STANOVY
Občianske združenie Handrbolka

Článok I
Základné ustanovenia
Názov združenia je Občianske združenie Handrbolka (ďalej len „združenie“).
Sídlom združenia je Soblahov 872, 91338 Trenčín.
Združenie je dobrovoľnou a neštátnou organizáciou s právnou subjektivitou. Združuje fyzické
a právnické osoby, ktoré sa usilujú realizovať ciele združenia uvedené v článku II týchto
stanov.
Pôsobnosť združenia je vymedzená stanovami.

Článok II
Ciele združenia
Základnými cieľmi združenia sú:
a) Podpora a realizácia výchovno - vzdelávacích a komunitných aktivít zameraných na deti,
mládež a dospelých s dôrazom na enviromentálnu výchovu a vzdelávanie.
b) Podpora a realizácia výchovno - vzdelávacích a komunitných aktivít zameraných na deti,
mládež a dospelých s dôrazom na slobodný emocionálny, duchovný, kognitívny a telesný
rozvoj, zdravý životný štýl.
Za týmto účelom sa bude združenie venovať:
a) Systematickej výchovno – vzdelávacej práci s deťmi, mládežou, dospelými a dôchodcami.
b) Prevádzke detského lesného klubu inšpirovaného lesnou materskou školou.
c) Organizovaniu besied, seminárov, prednášok a výstav.
d) Organizovaniu táborov a víkendových pobytov.
e) Organizovaniu tvorivých dielní a vzdelávacích kurzov.
f)
g)
h)
i)
j)

Poskytovaniu starostlivosti o deti a animátorské aktivity.
Organizovaniu aktivít s medzinárodnou spoluprácou.
Poriadaniu výletov, exkurzií.
Informačnej činnosti a osvete.
Vydávaniu publikácií a tematických materiálov.

k) Praktickej ochrane prípody a krajiny.
l) Rozvoju dobrovoľníctva a dobrovoľníckej služby.
m) Spolupráci s inými subjektmi s podobnými záujmami.

Článok III
Členstvo

Členom združenia môže byť fyzická osoba staršia ako 15 rokov alebo právnická osoba, ktorá súhlasí
so stanovami a cieľmi združenia.
Členstvo v združení vzniká na základe schválenia písomnej prihlášky záujemcu o členstvo Radou.
Prvými členmi združenia sa automaticky stávajú zakladajúci členovia združenia (prípravný výbor).
Členovia sa schádzajú na členskej schôdzi. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.
Člen združenia je oprávnený:
-

voliť a byť volený do orgánov združenia
byť informovaný o činnosti a zámeroch združenia,
zúčastňovať sa rokovaní členskej schôdze a hlasovať na nich,
predkladať orgánom združenia návrhy, podnety, pripomienky a sťažnosti a žiadať orgány
združenia o vyjadrenie k nim,
podieľať sa na praktickej činnosti združenia v súlade so stanovami združenia.

Člen združenia je povinný:
-

-

dodržiavať stanovy a plniť uznesenia orgánov združenia,
aktívne hájiť záujmy združenia, dodržiavať všetky vnútorné dohody a Radou schválené
vnútorné pravidlá združenia, nepodnikať žiadne kroky, ktoré by boli v rozpore so záujmami
združenia,
včas a riadne platiť členské príspevky vo výške stanovenej Radou.

Členstvo v združení zaniká:
-

dobrovoľným vystúpením člena, členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia
člena o vystúpení zo združenia
vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia Rady o vylúčení člena,
úmrtím člena (fyzickej osoby) alebo zánikom právnickej osoby,
zánikom združenia.

Článok IV
Orgány združenia
Orgánmi združenia sú:
1. Najvyšším orgánom je členská schôdza.
2. Výkonným orgánom združenia je Rada.
3. Kontrolným orgánom je revízna komisia, ktorá kontroluje hospodárenie združenia.

Článok V
Rada a štatutárny orgán
1. Rada:
- Riadi a zabezpečuje činnosť združenia.
- Zvoláva a pripravuje program zasadnutia členskej schôdze.
- Vypracováva Správu o činnosti, návrh rozpočtu a Správu o hospodárení združenia.
- Určuje koncepciu združenia a jeho ciele na ďalšie obdobie.
- Rozhoduje o prijatí a prepustení zamestnancov združenia,
- Rieši návrhy, podnety a pripomienky členov,
- Je zodpovedná za hospodárenie združenia a za nakladanie s majetkom združenia.
- Stanovuje výšku členských príspevkov a v odôvodnených prípadoch rozhoduje o oslobodení
člena od povinnosti platiť členské príspevky,
- Schvaľuje prihlášky záujemcov o členstvo, vedie zoznam členov a rozhoduje o vylúčení
členov zo združenia.

2. Rada je riadiacim orgánom združenia s rozhodovacími právomocami. Rada má 3 členov.
Rokovania Rady zvoláva a riadi predseda. Z rokovania sa vyhotovuje zápis
3. Prvými členmi Rady sa stávajú členovia prípravného výboru
4. Členov Rady volí členská schôdza
5. Radu združenia tvoria predseda, podpredseda a jeden člen združenia.
6. Rada si na prvej schôdzi spomedzi seba volí predsedu a podpredsedu.
7. Štatutárny orgán združenia, ktorý zastupuje združenie vo vonkajších vzťahoch, tvorí predseda.
Predsedu v čase jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda.
8. V prípade zániku funkcie niektorého člena Rady, určia zostávajúci členovia Rady jeho nástupcu
z radov členov združenia. Členom Rady môže byť len fyzická osoba.
9. Funkčné obdobie Rady je 3 roky.
10. Rada je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina hlasov. Každý z členov Rady má
jeden hlas. V prípade nerozhodnosti rozhoduje hlas predsedu.
11. Rozhodnutie Rady môže byť prijaté i diaľkovo, prostredníctvom emailu.
12. Funkcia člena Rady zaniká:
- doručením písomného oznámenia člena Rady o tom, že sa vzdáva tejto funkcie, ostatným
členom Rady,
- úmrtím člena Rady,

-

zánikom členstva v združení,
rozhodnutím Rady o odvolaní člena Rady z funkcie; v prípade, že nie je odvolaný člen
prítomný na rokovaní Rady, na ktorej bolo rozhodnuté o jeho odvolaní, zaniká funkcia až po
doručení písomného rozhodnutia o odvolaní z funkcie odvolávanému členovi Rady.

Článok VI
Členská schôdza

1. Členská schôdza je najvyšší orgán združenia, utvorená zo všetkých členov združenia. Schádza sa
podľa potreby, minimálne však raz ročne. Členskú schôdzu zvoláva Rada.
2. Členská schôdza:
-

volí a odvoláva členov Rady združenia
volí a odvoláva členov kontrolného orgánu združenia
schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky
rozhoduje o zániku združenia
schvaľuje rozpočet, Správu o činnosti a Správu o hospodárení združenia
schvaľuje plán činnosti, ročnú účtovnú uzávierku združenia
kontroluje rozhodnutia Rady združenia a navrhuje úpravy či zmeny týchto rozhodnutí, ktoré
predkladá Rade k prerokovaniu,

3. Zasadnutie členskej schôdze zvoláva Rada združenia
4. Zasadnutie členskej schôdze je uznášaniaschopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina hlasov

Článok VII
Revízna komisia
Je kontrolný orgán združenia, ktorý dohliada na činnosť združenia. Tvoria ho dvaja členovia
združenia.
2. Funkčné obdobie je 3 roky.
3. Členov komisie volí členská schôdza
4. Úlohy revíznej komisie:
- preskúmava ročnú účtovnú uzávierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie
zasadnutiu,
- kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov, upozorňuje Radu na zistené nedostatky a
podáva návrhy na ich odstránenie,
- navrhuje zvolanie mimoriadnej schôdze Rady, ak si to vyžaduje záujem združenia,

1.

Článok VIII
Hospodárenie združenia
1. Združenie hospodári s prostriedkami získanými z členských príspevkov, darov od fyzických
a právnických osôb, príjmy podielu zaplatenej dane, úroky z finančných prostriedkov v
peňažných ústavoch, výnosy zo vzdelávacích a spoločenských akcií, príjmy z činností
realizovaných pri naplňovaní cieľov združenia, výnosy z majetku združenia, granty a dotácie od
fyzických a právnických osôb zo Slovenska i zo zahraničia, granty a dotácie zo štátnych a
samosprávnych orgánov a organizácií.
2. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu
podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov združenia
3. Rada zodpovedá za zabezpečenie hospodárenia združenia a za nakladanie s majetkovými
hodnotami združenia.
Článok IX
Zánik združenia
Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením. Ak zaniká združenie
rozpustením, členská schôdza určí likvidátora. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky
záväzky organizácie. Likvidačný zostatok sa môže použiť výlučne na charitatívne účely.

Článok X
Záverečné ustanovenia

1. Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom registrácie Ministerstva vnútra SR.
2. Združenie vzniká dňom registrácie združenia Ministerstvom vnútra SR

