Stanovy občianskeho združenia
DUBRAVKA-Mlyn
založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

Článok I.
Právne postavenie
DUBRAVKA-Mlyn (ďalej len „združenie“) je právnickou osobou, dobrovoľným združením
fyzických a právnických osôb podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení

neskorších predpisov s vlastnou právnou subjektivitou združujúcou fyzické osoby a právnické
osoby stotožnené s cieľmi združenia.

Článok II.
Názov a sídlo združenia
Názov zduženia: DUBRAVKA-Mlyn

Sídlo združenia: Fulianka 155, 082 12
Článok III.
Cieľ združenia
1. Cieľom združenia je podpora a rozvoj aktivít na miestnej ale aj na štátnej a medzištátnej
úrovni. Združenie sa usiluje o presadzovanie občianskych iniciatív v oblastiach, ktoré sú

predmetom činnosti združenia.

2. Predmetom činnosti pre dosiahnutie cieľa sú najmä aktivity v oblasti:

a) podpory iniciatív v oblasti ochrany a rozvoja životného prostredia, poľovníctva, rybolovu
a lesného hospodárstva;

b) rozvoja a podpory agroturizmu a regionálneho rozvoja;

c) zvýšenia kvality a rozvoja chovu zvierat, pestovania plodín a ďalšej poľnohospodárskej
činnosti;

d) vytvárania podpory spolupráce v rámci medzinárodnej kooperácie cezhraničných iniciatív
v oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a rybolovu;

e) zasadzovanie sa

za rozvoj

životného,

poľnohospodárskeho a lesno-hospodárskeho

prostredia hlavne v mikroregióne Fulianka;
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f) podpora rozvoja iniciatív v oblasti turizmu, agroturizmu, gastronómie, potravinárstva
a hotelierstva;

g) podpora iniciatív v oblasti spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života a športu;

h) podpora a spolupráca v oblasti kultúry a športu na miestnej, štátnej a medzinárodnej úrovni.
i) organizovanie športových podujatí, podpora a rozvoj telesnej kultúry;

j) participácia na kultúrno-spoločenskom živote a dianí, aktívny rozvoj a podpora kultúry v jej
širokom chápaní a spektre činností;

k) podpora folklóru a ľudovej tvorby,

podpora vzdelávacích a filantropických aktivít

a projektov;

l) vytváranie podmienok pre vznik a realizáciu miestnych kultúrnych organizácií a vzájomnú
spoluprácu, vytváranie aktivít na skvalitnenie a spríjemnenie spoločenskej klímy v oblasti
starostlivosti a rozvoja práce s deťmi a mládežou, rodinami, staršími;

m) aktivity so znevýhodnenými skupinami obyvateľov, vzdelávanie a konzultačné činnosti,

integrácia mentálne a fyzicky postihnutých a zapájanie ich do spoločenského a pracovného
života;

n) podpora zachovania historických, kultúrnych a tiež enviromentálnych a etnografických

hodnôt v mikroregióne Fulianka, okolia Kapušianskeho hradu ale i v širšom regióne okresu
a kraja;

o) ochrana historických pamiatok, vytváranie priestoru a podmienok na všeobecnú realizáciu
občianskych iniciatív a aktivít;

p) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych služieb, poskytovanie sociálnej pomoci, ochrana ľudských práv;

q) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti, organizovanie seminárov,
prednášok a diskusií za účelom vzdelávania.

Článok IV.
Členstvo v združení
Vznik členstva
1. Členstvo v združení je dobrovoľné, členom sa môže stať každá fyzická i právnická osoba,
ktorá súhlasí s cieľmi občianskeho združenia.

2. Osoba sa uchádza za člena združenia na základe prihlášky a zaplatení členského poplatku.
3. Členstvo vznikne dňom písomného rozhodnutia Predsedníctva združenia o jeho prijatí za
člena združenia.

Zánik členstva
4. Členstvo v združení zaniká:

a) písomným oznámením o dobrovoľnom vystúpení zo združenia;
b) úmrtím člena alebo vyhlásením člena za mŕtveho;

c) ak bol člen združenia právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin;

d) neuhradením členského poplatku, ak bol stanovený;

e) v prípade právnických osôb ich členstvo zaniká ich vstupom do likvidácie, vyhlásením
konkurzu, splynutím alebo zánikom;

f) vstupom združenia do likvidácie, vyhlásením konkurzu, splynutím alebo zánikom združenia.
5. Predsedníctvo združenia môže navrhnúť Správnej rade ukončenie členstva v združení
členom združenia:

a) z dôvodu neplnenia si povinností, porušovania stanov prípadne iných právnych a interných
predpisov;

b) v prípade nerešpektovania zásad a nariadení nakladania z majetkom združenia, ktoré

vyplývajú zo všeobecne platných právnych predpisov, zo stanov a ďalších dohôd a interných
nariadení združenia;

c) v prípade poškodzovania povesti a dobrého mena združenia;
d) alebo v inom odôvodnenom prípade.

6. O vylúčení člena združenia na základe návrhu Predsedníctva (čl. IV, bod 5, a, b, c) rozhoduje
Správna rada združenia, ktorá rozhodnutie o vylúčení písomne alebo elektronickou formou
oznámi vylúčenému.

Článok V.
Práva a povinnosti členov
Práva členov združenia:
1. Členovia majú právo podieľať sa na činnosti združenia, za podmienok určených v stanovách

združenia.

2. Okrem toho majú právo:

a) zúčastňovať sa na Valnom zhromaždení členov, vyjadrovať svoje názory, stanoviská, hlasovať
o jeho návrhoch;

b) byť prijatý za člena Správnej rady, a to iba v prípade, že o tom Správna rada rozhodne;

c) podieľať sa na plnení úloh združenia, podávať návrhy a pripomienky k činnosti združenia;
d) zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných združením;

e) byť informovaný o činnosti a zámeroch združenia, do miery určenej dohodou Predsedníctva
a Správnej rady združenia;
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f) využívať výhody vyplývajúce z členstva v združení.
Povinnosti členov združenia:
3. Členovia sú povinní dodržiavať stanovy a ďalšie predpisy, nariadenia, dohody a interné
dokumenty združenia.

4. Členovia sú tiež povinní:

a) pomáhať realizovať ciele združenia zakotvené v stanovách a plniť úlohy prijaté v
uzneseniach orgánov združenia;

b) platiť členské príspevky;

c) zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov združenia, ak sú pozvaní na základe písomnej
pozvánky;

d) chrániť a rozširovať dobré meno združenia.
Článok VI.
Orgány združenia

1. Orgánmi združenia sú:

Správna rada

Správna rada:

Valné zhromaždenie

Predsedníctvo

2. Správna rada je najvyšším orgánom združenia. Je riadiacim a rozhodovacím orgánom.
3. Správna rada je na začiatku pôsobnosti združenia vytvorená zo zakladajúcich členov
združenia.

4. Správna rada sa schádza podľa potreby, minimálne raz za dva roky.

5. Rozhodnutia Správnej rady sú prijaté, ak za ich prijatie hlasuje nadpolovičná väčšina

prítomných členov Správnej rady. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas Predsedu združenia.
6. Do kompetencie Správnej rady patrí:

a) v súčinnosti s Predsedníctvom združenia riadiť činnosť združenia;

b) voliť spomedzi členov Správnej rady, členov Predsedníctva združenia. Zároveň má Správna
rada možnosť odvolania členov Predsedníctva, ak podmienky v interných nariadeniach

a dohodách členov Správnej rady združenia nehovoria inak alebo nekladú inak špecifikované
podmienky pre kandidátov alebo jej členov;

c) schvaľovať stanovy, ich zmeny a doplnky. V tomto prípade je potrebná nadpolovičná väčšina
hlasov všetkých členov Správnej rady združenia. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas

Predsedu združenia;
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d) schvaľovať rozpočet združenia, ktorý predkladá Predsedníctvo združenia;

e) rozhodovať o prijímaní nových členov Správnej rady združenia. V tomto prípade je potrebný

súhlas všetkých členov Správnej rady združenia. V prípade zmeny počtu členov Správnej rady
bude hlasovací pomer upravený v internom dokumente, na ktorom sa musia zhodnúť všetci
zakladajúci členovia Správnej rady;

f) rozhodovať o vylúčení členov združenia z členstva v združení;
g) odvolávať členov Správnej rady združenia;

h) voliť členov Predsedníctva združenia, prípadne členov ďalších orgánov združenia;

i) vytvoriť nový orgán združenia;

j) rozhodovať o vylúčení členov združenia, ak títo konajú v rozpore so stanovami a ďalšími
internými dokumentmi združenia;

k) rozhodovať o prijatí nových členov združenia. Postačujúca je nadpolovičná väčšina hlasov
všetkých členov Správnej rady združenia. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas Predsedu
združenia;

l) rozhodovať o všetkých záležitostiach združenia v súčinnosti s Predsedníctvom združenia;
m)rozhodovať o veciach strategického významu a majetkových záležitostiach združenia;

n) rozhodovať o zrušení, zániku, zlúčení, splynutí, rozdelení alebo dobrovoľnom rozpustení
združenia.

Predsedníctvo:
7. Štatutárnym orgánom združenia sú Predseda a Podpredseda, ktorí konajú za združenie
samostatne. Predsedníctvo sa za svoju činnosť zodpovedá Správnej rade združenia.

8. Členov Predsedníctva združenia na začiatku pôsobnosti združenia vymenuje Správna rada
združenia, ustanovená zakladajúcimi členmi združenia. Následne sú členovia Predsedníctva
vymenúvaní a odvolávaní Správnou radou podľa potreby a v medziach určených v internom
dokumente.

9. Členovia Predsedníctva sú vymenovaní iba spomedzi členov Správnej rady združenia.

Predsedníctvo združenia zabezpečuje činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami
Správnej rady združenia.
10.

Predseda zabezpečuje činnosť združenia. Koná v mene združenia vo všetkých

záležitostiach združenia v medziach všeobecných právnych predpisov, stanov združenia
a všetkých interných predpisov združenia, ak interný dokument združenia schválený Správnou
radou neurčuje inak.
11.

Predseda plní výkonnú, zástupnícku a reprezentatívnu funkciu združenia.
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12.

Predseda je povinný získať súhlas Podpredsedu na vykonanie právneho úkonu iba

v závažných právnych veciach, špecifikovaných v interných dokumentoch združenia schválených
Správnou radou.

13.

Predseda je povinný pripravovať ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu

14.

Podpredseda zastupuje Predsedu združenia v medziach všeobecných právnych predpisov,

15.

Do právomoci Predsedu združenia patrí:

a správu o hospodárení združenia so zreteľom na predmet a cieľ združenia.

stanov združenia všetkých interných predpisov združenia schválených Správnou radou.

a) riadiť činnosť združenia v súčinnosti so Správnou radou združenia;

b) vykonávať kontroly činnosti a správy združenia;

c) navrhovať rozpočet, a so súhlasom Podpredsedu združenia ho meniť. Následne bezodkladne
o týchto zmenách informovať Správnu radu;

d) kontrolovať hospodárenie združenia;

e) rozhodovať o veciach súvisiacich s činnosťou a prevádzkou združenia.
Valné zhromaždenie:
16.

17.

Je orgánom združenia, ktorý tvoria všetci členovia združenia.

Valné zhromaždenie je iba poradným orgánom Správnej rady združenia, a jeho

rozhodnutia nie sú pre Správnu radu ani pre Predsedníctvo združenia záväzné, majú len
odporúčací charakter.

18.

Rozhodnutia Valného zhromaždenia sú platné, ak sa na jeho rokovaní zúčastní

nadpolovičná väčšina členov združenia. Rozhodnutia Valného zhromaždenia sú platné ak zaň
hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov.
19.

Valné zhromaždenie sa zvoláva podľa potreby, oznámením písomnou alebo elektronickou

20.

Do kompetencie Valného zhromaždenia patrí:

formou všetkým jej členom.

a) hlasovať o odporúčaní návrhov zmien stanov združenia;

b) hlasovať o iných návrhoch pre organizáciu a činnosť združenia.
Článok VII.
Hospodárenie združenia

1. Združenie hospodári so svojím majetkom podľa schváleného rozpočtu, v súlade so všeobecne
záväznými predpismi. Ochrana majetku združenia, jeho evidencia a hospodárenie s ním sa
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vykonáva v súlade so všeobecne platnými a záväznými právnymi predpismi, štatútom združenia,
dohodami a vnútornými nariadeniami združenia.

2. Hospodárenie združenia podlieha kontrole Správnej rady združenia.

3. Valné zhromaždenie v otázkach hospodárenia a nakladania s majetkom združenia vystupuje
iba ako poradný orgán.

4. Predsedníctvo združenia v otázkach hospodárenia a nakladania s majetkom združenia
vystupuje ako výkonný, štatutárny orgán, a ako rozhodovací orgán v súčinnosti so Správnou
radou združenia a v medziach vymedzených štatútom a internými dokumentmi združenia.

5. Majetok združenia tvoria:

a) členské príspevky, dotácie, granty, dary, sponzoring;

b) výnosy z projektovej činnosti, ktoré slúžia na dosahovanie cieľov združenia;

c) výnosy z majetku a vlastnej činnosti;

d) príjmy od daňovníkov, ktorí využili možnosť použiť zaplatenú daň na osobitné účely;

e) odmien za vykonávanú činnosť združenia, ktoré môžu byť použité len na podporu cieľov
združenia;

f) administratíva a majetok vymedzený vo vyhlásení a dohodách Správnej rady združenia
a interných predpisoch združenia;

g) iné príjmy získané v súlade so stanovami združenia a všeobecne záväznými právnymi
predpismi, štatútom združenia, dohodami a vnútornými nariadeniami združenia.

6. Majetok môže byť použitý na dosahovanie cieľov združenia, prípadne na iné aktivity v súlade
so stanovami, internými predpismi a dohodami združenia.
Článok VIII.
Zánik združenia
1. Združenie sa zriaďuje na dobu neurčitú.
2. Združenie zaniká:
a) rozdelením;

b) splynutím;

c) dobrovoľným rozpustením;

d) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.

3. O zániku združenia rozhoduje Správna rada združenia, pričom súčasne rozhoduje aj

o prechode práv a povinností týkajúcich sa majetku a záväzkov združenia. Môže tak konať aj
na základe odporúčania Valného zhromaždenia rovnako ako aj Predsedníctva.

4. V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje Správna rada združenia likvidátora. Tento sa
postará o administratívu zániku a vyrovná záväzky združenia.
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5. Likvidátor so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia Správnej rady združenia a oznámi
to Valnému zhromaždeniu.

6. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.
Článok IX.
Záverečné ustanovenia

1. Návrh stanov bol prerokovaný a schválený zakladajúcimi členmi združenia, na zakladajúcom
zasadnutí dňa 15. 7. 2015. Zmena pôvodných stanov bola prerokovaná na zhromaždení členov
Správnej rady Občianskeho združenia DUBRAVKA-Mlyn dňa 29.9.2017.

2. Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra SR, stanovy nadobúdajú účinnosť dňom
registrácie.

3. Stanovy je možné meniť a doplniť iba rozhodnutím Správnej rady združenia.

Vo Fulianke, dňa 29. 9. 2017

8

