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Stanovy  

Občianske združenie „LABUŤ“ 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

1.1 Občianske združenie „LABUŤ“ (ďalej OZ „LABUŤ“) je mimovládne nepolitické 

združenie fyzických a právnických osôb, ktoré súhlasia so stanovami združenia. 

1.2 OZ „LABUŤ“ je združenie občanov s cieľom zbierať, ošetrovať, spracovávať 

a prezentovať kultúrne, prírodné a duchovné  dedičstvo obce Malé Zálužie a blízkeho 

regiónu. 

1.3 OZ „LABUŤ“ je právnická osoba, založená v súlade s ustanoveniami zákona 

č.83/1990 o združovaní občanov v znení neskorších zmien a doplnkov.  

Článok 2 

Názov a sídlo združenia 

2.1    Názov združenia: OZ  „LABUŤ“ 

2.2    Sídlo združenia: Malé Zálužie 97   

Článok 3  

Ciele a činnosť združenia 

Ciele združenia sú zamerané na: 

3.1    Kultúrno – spoločenské tradície 

Združenie má záujem rôznymi formami zbierať, uchovávať, spracovávať a prezentovať 

históriu obce Malé Zálužie a jej tradície. 

3.2     Osobnosti obce  

OZ „LABUŤ“ chce vyzdvihnúť a prezentovať osobnosti obce, ktoré ovplyvnili život a vývoj 

dediny v minulosti a zamerať sa na občanov, ktorí vyvíjajú svoje činnosti v súlade so 

stanovami OZ v súčasnosti. 
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3.3 Národopis    

OZ bude skúmať osobitosti vývoja života obce, hľadať to, čo bolo a je jedinečné a typické pre 

obec Malé Zálužie.   

3.4      Ochrana historických objektov obecného významu  

Pri ochrane historických objektov bude združenie vychádzať z existujúceho súpisu 

pamätihodností obce.  

3.5      Činnosti v oblasti vzdelávania, výchovy detí a mládeže   

Združenie bude venovať  pozornosť deťom a mládeži a rozvíjať ich vzťah k obci a regiónu. 

3.6 Aktivity na podporu kultúrno-spoločenských a športových činností  

Združenie sa bude aktívne spolupodieľať na organizovaní kultúrnych, spoločenských 

a športových podujatí v obci Malé Zálužie. 

3.7  Aktivity na podporu a rozvoj vidieckej turistiky 

3.8       Aktivity na podporu a rozvoj komunitného a regionálneho rozvoja 

3.9  Spoluprácu s ďalšími záujmovo príbuznými organizáciami a združeniami, 

             fyzickými a právnickými osobami, ktoré majú podobné ciele a činnosti  

Združenie bude iniciovať partnerské stretnutia a spoluprácu s občianskymi združeniami 

a organizáciami s podobným zameraním v rámci Slovenska i zahraničia. 

3.10   Podporu založenia a udržiavania nových tradícií 

3.11  Aktivity v oblasti ekologického myslenia a správania sa, environmentálnej 

             výchovy, ochrany a  tvorby životného prostredia 

Za účelom dosiahnutia vytýčených cieľov bude OZ „LABUŤ“ realizovať 

nasledovné činnosti:  

- organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí: výstavy, tvorivé dielne, burzy, súťaže, 

stretnutia a kultúrne podujatia    

- organizovanie informačných a vzdelávacích podujatí: besedy, prednášky, konferencie, 

semináre, workshopy, odborné exkurzie a študijné cesty 

-   využívať dostupné technické vybavenie na realizáciu cieľov a činností združenia, 

- vykonávať publikačnú a edičnú činnosť: vydávať rôzne periodické aj neperiodické 

publikácie, informačné a propagačné materiály, 
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- všetky činnosti uskutočňovať v spolupráci s fyzickými osobami a právnickými osobami, 

ktorým záleží na obci a jej občanoch, ďalej s  ostatnými spoločenskými organizáciami,           

s inými obcami a  mikroregiónom. 

Článok 4  

Členstvo v združení 

4.1      Členstvo v OZ „LABUŤ“ je dobrovoľné. 

 

4.2     Členom OZ „LABUŤ“ sa môže na základe písomnej prihlášky stať každá fyzická osoba 

           vo veku nad 18 rokov a tiež právnická osoba,  ktorá súhlasí s jeho stanovami a ktorá 

           uhradí členský príspevok.  

 

4.3  Členstvo v OZ „LABUŤ“ vzniká schválením prihlášky najvyšším orgánom a 

           zaplatením členského príspevku. Odmietnutie členstva musí byť záujemcovi písomne 

           zdôvodnené najneskôr do 90 dní od podania jeho prihlášky. 

 

4.4      Práva členov 

Člen OZ „LABUŤ“ má právo: 

 podieľať sa na činnosti združenia  

 voliť a byť volený do orgánov združenia  

 obracať sa na orgány združenia s námetmi, podnetmi a sťažnosťami; žiadať 

o stanovisko  

 zúčastňovať sa podujatí organizovanými OZ 

 byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia  

 využívať majetok združenia v súlade s jeho stanovami. 

4.5      Povinnosti členov 

Člen OZ „LABUŤ“ má povinnosť: 

 dodržiavať stanovy združenia  

 pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci  

 podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom 

združenia  

 platiť členské príspevky vo výške stanovenej Členskou schôdzou 

 ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia  

 zúčastňovať sa zasadnutí Členskej schôdze. Ak sa člen nemôže zúčastniť Členskej 

schôdze, môže splnomocniť iného člena (členom budú k dispozícii všetky materiály, 

o ktorých sa bude na danej schôdzi rokovať). Splnomocnenie môže mať aj podobu 

elektronickej pošty.  

 

 



4 

 

4.6    Čestný člen 

 je osoba, ktorá sa z vážnych zdravotných alebo iných objektívnych dôvodov nemôže 

pravidelne zúčastňovať na zasadnutiach Členskej schôdze  

 Členskej schôdze sa zúčastňuje dobrovoľne 

 je registrovaná ako osoba, ktorá má záujem aktívne sa podieľať na plnení cieľov 

združenia 

 jej členský príspevok je dobrovoľný 

 nepodieľa sa na hlasovaní 

 nemôže byť volená do orgánov združenia. 

4.7    Zánik členstva  

 vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena 

 úmrtím fyzickej osoby, respektíve zánikom právnickej osoby 

 zánikom združenia 

 vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena 

 vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti alebo 

z iných dôležitých dôvodov.  

4.8   O vylúčení člena rozhoduje členská schôdza. Člen má právo proti rozhodnutiu o vylúčení 

         podať odvolanie Predsedníctvu OZ do 14 dní od jeho doručenia. 

 

Článok 5 

Orgány združenia 

  

Orgány združenia sú: 

 

5.1       Najvyšší orgán: Členská schôdza  

 je tvorená všetkými členmi združenia 

 rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo 

dobrovoľným rozpustením 

 schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky 

 prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných riadnych členov 

a právoplatných splnomocnení 

 schvaľuje výšku členských príspevkov 

 Členská schôdza je uznášania schopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny riadnych 

členov združenia a právoplatných splnomocnení 

 schvaľuje plán činnosti a výročnú správu 

 schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení 

 volí a odvoláva členov Predsedníctva; predsedu a podpredsedu združenia a členov 

kontrolného orgánu 
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 schvaľuje prijatie nových a čestných členov 

 schádza sa minimálne raz ročne 

 mimoriadnu Členskú schôdzu možno zvolať v prípade: 

              - keď Členská schôdza nie je uznášaniaschopná do 30 minút 

              - v mimoriadne dôležitých prípadoch 

              - keď o to písomne požiada nadpolovičná väčšina platných členov združenia 

              - na základe rozhodnutia Predsedníctva. 

 

5.2      Výkonný orgán: Predsedníctvo 

 je zodpovedné Členskej schôdzi 

 je volené na tri roky spomedzi členov združenia 

 má 5 členov 

 riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu 

 zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné 

materiály na tieto rokovania 

 pripravuje plán aktivít, výročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu 

o hospodárení združenia, ktoré predkladá na schválenie Členskej schôdzi  

 rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, ktoré podľa stanov nespadajú do 

právomoci Členskej schôdze 

 predsedníctvo je uznášaniaschopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jeho 

členov. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných 

členov Predsedníctva. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. 

 

5.3       Štatutárny orgán: predseda, podpredseda  

 zastupuje OZ navonok 

 

5.4       Kontrolný orgán: Revízna komisia 

 má troch členov  

 je kontrolným a dozorným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu 

orgánu. Členstvo v kontrolnom orgáne je nezastupiteľné s členstvom v Predsedníctve 

 kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány združenia na nedostatky 

a navrhuje opatrenia na ich odstránenie 

 kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov 

 posudzuje výročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení 

združenia vypracovanú Predsedníctvom pred tým, ako ju prijme Členská schôdza.   
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Článok 6 

Zásady hospodárenia 

 

6.1 Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. 

 

6.2 Rozpočet sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok. Návrh rozpočtu 

predkladá predsedníctvo na posúdenie Revíznej komisii. Členská schôdza schvaľuje 

rozpočet do 31.3. kalendárneho roku. 

 

6.3 Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom (ak ho má). 

 

6.4 Zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od 

právnických osôb, príjmy z vlastnej činnosti, pôžičky, úvery a úroky.  

 

6.5 Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa 

združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať 

v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, 

súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslaním združenia, a v súlade so všeobecne 

záväznými predpismi a stanovami.  

 

6.6 Ak fyzická alebo právnická osoba poskytla združeniu dar, grant alebo príspevok na 

konkrétny účel, združenie je oprávnené ho použiť na iný účel len s predchádzajúcim 

súhlasom tej osoby, ktorá dar, grant alebo príspevok poskytla. 

 

Článok 7 

Zánik združenia 

7.1   O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným                                                           

             rozpustením rozhoduje spravidla Členská schôdza. 

7.2   Združenie zaniká dňom výmazu z registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej 

             republiky.   

7.3   Na zrušenie OZ Labuť s likvidáciou alebo bez likvidácie sa primerane použijú 

            ustanovenia §70-75 Obchodného zákonníka.  

7.4     Všetok zostávajúci majetok a aktíva OZ Labuť sa využijú výlučne na verejnoprospešné, 

            vedecké, kultúrne a vzdelávacie účely. 
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Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

8.1 Návrh stanov bol prerokovaný a schválený Členskou schôdzou na zasadnutí dňa 

        ...........  

8.2 Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR, stanovy nadobúdajú 

       účinnosť dňom registrácie. 

8.3 OZ má právo používať svoj vlastný preukaz, znak, odznak a pečiatku so svojim názvom 

       a znakom. 

                                                                       

 

                                                                       Prípravný výbor:       Mgr.  Mária Krištofovičová 

                                                                                                         Mgr.  Zuzana Plesníková 

                                                                                                         Bc.   Mahuliena Sochorová 

  


