STANOVY

občianskeho združenia Dobry skutok SK
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občíanskezdruŽenie (d'alej len ,,Združenie") je občiansk
,qdriii* *'*";*i'podl,a zákona č.
83/l990 Zb. o združovaníobčanov vplatnom znení, ktor{,*fdruŽuje svojió[..ě].nou s ciel'om
spoločného vykonávania všeobecne prospešných činností!'jv outasii
sociálnej
starostlivosti, školstva a telovýchovy a prevádzkovania intemetoié|g serveru 'dáuoiní"wu'
sÉutok.
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Názov Združenia
Názov ZdruŽenia je: Dobry skutok

SK
Čt. r
Sídlo združenia

Sídlom ZdruŽenia je: Pribinova 25,8I

l

09 Bratislava _ mestská časťStaré Mesto.

Čt. +

Vznik združenia

l.

ZdruŽenie vzniká dňom jeho registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na základe
návrhu štvorčlennéhoprípravného výboru.

2.

Po vzniku ZdruŽenia koná v meneZdruŽenia prípravný výbor, ato aŽ do vymenovania predsedu
správnej rady alebo podpredsedu správnej rady ako štatutárnych orgánov ZdruŽenia.
Čt. s
Členstvo

l.
2.

Členovia prípravného výboru ZdruŽeniasú zaktadajťrcimi členmi ZdrvŽenia.

3'

Členstvo v Združení zaniká:

Členom ZdruŽenia sa móŽe d'alej stať |zická osoba Staršia ako l5 rokov, ktorá si podala písomnú
prihlášku a splnila d'alšie podmienky, ktoré stanoví prevádzkový poriadok (ak bol prljaý), a to na
základe rozhodnutia členskej schódze Združenia. Na členstvo v ZdruŽení neexistuie právny nárok.

a)
b)
c)
d)

smďou člena;
Vystúpením člena na základe písomnéhooznámenia predsedovi správnej rady;
vylúčenímčlena;
zánikom ZdruŽenia.

Čt.0

Poslanie a činnost' združenia (ciel' činnosti)

l.

Hlavným poslaním (ciel'om činnosti) ZdruŽeniaje spoločnévykonávanie všeobecne prospešných
činnostív oblasti zdravotnícťva, sociálnej starostlivosti, školstva a teloýchovy a prevádzkovanie
internetového seryeru

2'

Dobý skutok.

Ďalšia činnosťZdruŽenia spočívanajmá v:

a)
b)
c)
d)
e)
0

zhromaŽd'ovaní darov od organizácií a občanov a ich narI.anerlpzp_á-vibvlňa"'a konkrétne
charitatívne účelyv oblasti zdravotníctva, sociálnej starostljícísl'i._sLo.r'ryř,"i,\lo-.houo
v súlade so všeobecne záv'aznými právnymi predpismi Sloveníkei rdpublikv;
\
reklamnej činnosti vykonávanej za účetomzískania prevádz(oýý.ť1 p.o'tii.4kov"'ia činnost'
1,
''' ] , '.
ZdruŽenia a na konkrétne charitatívne
n,"' ,'.' i
propagácii subjektov pósobiacich v oblasti zdravotníctva, sótíap.}'s1a1ošitiv'bpťi, školsťva
{')'| 'V

i 'i

účely;

a

telovýchovy;

;,

' '':{*

|'

il' :}'

usporiadavaní verejne prospešných akcií;
prenájme reklamných plÓch za účelomzískania prevádzkových prostriedkov na činnosť
ZdruŽenia a na konkrétne charitatívne účely;

maloobchodnom predaji predmetov propagujúcich činnosťZdruŽenia alebo subjektov

kooperuj úcich so ZdruŽením.

3. Ďalšie podrobnosti o činnosti ZdruŽentaupravuje prevádzkový poriadok ZdruŽenia.
4, Pri svojej činnosti ZdruŽenie spolupracuje s lzickými a právnickými osobami na
zdravotníctva, sociáInej starostlivosti, školstva a telovýchovy'

úseku

5. Za

účelomuplatňovania ďalebo ochrany spoločných záujmov, spoločnej činnosti alebo
dosiahnutia určitéhociel'a móŽe Združenie vytvárať s d'atšími subjektmi zvázy alebo sa podiel'ať
na ich činnosti, pokial' je ich činnosťalebo ich ciele totoŽné s činnosťoualebo čiel'mi ZdruŽenia.

6.

ZdruŽenie vyvrja činnost' v súlade so všeobecn e záváznými právnymi predpismi, t'ýmito stanovami
a prevádzkovým poriadkom ZdruŽenia.

Čt.l

Zásady hospodárenia
1.

ZdruŽenie hospodári podl'a schváleného rozpočtu.

2.

Združenie hospodári s vlastným hmotným a nehmotným majetkom'

J.

Prostriedky ZdruŽenia tvoria predovšetkým

a)
b)
c)
d)

4.

:

vstupné príspevky čtenov;

člensképríspevky;
výnosy z vlastnej hospodárskej činnosti;
dary, granty a dotácie.

Do piatich dní od registrácie ZdruŽenia zriadi Združenie bežný účetZdruženia, na ktory budú
príslušnéprostriedky poukazované a z ktorého budú postupne čerpanéna účely,ktoré sú v súlade
s poslaním, ciel'mi a činnost'ami ZdruŽenia.
Čt.t
Práva a povinnosti členov Združenia

l.

Člen ZdruŽenia má tieto základné práva:

a)
b)
c)
d)
e)
2.

zúčastňovat'Sana rokovaní a rozhodovaní na členských schódzach;
volit'a by'volený do správnej rady ZdruŽenia;
zúčastňovat' sa akcií organizovaných ZdruŽením;
podávať orgánom Združenianávrhy a sťaŽnosti;
vyuŽívať výsledky hospodárskej činnosti ZdruŽenia v súlade so všeobecne záv'áznými
právnymi predpismi, stanovami a prevádzkovým poriadkom Združenia.

Člen Združenia má tieto základné povinnosti:

a)
b)
c)

uhradiť včas stanovený vstupný príspevok;
hradit'včas stanovené člensképríspevky;

plnit'a dodrŽiavať ustanovenia ýchto stanov a prevádzkového poriadku ZdruŽenia,

d)
3.

plniť a dodrŽiavať rozhodnutia členskej schódze
rady a podpredsedu správnej rady.

Zakladajúci členovia ZdruŽenia podl'a čl. 5
príspevok, člensképríspevky ani žiadne iné

spravneJ

vstupný
Čt. q

Porušenie členských
l.

Clenovi ZdruŽenia, ktoý si neplní člensképovinnosti vyplývajúce zo stanov a prevádzkového
poriadku ZdruŽenia mÓŽe predseda správnej rady uloŽiť niektoré z ýchto opatrení:

a)

2.

upozornenie.

Člen ZdruŽenia' ktorému bolo uloženéopatrenie uvedené v článku 9 odsek l ýchto stanov, Sa
móŽe proti nemu odvolat'na členskúschódzu ZdruŽenia, a to do 15 dní odo dňa, kedy mu bolo
toto opatrenie oznámené. odvolanie nemá odkladný účinok,predseda správnej rady však móže
svoje rozhodnutie o uloŽení opatrenia zmeniť alebo zrušiť.

Člena ZdruŽenia, ktoý hrubo alebo opakovane porušil do jedného roku po uloŽení opatrenia
podl'a článku 9 odsek l svoju členskúpovinnosť, alebo ktoqí porušil všeobecne závázné právne
predpisy ýkajúce sa činnosti ZdruŽenia alebo poškodil svojím konaním dobrú povest'ZdruŽenia,
mÓŽe členská schódza na návrh predsedu správnej rady vylúčiťzo ZdruŽenia' Vylúčenieje
preskúmatel'né súdom podl'a $ 15 zákona č. 83/1990 Zb. o zdruŽovaní občanov v platnom znení.
4,

5.

Konanie o uložení opatrenia podl'a článku 9 odsek l alebo o vylúčenípodl'a článku 9 odsek 3 nie
moŽné začaťpo uplynutí doby jedného roka odo dňa, kedy došlo k porušeniu členskej
povinnosti, všeobecne záv'ázných právnych predpisov ýkajúcich sa činnosti ZdruŽenia alebo ku
konaniu člena' ktoré poškodilo dobrú povesť Združenia.

je

UloŽením opatrenia alebo vylúčenímčlena ZdruŽenia nie je dotknuté právo ZdruŽenia uplatnit'si
nárok na náhradu škody, ktorú člen ZdruŽenia v súvislosti s porušením členskej povinnosti,
všeobecne závázných právnych predpisov ýkajúcich sa činnosti ZdruŽenia alebo konaním
poškodzuj úc i m dobrú povesť ZdruŽenia ZdruŽen i u spósob i l.

Čt. lo
orgány združenia

l.

orgánmi združenia sú:

a)
b)

c)
2.

členská schódza;
správna rada;
predseda správnej rady a podpredseda správnej rady.

Prví členovia správnej rady sú volení ustanovujúcou ělenskou schÓdzou, ktorá sa bude konat'v
lehote 30 dní odo dňa registrácie ZdruŽenia. Ustanovujúca členská schódza schval'trje stanovy
ZdruŽenia.

cl.

1l

členská schódza
l.

Členská schódza je najvyššímorgánom ZdruŽenia. Tvorí ju zhromaždenie všetkých členov
Združenia. Koná sa spravidla 2x ročne a moláva ju predseda správnej rady (písomne,
elektronickou poštou apod.) aspoň dva ýŽdne pred dátumom jej konania. V pozvánke musí bý'
uvedený program členskej schÓdze.

,)

Mimoriadnu členskúschódzu musí predseda správnej rady zvolat', ak o to poŽiada najmenej l/3
členov ZdruŽenia alebo správna rada. Musí byť zvolaná najneskór do 30 dní od doručenia žiadosti
predsedovi správnej rady' Ak mimoriadna členská schódza nie je takto mo|aná, musí ju zvolať
správna rada.

3'

Clenská schÓdza rozhoduje o:
a)
b)

c)
d)
e)

D

s)

h)

zániku ZdruŽenia dobrovol'ným rozpustením alebo zlúčením.

j)

likvidátora;
d'alšíchotázkach, ktoré sú v jej kompetencii podl'a ýchto Stanov.

i)

4.

spósobe majetkovoprávneho vyporiadania

pri zániku

ždruŽenla, vrátane vymenovania

Členská schódza si mÓže vyhradiť rozhodovanie o d'alších záteŽitostiach ZdruŽenla' ktoré sú
v kompetencii iných orgánov ZdruŽenia.

5.

Členská schódza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná váčšinavšetkých členov
ZdruŽenia a prijíma rozhodnutiajednoduchou váčšinou,ak v ýchto stanovách nie je uvedené inak.
Na prijatie rozhodnutí uvedených v článku 1 l odsek 3 písm. c), d), e), g), h), i) je potrebný súhlas
nadpolovičnej váčšinyvšetkých ělenov ZdruŽenia' Na prijatie rozhodnutí uvedených v článku l l
odsek 3 písm. a) a b) je potrebný súhlas všetkých členov ZdruŽenia (s ýnimkou člena, ktorého sa
vyIúčenieýka). Predseda správnej rady je oprávnený a povinný zúčastnit'sana rokovaní členskej
schódze s poradným hlasom.

6.

Hlasovanie je verejné, ak váčšina prítomných členov ZdruŽenia nerozhodne o hlasovaní tajnom.

o rokovaní, hlasovaní a uzneseniach členskej schÓdze sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpisuje
predseda správnej rady a zvolený zapisovatel' (v prípade ustanovujúcej členskej schódze
sp

l

nomocnenec prípravnéhoqýboru ZdruŽenia a zap i sovate l').

Čt. tz
Správna rada
t.

Správna rada má 4 členov. Jej členovia sú volení členskou schÓdzou.

2.

Správna rada rozhoduje o:

a)
b)
c)
3.

4,

Vymenovaní predsedu správnej rady a podpredsedu správnej rady;
výške vstupného príspevku a členskéhopríspevku vrátane termínov ich úhrad;
zvolaní mimoriadnej členskej schódze za podmienok uvedených v článku l l odsek 2.

Správna rada predkladá členskej schódzi správy ýkajúce sa dodrŽiavania stanov a prevádzkového
poriadku ZdruŽenia, činnosti a hospodárenia ZdtuŽenia ajeho orgánov a návrhy na odstránenie
prípadných nedostatkov.

SchÓdzu správnej rady zvoláva predseda správnej rady. Správna rada prijíma rozhodnutia

nadpolovičnou váčšinouvšetkých svojich členov.

Z rokovania správnej rady sa spíšezápisnica, ktorú podpisuje predseda správnej rady a d'alšíčlen
správnej rady ako zapisovatel'.

Čt. t:
Predseda správnej rady a podpredseda správnej rady
l.
2.

Predseda správnej rady
členskými schÓdzami.

je výkonným orgánom Združenia a

spravu.je

Predseda správnej rady vykonáva uznesenia členskej schÓdze

a

jeho záležitosti medzi
rozhodu.je

záleŽitostiach s vynimkou ých, ktoré sú vyhradené členskej schÓdzi a správnej rade'

o

všetkých

3.

4'

Predseda správnej rady predkladá členskej schódzi na schváleni.

,prÁ'o !'norii'zaiirŽenia

ajrozpočetazámerčinnostiZdruženiapred'alšieobdobie..:'^^.i-
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Predseda správnej rady a podpredseda správnej rady sú statutárnýňi orgánmi
ZdruŽěnia, ktoré
konajú v jeho mene voči tretím osobám. Predseda správnej .aaý\3 p66"fuedseda
,uJu
J ---_J
konajú v mene ZdruŽenía každý
. .', 'o.aun"i

samostatne.
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Čt. t+
Zánik Združenia
ZdruŽenie zaniká:

a)
b)

dobrovol'ným rozpustením alebo zlúčeníms iným ZdruŽením;
právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

o

jeho rozpustení.

Čt. ts
Záverečné ustanovenia

l'
2.

Práva

a povinnosti ýmito

stanovami výslovne neupravené sa riadia príslušnými právnymi

predpismi, najmá zákonom č. 83/l990 Zb. o zdruŽovaní občanov v platnom znení.
Tieto stanovy nadobúdajú účinnosťdňom registrácie ZdruŽenia.
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