
STANOVY  OBČIANSKEHO  ZDRUŽENIA
podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

Článok 1
Základné ustanovenia

1. Občianske združenie má názov  Gavra.
            

2. Sídlom združenia je Vranov nad Topľou, Dlhá 772/130  
      
3. Združenie je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým záujmovým 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 môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami   
      sledujúcimi podobné ciele v Slovenskej republike a zahraničí.

Článok 2
Cieľ a činnosť

1.   Cieľom združenia je podporovať kultúrnosť, vzdelanosť, tvorivosť, občanov formou realizácie 
kultúrno-spoločenských  a výchovnovzdelávacích  aktivít.  Združenie  má  záujem  vytvárať 
materiálne,  technické  a fondové  podmienky  pre  uspokojovanie  kultúrnych,  informačných, 
vzdelávacích,  sociálnospoločenských  a voľno-časových  potrieb  pre  všetky  vekové  a sociálne 
skupiny obyvateľov. 
         

2.   Ciele združenia budú napĺňané najmä týmito formami:

a)  realizácia vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí zameraných predovšetkým na   
     rozširovanie kultúrneho, spoločenského a vzdelanostného rozhľadu detí a mládeže, prístup  
     verejnosti ku kultúrnemu dedičstvu, prevencia nežiadúcich spoločenských javov, podpora  

zdravého životného štýlu, organizovaním seminárov, kurzov, prednášok a publikačnou 
činnosťou

     b)  organizácia voľnočasových aktivít tvorivé dielne,  
          workshopy, súťaže, výstavy, stretnutia klubového typu
                                         
     d)  spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí, podporovanie 
          a participácia na aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších komunít obdobného   
          zamerania
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Článok 3
Členstvo

1. Členom združenia môžu byť fyzické staršie ako 18 rokov, a právnické osoby ktorí súhlasia 
so stanovami a cieľmi združenia.

2. Členstvo v združení môže byť :

riadne,
čestné.

( 1 ) O prijatí pristupujúceho člena združenia rozhoduje výkonná rada združenia nadpolovičnou 
väčšinou všetkých hlasov.

( 2 ) Všeobecnými  podmienkami  pre  vznik  členstva  je  podanie  písomnej  prihlášky, 
zaplatenie základného členského príspevku na činnosť združenia a akceptovanie stanov združenia.

( 3 ) Osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie združenia, 
podporu jeho záujmov,  šírenie dobrého mena alebo obohatili  združenie vynikajúcimi  výkonmi, 
môže valné zhromaždenie udeliť čestné členstvo.

( 4 ) O  udelení  čestného  členstva  rozhoduje  valné  zhromaždenie  spravidla  na  návrh 
výkonnej rady nadpolovičnou väčšinou prítomných členov združenia.

( 5 ) Riadne členstvo v združení zaniká :
a) vystúpením,
b) vylúčením,
c) úmrtím,
d) zánikom združenia.

( 6 ) Vo  všetkých  prípadoch,  okrem úmrtia  člena,  je  na  ukončenie  členstva  potrebná 
písomná forma s uvedením dátumu a spôsobu ukončenia členstva.

( 7 ) Členstvo  právnických  osôb  môže  zaniknúť  tiež  ich  vstupom  do  likvidácie, 
vyhlásením konkurzu, splynutím alebo zánikom.

( 8 ) Člen môže byť vylúčený z dôvodu :
a) nedodržiavania stanov a neplnenia povinností,
b) odsúdenia za úmyselný trestný čin,
c) poškodenia povesti združenia,
d) nerešpektovania zásad finančnej disciplíny a neplatenie členských príspevkov.

( 9 ) O  vylúčení  člena  rozhoduje  výkonná  rada  združenia  dvojtretinovou  väčšinou 
všetkých hlasov. Odvolanie proti rozhodnutiu výkonnej rady rieši valné zhromaždenie.
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Článok 4
Práva a povinnosti členov

Práva a povinnosti lena združeniač

( 1 ) Člen združenia má právo :
a) byť volený do orgánov združenia,
b) podieľať sa na aktivitách združenia,
c) zúčastňovať  sa  rokovaní  valného  zhromaždenia,  hlasovať  na  ňom,  podávať  návrhy  a 

pripomienky k činnosti združenia, požadovať vyjadrenia orgánov združenia k činnosti,
d) spolurozhodovať o cieľoch združenia a spôsoboch ich realizácie.

( 2 ) Povinnosťou člena združenia je :
a) dodržiavať stanovy a ďalšie dokumenty platné pre činnosť združenia,
b) zodpovedne vykonávať funkcie, do ktorých bol zvolený a zúčastňovať sa zasadnutí orgánov, 

ktorých je členom,
c) plniť uznesenia a rozhodnutia orgánov združenia a úlohy mu uložené,
d) pravidelne platiť ročný členský príspevok,
chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok združenia.

Článok 5
Orgány združenia

      Orgánmi združenia sú:
            a)  valné zhromaždenie,
            b)  výkonný výbor združenia
            c)  štatutárny orgán – predseda a podpredseda
            d)  revízna komisia

Ustanovenia orgánov a ich právomoci

( 1 ) Najvyšším orgánom združenia je valné zhromaždenie utvorené zo všetkých členov 
združenia.

( 2 ) Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz ročne a to najneskôr do troch mesiacov 
od skončenia kalendárneho roka. Zvoláva ho predseda zduženia pozvánkou jednotlivým členom. 
Podobným  spôsobom  zvoláva  aj  mimoriadne  valné  zhromaždenie,  ak  o  to  písomne  požiada 
niektorý orgán združenia alebo najmenej 25 % členov. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, 
ak je prítomná tretina všetkých členov a jeho uznesenie sa prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov 
prítomných členov.

( 3 ) Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí :
a) rozhodovanie o vzniku, zlúčení a zániku združenia,
b) schvaľovanie stanov, ich zmien a doplnkov,
c) schvaľovanie plánu činnosti a výročnej správy,
d) schvaľovanie rozpočtu a správy o hospodárení,
e) udeľovanie čestného členstva v združení,
f) riešenie odvolaní proti rozhodnutiam výkonnej rady a štatutárnych orgánov,
g) stanovenie výšky ročných členských príspevkov a základného členského príspevku.

3



( 4 ) Valné zhromaždenie volí a odvoláva členov výkonnej rady a revíznej komisie .

( 5 ) Výkonným orgánom združenia je výkonná rada, ktorá za svoju činnosť zodpovedá 
najvyššiemu orgánu. 

( 6 ) Výkonná rada,  ktorá má najmenej  päť členov (  vrátane  predsedu a podpredsedu 
združenia ) : 
a) riadi združenie medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu,
b) volí spomedzi seba a odvoláva predsedu a podpredsedu združenia,
c) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania najvyššieho orgánu a materiály pre tieto rokovania,
d) vypracováva  návrh  ročného  rozpočtu  združenia  a  predkladá  ho  na  schválenie  valnému 

zhromaždeniu,
e) zabezpečuje aktivity združenia podľa plánu činnosti a schváleného rozpočtu.

( 7 ) Štatutárnym orgánom združenia je predseda a podpredseda.

( 8 ) Predseda združenia :

a) reprezentuje činnosť združenia,
b) organizuje a zabezpečuje činnosť združenia,
c) zastupuje združenie vo všetkých právnych úkonoch, je oprávnený uzatvárať zmluvy             a 

dohody,
d) určuje, ktoré právomoci zverí podpredsedovi počas svojej neprítomnosti,
e) je  spoluzodpovedný  za  činnosť  združenia,  za  dodržiavanie  všeobecne  platných  právnych 

predpisov súvisiacich s činnosťou združenia,
f) je členom výkonnej rady,
g) zúčastňuje sa na zasadnutiach revíznej komisie.

( 9 ) Podpredseda združenia :
a) počas neprítomnosti zastupuje predsedu v plnom rozsahu,
b) je členom výkonnej rady a zodpovedá za jej činnosť,
c) ma na starosti vnútornú organizáciu a administratívu združenia,
d) je oprávnený vystupovať v mene združenia, uzatvárať zmluvy a dohody.

( 10 ) Všetky právne úkony vykonané za združenie ( napr. zmluvy a dohody ) podpisuje 
štatutárny orgán ( t. j. predseda alebo podpredseda združenia ). 

( 11 ) Revízna komisia je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá 
najvyššiemu orgánu.

( 12 ) Jej povinnosťou je :
a) kontrolovať hospodárenie združenia, upozorňovať orgány na nedostatky a navrhovať opatrenia 

na ich odstránenie,
b) kontrolovať dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov,
c) kontrolovať činnosť výkonnej rady, predsedu a podpredsedu združenia,
d) schádzať sa raz za 6 mesiacov.

( 13 ) Revízna  komisia  má  troch  členov  a  členstvo  v nej  je  nezlučiteľné  s členstvom 
v iných orgánoch združenia.
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Článok 10
Hospodárenie združenia

1.  Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

2.  Zdrojmi majetku sú:
          -  dobrovoľné členské príspevky
          -  dary od fyzických osôb
          -  dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zahraničia
          -  dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií 
          -  príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia
          -  reklamná a propagačná činnosť

3.  Za hospodárenie zodpovedá   predsedníctvo. 

4.  Všetky získané finančné prostriedky , ako aj hmotné a nehmotné aktíva sú majetkom združenia 
     ako celku.

5.  Na základe zmluvných vzťahov môže združenie využívať majetok iných organizácií alebo štátu.

6.  Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce  
     obdobie.

Článok 11
Zánik združenia

1.  Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením. O zániku   
     rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov.

2.  Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.

3.  Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade   
     likvidácie môže previesť inému združeniu, nadácii alebo právnickej osobe s podobnými cieľmi 
     alebo na verejnoprospešné a charitatívno-humánne účely. Zánik združenia sa oznámi do 15 dní 
po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

Článok 12
Záverečné ustanovenia

1.  Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením.

2.  Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.  

3.  Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb.  
     o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych 
     predpisov.
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