popularizáciu Združenia. Spôsob ocenenia určí Predsedníctvo
Združenie má právo udeľovať disciplinárne tresty riadnym ako aj čestným členom
Združenia, vrátane vylúčenia z radov členov Združenia, prípadne odňatí čestného
členstva čestnému členovi Združenia. O disciplinárnych trestoch rozhoduje
Predsedníctvo.
Článok IX.
Hospodárenie združenia

1.

2.
3.
4.
5.

Združenie podľa legislatívnych pravidiel nadobúda finančné a materiálové prostriedky
na zabezpečenie svojej činnosti prostredníctvom:
- dotácií,
- darov a dobrovoľných príspevkov od fyzických a právnických osôb,
- zbierok,
- grantov,
- členských príspevkov,
- vlastnej činnosti,
- príjmy z podielu zaplatenej dane na osobitné účely podľa § 50 zák. č. 595/2003
Z.z. v platnom znení
O nakladaní s finančnými a materiálovými prostriedkami Združenia rozhoduje
Predsedníctvo.
Združenie vedie účtovníctvo v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Finančnú agendu Združenia vedie Generálny sekretár, ktorý zabezpečuje jej presnú
evidenciu. Generálneho sekretára volí spomedzi svojich členov Predsedníctvo.
Vyúčtovanie prostriedkov a finančnú agendu kontroluje Dozorná rada Združenia.
Vyhodnotenie nakladania s finančnými prostriedkami je súčasťou záverečnej správy
o činnosti Združenia, predkladanej Dozornou radou na Členskej schôdzi Združenia.
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6.

7.

Združenie má zriadený bankový účet. Názov účtu je totožný s názvom Združenia.
V prípade potreby si Združenie založí devízový účet. Dispozičné právo k účtu
združenia má Predseda predsedníctva a Generálny sekretár.
V hotovosti sa platia drobné nákupy potrebné na zabezpečenie činnosti Združenia.
Peniaze v hotovosti sú uložené v pokladni Združenia, ktorá je v správe Generálneho
sekretára. Generálny sekretár vedie o stave pokladne presnú evidenciu. V pokladni
môže byť v hotovosti maximálne 500 EUR. V prípade prekročenia tejto sumy musí
byť prebytok poukázaný na účet Združenia.
Článok X.
Založenie, vznik a zánik združenia

1.
2.
3.

4.

5.

Združenie zakladá ustanovujúca Členská schôdza, ktorá volí orgány Združenia a
schvaľuje stanovy.
Združenie vzniká schválením a registráciou stanov Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky.
Združenie zaniká na základe uznesenia Členskej schôdze, zlúčením s iným združením,
dobrovoľným rozpustením alebo právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky o jeho rozpustení.
Pri zániku Združenia dobrovoľným rozpustením vykoná majetkovo-právne
vyrovnanie likvidátor menovaný Predsedníctvom. Predsedníctvo zároveň rozhoduje
o použití likvidačného zostatku. Likvidátor oznámi zánik združenia do 15 dní
Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
Pri majetkovom vysporiadaní sa primerane použijú ustanovenia zák. č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník o likvidácii obchodných spoločností. Majetkové vysporiadanie sa
nevyžaduje, ak majetok Združenia prechádza po zlúčení na iné združenie.
Článok XI.
Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.
4.
5.

Vzťahy neupravené týmito stanovami sa riadia príslušnými právnymi predpismi
platnými v Slovenskej republike.
Združenie je právny subjekt.
Ak sa niektoré ustanovenie stanov stane neplatným v dôsledku zmeny právnych
predpisov, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení stanov.
Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia Členskou schôdzou
Združenia a účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
Návrh stanov bol prerokovaný a schválený Členskou schôdzou Združenia, ktorá sa
konala dňa 29.11.2017

V Bratislave dňa 29.11.2017
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