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Podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

December 2013

STANOVY OBČIANSKÉHO ZDRUŽENIA ĽUDIA PODPORY
Článok 1.
Základné ustanovenia
1. Občianske združenie má názov ĽUDIA PODPORY (ďalej len združenie).
2. Sídlom združenia je Centrum sociálnych služieb Clementia, Ličartovce 287, 082
03 (ďalej len CSS).
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.
6. Združenie je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojim menom
a nesie zodpovednosť vyplývajúci z týchto vzťahov.
7. Jej právne pomery sa riadia zákonom č. 83/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov o združovaní občanov a týmito stanovami.
Článok 2.
Cieľ a poslanie združenia
1. Cieľom združenia je podporovať kultúrnosť, vzdelanosť, tvorivosť, informačnú
a čitateľskú gramotnosť, prispievať ku zvýšeniu kvality života, napomáhať k
skvalitňovaniu rekreačnej a športovej činnosti, zdravotnej a sociálnej starostlivosti
u občanov, ktorí sú prijímateľmi sociálnej služby (ďalej len „PSS“) Centra
sociálnych služieb Clementia, Ličartovce 287 (ďalej len „CSS“) alebo sú
prijímateľmi iného zariadenia sociálnych služieb pri spoločných činnostiach alebo
občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.
2. Jeho hlavným poslaním je rozvoj osobnosti týchto klientov, poskytnutie podpory a
príležitosti na sebarealizáciu a vytváranie podmienok na plnohodnotné začlenenie
sa do spoločnosti. Za týmto účelom sa združenie zameriava najmä na:
a) Zabezpečovanie, organizovanie športových, kultúrnych rekreačných a
spoločenských podujatí, zameraných najmä na rozširovanie kultúrneho,
spoločenského
a vzdelanostného
rozhľadu
a prevenciu
nežiaducich
spoločenských javov, podporu zdravého životného štýlu, organizovanie
odborných seminárov, kurzov, prednášok, publikačnú činnosť,
b) organizovanie relaxačno-rehabilitačných pobytov,
c) motivácia k tvorivej činnosti - iniciovanie zriaďovania tvorivých dielní,
workschopy, súťaže, zabezpečovanie výstavy prác, stretnutia klubového typu,
d) vyvíjanie činností k získavaniu sponzorských, finančných a materiálnych darov
a príspevkov pre občianske združenie,
e) podpora ďalšieho vzdelávania,
f) vykonávanie publikačnej činnosti - vydávanie časopisu,
g) poskytovanie pomoci v procese sociálnej a pracovnej integrácie,
h) pôsobenie na zlepšenie vzťahov, postojov a názorov verejnosti k ľuďom s
mentálnym postihnutím,
i) organizovanie spolupráce so zariadeniami podobného typu, spolupráca so
štátnymi inštitúciami v SR a v zahraničí, podpora a participácia na aktivitách

občianskych združení, organizácii poskytujúcich sociálne služby, nadácii
a ďalších komunít obdobného zamerania.
Článok 3.
Členstvo v združení
1. Členmi združenia môžu byť fyzické a právnické osoby, ktorí sa zaviažu
spolupracovať so združením pri jeho činnosti smerujúcej k realizácii jeho cieľa.
2. O prijatí za člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky správna rada
združenia.
3. Členstvo v tomto združení vzniká dňom prijatia člena.
4. Členstvo zaniká :
a) vystúpením – v deň doručenia písomného oznámenia člena, o vystúpení zo
združenia správnej rade
b) vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia správnej rady o vylúčení
c) úmrtím
d) zánikom združenia.
Článok 4.
Práva a povinností členov združenia
1. Člen má právo:
a) zúčastňovať sa členskej schôdze a hlasovať na nej,
b) zúčastňovať sa na činnosti združenia,
c) voliť a byť volený do orgánov združenia,
d) predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom združenia,
e) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia a pripravovaných aktivitách.
2. Člen je povinný
a) dodržiavať zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,
b) plniť uznesenia orgánov združenia, dodržiavať stanovy združenia,
c) podieľať sa podľa svojich možností a schopností na činnosti združenia,
d) chrániť oprávnené záujmy združenia,
e) platiť členské príspevky,
f) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.
Článok 5.
Orgány združenia
a)
b)
c)
d)

valné zhromaždenie
správna rada
štatutárny orgán
revízna komisia

Článok 6.
Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými
členmi združenia.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Valné zhromaždenie :
schvaľuje zmeny a doplnky stanov združenia,
volí a odvoláva členov správnej rady,
volí a odvoláva členov revíznej komisie,
schvaľuje plán činnosti, rozpočet a výročnú správu o hospodárení,
rozhoduje o ďalších zásadných otázkach týkajúcich sa združenia,
schvaľuje výšku členských príspevkov,
rozhoduje o zrušení, resp. zlúčení združenia s iným občianskym združením.

3. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva správna rada podľa potreby,
spravidla jedenkrát do roka. Správna rada zvolá valné zhromaždenie, ak o to
požiada
najmenej 25
%
členov združenia.
Zhromaždenie
je
uznášaniaschopné, ak je nadpolovičná väčšina všetkých členov. Uznesenie
valného zhromaždenia je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina
prítomných členov. Hlasovanie valného zhromaždenia o personálnych
otázkach môže byť tajné.
Článok 7
Správna rada
1. Správna rada združenia je výkonným orgánom združenia, za svoju činnosť je
zodpovedná valnému zhromaždeniu.
2. Správna rada má najmenej 3 členov. Zasadá podľa potreby spravidla dvakrát do
roka, inak vždy, keď je zvolaná oprávnenou osobou. Rokovania zvoláva a riadi
predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
3. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej
členov. Rozhoduje uznesením, ktoré prijíma nadpolovičná väčšina prítomných
členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu a ak nie je prítomný
rozhoduje hlas podpredsedu.
4. Na riešenie odborných otázok si môže zriadiť poradné orgány a poveriť ich
niektorými právomocami.
5. Správna rada najmä:
a) riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia,
b) volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu a odvoláva ich
c) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,
d) vypracováva plán činnosti združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu
o hospodárení združenia,
e) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,
f) rozhoduje o zrušení združenia v prípade, ak sa valné zhromaždenie nezíde do
troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,
g) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie.

Článok 8
Štatutárny orgán
1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda správnej rady, ktorého v prípade
neprítomnosti zastupuje ním poverený člen správnej rady.
2. Predsedu správnej rady volí a odvoláva správna rada.
3. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia správnej rady.
4. Predseda riadi činnosť združenia, koná v jeho mene, je oprávnený rozhodovať
o všetkých záležitostiach, ktoré súvisia so zabezpečením hospodárskeho chodu
združenia a zastupuje združenie v právnych vzťahoch.
Článok 9
Revízna komisia
1.
Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, za svoju činnosť
zodpovedá valnému zhromaždeniu. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné
s členstvom v správnej rade. Revízna komisia má troch členov, ktorí spomedzi seba
volia predsedu. Schádza sa najmenej jeden krát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi
predseda revíznej komisie. Revízna komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia sú právoplatné, ak ich schválila
nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas
predsedu revíznej komisie.
2.
Revíznu komisiu ustanovuje valné zhromaždenie – volením.
3.
Revízna komisia:
a) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje správnu radu na nedostatky,
navrhuje riešenia na ich odstránenie,
b) kontroluje dodržiavanie stanov.
Článok 10
Zásady hospodárenia
1. Združenie samostatne hospodári s vlastným a zvereným majetkom podľa
príslušných právnych predpisov.
2. Prostriedky na realizáciu svojho cieľa a zabezpečenia svojej činnosti bude
združenie získavať najmä z týchto zdrojov:
a) dobrovoľné príspevky členov a aktivistov
b) dotácie, granty, dary a príspevky od domácich a zahraničných právnických a
fyzických osôb,
c) dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácii,
d) príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia,
e) úroky z peňažných vkladov,
f) reklamná a propagačná činnosť,
g) dedičstvo.
3. Prostriedky združenia možno použiť len na realizáciu cieľov združenia
4. Združenie hospodári na základe rozpočtu, ktorého návrh zostavuje správna rada,
schvaľuje zhromaždenie členov alebo na základe jeho zmocnenia správna rada.

5. Dokumenty účtovného charakteru podpisujú vždy dvaja členovia správnej rady.
6. Priebežné plnenie rozpočtu a ročná účtovná uzávierka podliehajú preskúmaniu
revíznej komisii.
Článok 11
Zánik združenia
1. Združenie zaniká :
a) dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením, ak o tom rozhodne
valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov,
b) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení podľa § 12 zákona
83/1990.
2. Ak zaniká združenie rozpustením, správna rada ustanoví likvidátora. Tento orgán
oznámi zánik združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
3. Pri likvidácii sa najprv uhradia všetky záväzky združenia. Majetok sa v prípade
likvidácie môže previesť inému združeniu, nadácii alebo právnickej osobe
s podobnými cieľmi alebo na verejnoprospešné a charitatívno-humánne účely.
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.

