Stanovy
Občianskeho združenia
ZA – SE

PREAMBULA.
Občianske združenie ZA – SE je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. otvorené,
samostatné a nezávislé združenie občanov, združujúcich sa na princípoch
demokracie, humanity, slobody, vzájomného porozumenia a spolupráce. Vo svojej
činnosti sa zameriava na mladé rodiny, mladých ľudí a deti, ktorým chceme
pomáhať, vychádzajúc z podmienok a potrieb miestnej komunity, zapájať ich do
života spoločnosti a napĺňať ich voľný čas. Usporadúvaním rôznych prednášok
a školení chceme posilňovať charakter a sebadôveru mladých ľudí od 14 rokov, ktorí
by formou dobrovoľníctva, pozitívne vplývali na svojich rovesníkov. Publikačnou
činnosťou, enviromentálnou výchovou a účasťou verejnosti chceme pomáhať
miestnej samospráve pri riešení problémov životného prostredia, pri ochrane povodí
a mokradí a budovať kladný vzťah občanov k prírode.

Časť 1.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE
1. Názov: Občianske združenie ZA – SE
2. Oficiálna skratka je: OZ ZA – SE
Článok 2.
SÍDLO A SUBJEKTIVITA
1. Občianske združenie ZA – SE má právnu subjektivitu
2. Sídlom občianskeho združenia je Krtíšska ulica č. 159, Záhorce, 991 06

Časť 2.
CIELE A ČINNOSŤ
Občianske združenie ZA – SE /ďalej len OZ/ sa stará o rozvoj, prosperitu a ochranu
svojich záujmov v súlade so Stanovami. Vytvára pri tom ekonomické, materiálnotechnické, personálne a odborné podmienky na činnosť OZ.

Článok 1.
CIELE ZDRUŽENIA
1. Reprezentovať a brániť sociálne, občianske a ekonomické záujmy nielen
mladej generácie.
2. Združovať a zapájať mladých ľudí do života spoločnosti.
3. Napomáhať intelektuálnemu rastu a duševnému rozvoju mladých ľudí
4. Pomáhať rozvíjať demokratickú občiansku spoločnosť
5. Pomáhať miestnej samospráve pri riešení enviromentálnych problémov
a problémov obnovy a rozvoja obce

Článok 2.
ČINNOSŤ ZDRUŽENIA
1. Napĺňanie cieľov OZ sa uskutočňuje týmito aktivitami:
a/ usporadúvaním prednášok, školení seminárov, konferencií
b/ vzdelávacími aktivitami
c/ publikačnou činnosťou
d/ informačnými kampaňami
e/ voľno-časovými aktivitami
f/ charitatívnou činnosťou
2. Pri napĺňaní cieľov OZ vstupuje do súčinnosti s inými subjektami podobného
zamerania doma i v zahraničí.

Časť 3.
Článok 1.
ČLENSTVO
Členstvo:
1. Členom OZ sa môže stať každá FO, ktorá dovŕšila 14 rok života, bez rozdielu
politického presvedčenia, náboženského vyznania a pohlavia, ale aj cudzí
štátny príslušník, ak má trvalé bydlisko v SR a súhlasí s týmito Stanovami
2. O prijatí rozhoduje výbor OZ. Prijatie potvrdzuje členská schôdza.
3. Dokladom o členstve je platný preukaz, ktorého platnosť je podmienená
zaplatením členských príspevkov za bežný kalendárny rok.
4. Členstvo zaniká vystúpením na vlastnú žiadosť, , vyškrtnutím pre neplnenie
základných členských povinností, alebo vylúčením za obzvlášť závažné
previnenie nezlučiteľné s členstvom v OZ. O vylúčení rozhoduje výročná
členská schôdza OZ.
Práva člena:
1. Podieľať sa na činnosti OZ
2. Navrhovať kandidátov, voliť a od 18 rokov byť volený do orgánov OZ
3. Byť informovaný o rozhodnutiach orgánov OZ
4. Obracať sa na orgány OZ s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o informácie

5. Zúčastňovať sa rokovaní orgánov OZ, na ktorých sa hodnotí jeho činnosť
a správanie
6. Podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov OZ
7. Pri zániku členstva je člen povinný odovzdať členský preukaz
Povinnosti člena:
1. Dodržiavať Stanovy a uznesenia orgánov OZ
2. Podieľať sa na činnosti OZ, riadne vykonávať všetky prijaté funkcie a úlohy
3. Podporovať ciele OZ
4. Chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok OZ
5. Riadne a včas platiť členské a iné schválené príspevky a poplatky
Čestné členstvo:
1. Štatút čestného člena sa udeľuje osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj, prospech
a šírenie dobrého mena OZ
2. Štatút čestného člena udeľuje výročná členská schôdza na návrh výboru OZ
3. Čestný člen nemôže byť volený do orgánov OZ a nemá hlasovacie právo
4. Čestný člen je oslobodený od platenia členských príspevkov

Článok 2.
ORGÁNY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
Výročná členská schôdza:
1. Je najvyšším orgánom OZ, a je utvorený zo všetkých členov OZ
2. Prerokúva všetky základné otázky činnosť OZ, najmä:
- otázky o vzniku a zániku OZ
- otázky o názve a symbolike
- správu výboru o činnosti a hospodárení OZ za uplynulé obdobie
- schvaľuje, mení alebo ruší stanovy OZ
- schvaľuje plán činnosti a rozpočet pre nasledujúce obdobie, ako aj správu
revíznej komisie, schvaľuje výšku členského príspevku
3. Môže byť zvolaná
- výborom
- ak o to písomne požiada najmenej jedna polovica všetkých členov
4. Volí a odvoláva priamymi tajnými voľbami
- predsedu a výbor OZ
- revíznu komisiu
5. Je odvolacím orgánom v disciplinárnom konaní
Na platnosť uznesenia výročnej členskej schôdze sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých členov OZ.
Výbor OZ:
1. Je výkonným orgánom OZ
2. Je zložený z predsedu, tajomníka, hospodára a minimálne dvoch členov.
Celkový počet členov výboru musí byť nepárny.

3. Riadi vedľajšiu hospodársku činnosť na získanie vlastných finančných
prostriedkov
4. Frekvenciu rokovaní výboru OZ si stanoví výbor sám, minimálne 1-krát
štvrťročne, avšak môže byť mimoriadne zvolaný predsedom alebo ak o to
požiada polovica členov výboru.
5. Pripravuje plán činnosti OZ.
6. Vypracúva návrh rozpočtu OZ.
7. Pripravuje Výročnú správu.
8. Rozhoduje o zrušení OZ, ak sa výročná členská schôdza nezíde do 6
mesiacov od zvolania výročnej členskej schôdze.
9. Zriaďuje ostatné funkcie podľa potreby.
10. Na zabezpečenie činnosti OZ môže zamestnávať osoby, pracovné skupiny,
ktoré môžu byť zriadené dočasne alebo trvalo.
11. V mene výboru vystupuje navonok predseda. V prípade neprítomnosti
tajomník.
12. Funkčné obdobie výboru sú dva kalendárne roky.
13. Môže zriadiť sekretariát, kanceláriu a ustanoviť sekretára.

Predseda výboru OZ:
1. Reprezentuje OZ navonok.
2. Zodpovedá za oblasť vzťahov so štátnou správou, samosprávou a inými
organizáciami v SR a zahraničí.
3. V jeho kompetencii je:
- zvolávať výbor OZ
- predkladať výboru návrh plánu práce
- viesť rokovanie výboru
- viesť a obsahovo pripraviť rokovanie výročnej členskej schôdze
- propagácia OZ a jeho vzťah k verejnosti
Tajomník:
1. V neprítomnosti predsedu ho zastupuje a preberá všetky jeho kompetencie
2. Eviduje všetkých členov.
3. Eviduje znesenia výborových schôdzí a uznesenia výročných členských
schôdzí.
4. Aktívne komunikuje s členmi OZ.
Hospodár:
1. Zodpovedá za oblasť finančného zabezpečenia, hospodárenia, ekonomickej
a materiálnej agendy.
2. Je zodpovedný za členské príspevky.
3. Je zodpovedný za evidenciu majetku.
4. Je zodpovedný za evidenciu príjmov a výdavkov.

Článok 3.
HOSPODÁRENIE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
OZ hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom do jeho správy zvereným.
Užíva a nakladá sa s ním v súlade zmluvných vzťahov a so Všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
Zdrojmi majetku sú:
- členské príspevky
- príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov OZ a výnosy majetku
- dotácie a granty od PO, dary od FO a PO
Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie OZ
zodpovedá výbor OZ. Povinnosťou výboru je účelne nakladať s majetkom a využívať
ho pre činnosť OZ. Majetok musí byť evidovaný a zabezpečený pred odcudzením,
poškodením, zničením. Na platnosť písomného právneho úkonu v hospodárskych
veciach sa vyžaduje podpis dvoch oprávnených osôb.
Článok 4.
ROKOVACÍ PORIADOK
Pri každom rokovaní orgánov OZ sa najprv zistí uznášania schopnosť, schvália sa
body programu rokovania. Z každého rokovania orgánov OZ je povinnosť vyhotoviť
zápisnicu, ktorá musí obsahovať:
- overenú zápisnicu podpísanú zapisovateľom a overovateľom,
- prezenčnú listinu
Orgány združenia sú uznášania schopné, ak je prítomná minimálne nadpolovičná
väčšina členov orgánu. Orgány OZ rozhodujú nadpolovičnou väčšinou prítomných
členov. Hlasovanie je tajné. Viacnásobné hlasovanie o tom istom návrhu je
neprípustné. Ak na rokovaní orgánu OZ návrh neprešiel, jeho opätovné predloženie
je možné až na budúcom rokovaní orgánu. Hlasovanie sa musí uskutočniť v poradí,
v akom boli návrhy podané. Žiadny návrh nemá prednosť pred iným návrhom.

Článok 5.
REVÍZNA KOMISIA
Revízna komisia je nezávislý orgán. Volí ju výročná členská schôdza. Členstvo v RK
je nezlučiteľné s členstvom vo výbore OZ. RK vykonáva revízie hospodárenia OZ
a o ich výsledkoch informuje výbor a výročnú členskú schôdzu. Predseda RK má
právo zúčastňovať sa na rokovaní orgánov OZ s hlasom poradným.

Článok 6.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zánik OZ:
- ak OZ zaniká rozhodnutím výročnej členskej schôdze o dobrovoľnom
rozpustení, výbor ustanoví likvidátora
- ak OZ zaniká rozpustením /rozpadom/, likvidátora stanoví MV SR

-

pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky jeho záväzky a pohľadávky.
Zvyšný majetok sa môže použiť výlučne pre podporu činnosti združenia
príbuzného zamerania a programovej profilácie.
2. Deklaratívne ustanovenie:
Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia na prvej členskej schôdzi, konanej
dňa 11. januára 2002.
Občianske združenie ZA – SE vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
V Záhorciach, dňa 11.01.2002
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