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ÚVOD
Tento materiál má pomôcť tomu, kto chce založiť občianske združenie. Môže ísť o združenie na naplnenie
záujmov jeho členov, na účasť na rozhodovaní, alebo na vykonávanie činnosti, ktorá pomáha ďalším.
Brožúra odpovedá na základné otázky spojené s registráciou občianskeho združenia, ponúka vzory príslušných
dokumentov a pomáha pri prekonávaní problémov s registráciou na Ministerstve vnútra. Nevenuje sa
združovaniu v politických stranách a hnutiach, cirkvách a náboženských spoločnostiach, ani združovaniu za
účelom zárobkovej činnosti, keďže tieto typy združení upravujú osobitné zákony.

ČO JE OBČIANSKE ZDRUŽENIE1
Občianske združenie v právnom zmysle je právnickou osobou. Znamená na to, že
- môže konať vo vlastnom mene (môže uzatvárať zmluvy, disponovať svojím majetkom, prijímať dary,
uzatvárať pracovné zmluvy ako zamestnávateľ, ...)
- nesie samostatne zodpovednosť za svoje konanie (môže byť žalovaným v spore, môže dostať pokutu...)
Jeho činnosť je obvykle zameraná na uplatňovanie záujmov jeho členov, nevylučujú sa však ani verejnoprospešné aktivity združenia. Zameranie združenia môže byť veľmi rôznorodé - výchova, vzdelávanie, ochrana
životného prostredia, charita, regionálny rozvoj, rozvíjanie športových aktivít a pod. Osobitným typom je také
združenie, ktoré vzniká v súvislosti s procesom posudzovania vplyvov činností na životné prostredie podľa
zákona č. 127/1994 Z.z. (EIA).
Občianske združenie nemusí niesť vždy názov „združenie“. Občianskymi združeniami môžu byť aj spolky,
spoločnosti, hnutia, kluby, zväzy, skupiny, odborové organizácie....

VZNIK OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Ministerstvu má povinnosť
zaregistrovať každé občianske združenie, ktoré splní zákonom predpísaný postup. Zákon teda ministerstvu
neumožňuje ľubovoľne rozhodovať o tom, či združenie zaregistruje alebo nie.
Na to, aby združenie vzniklo, je potrebné, aby sa najmenej tri osoby, z ktorých aspoň jedna dovŕšila vek 18
rokov (tzv. prípravný výbor), rozhodli združenie založiť, pripravili jeho stanovy a zaslali Ministerstvu vnútra
návrh na registráciu združenia.
Tieto dva dokumenty sú kľúčové pre vznik združenia, preto sa im budeme venovať podrobne:
Stanovy združenia musia obsahovať:
- názov a sídlo združenia
- cieľ činnosti
- orgány združenia a spôsob ich ustanovovania
- určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia
- ustanovenia o organizačných jednotkách, ak budú zriadené a budú konať vo svojom mene
- zásady hospodárenia
- práva a povinnosti členov
Čo to znamená:
- Názov občianskeho združenia nesmie byť totožný s názvom už existujúcej právnickej osoby
- Sídlom občianskeho združenia je jeho presná adresa
1

Základné informácie o združovaní občanov obsahuje zákon č. 83/1990 Zb. v znení neskorších zmien
a doplnkov.
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V cieli činnosti organizácia určuje svoje poslanie. Zákon nedefinuje, čo cieľom činnosti môže byť,
vymedzuje však , čo cieľom byť nemôže2 .
Zákon ponecháva na vôli členov, aké orgány a s akým názvom si združenie vytvorí, aká bude ich tvorba,
zloženie a ďalšie pôsobenie. V zásade existujú dva typy organizačnej štruktúry OZ: združenia, v ktorých
majú rozhodujúce postavenie všetci členovia (rozhoduje zhromaždenie členov) a združenia so silnou
výkonnou zložkou (ťažisko rozhodovania spočíva na rade, predsedníctve, predsedovi.....) Obe alternatívy
majú svoje opodstatnenie a záleží od členov združenia, ktorý typ štruktúry si zvolia ako pre nich výhodnejší.
OZ môžu mať svoje pobočky, ktoré môžu konať vo vlastnom mene. Ak ich budú mať, stanovy musia jasne
vymedziť vzťahy a kompetencie medzi pobočkami navzájom a medzi nimi a centrom združenia
Zákon požaduje uvádzať v stanovách aj zásady hospodárenia. Bližšie túto požiadavku nešpecifikuje, zväčša
sa v tomto bode stanov uvádzajú možné príjmy a výdavky združenia, spôsob nakladania s majetkom a pod.
Je možné upraviť aj výkon zárobkovej činnosti združenia, ktorá ale nemôže byť hlavným cieľom jeho
činnosti (zvyčajne pôjde o príjmy získané spoplatnením propagačných materiálov, príjmy z účastníckych
poplatkov z akcii združenia a pod.).
Rozsah práv a povinností členov je rovnako v úplnej pôsobnosti združenia

Pre transparentné fungovanie združenia je tiež dobré, ak sa v stanovách určí, ako sa bude postupovať pri zániku
združenia a čo bude s majetkom združenia po jeho zániku (mnohé zahraničné nadácie napríklad vyžadujú, aby
stanovy obsahovali výslovné ustanovenie o tom, že po zániku združenia prejde jeho majetok na základe
rozhodnutia príslušného orgánu združenia na plnenie verejnoprospešných cieľov v inej organizácii.)
Splnením uvedených náležitostí sú naplnené požiadavky zákona. Je len na členoch združenia, aké ďalšie vzťahy
a problémy si v stanovách upravia, ministerstvo však nemôže vyžadovať úpravu ďalších vecí, ktoré zákon
neukladá. V prílohách, ktoré nájdete na konci brožúry, preto ponúkame dva druhy stanov. Prvý variant minimalistický - je stručný, avšak obsahuje všetko, čo v stanovách musí byť. Druhý variant obsahuje pre
inšpiráciu aj mnohé ďalšie ustanovenia, ktoré si združenie môže (nemusí) v stanovách vyriešiť.
Návrh na registráciu je druhým dokumentom, ktorý musí byť doručený ministerstvu. Musí obsahovať mená,
priezviská, rodné čísla, bydliská a podpisy členov prípravného výboru. Zároveň treba uviesť, kto z podpísaných
členov prípravného výboru je splnomocnencom oprávneným konať v ich mene. Splnomocnenec musí byť starší
ako 18 rokov. K návrhu je potrebné priložiť stavy občianskeho združenia v dvoch vyhotoveniach a kolok
v hodnote 1000,- Sk.

Konanie o registrácii združenia
Po predložení návrhu a stanov začne ministerstvo konanie o registrácii.
Ak návrh obsahuje všetky zákonom požadované náležitosti, ministerstvo bezodkladne oznámi
splnomocnencovi prípravného výboru deň začatia konania a do 10 dní vykoná registráciu. Potom zašle
splnomocnencovi prípravného výboru jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačí deň registrácie (tým je deň
odoslania tohto dokumentu ministerstvom).
Ak ministerstvo nerozhodne o odmietnutí registrácie do 40 dní od podania návrhu, združenie je zaregistrované
v nasledujúci deň po uplynutí 40-dennej lehoty. Na žiadosť splnomocnenca ministerstvo zašle jedno vyhotovenie
stanov s vyznačením dňa registrácie.
V prípade, že návrh nemá všetky povinné náležitosti, alebo ak sú údaje v ňom neúplné alebo nepresné,
ministerstvo je povinné upozorniť na to prípravný výbor, a to do 5 dní od podania návrhu. Pokiaľ vady nebudú
odstránené, konanie o registrácii sa nezačne.
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Nie sú dovolené združenia:
ktorých cieľom je popierať alebo obmedzovať práva iných, roznecovať nenávisť, neznášanlivosť,
podporovať násilie alebo inak porušovať ústavu a zákony
- ktoré používajú na dosahovanie svojich cieľov spôsoby, ktoré sú v rozpore s ústavou a zákonmi
- ozbrojené alebo s ozbrojenými zbormi (výnimkou sú združenia, ktoré používajú zbrane na športové
a poľovnícke účely)
- vojakov v činnej službe, ktorých cieľom je presadzovanie ich sociálnych záujmov
-
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Pre informáciu ešte uvádzame, že ministerstvo môže registráciu odmietnuť, ak:
- zo stanov vyplýva, že cieľom združenia je združovanie v politických stranách a hnutiach, na
- zárobkovú činnosť, na výkon určitých povolaní (ako napr. výkon povolania advokáta, architekta,
- daňového poradcu....) alebo združovanie v cirkvách a náboženských spoločnostiach
- ide o nedovolené združenie (pozri poznámku č. 2)
- obsah stanov je v rozpore s ďalšími základnými princípmi zákona o združovaní občanov3.
O odmietnutí registrácie rozhodne ministerstvo do 10 dní od podania úplného návrhu na registráciu.
Rozhodnutie zašle splnomocnencovi prípravného výboru. Proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie združenia
môžu členovia prípravného výboru zaslať opravný prostriedok na Najvyšší súd SR. Možno ho podať do 60
dní od doručenia rozhodnutia o odmietnutí registrácie. Ak neboli dôvody na odmietnutie, súd rozhodnutie zruší.
Rozhodnutie súdu sa stáva právoplatným dňom jeho doručenia. Tento je zároveň dňom registrácie združenia. Na
žiadosť splnomocnenca potom ministerstvo zašle kópiu stanov aj s vyznačeným dátumom registrácie.

Možné problémy pri registrácii
V praxi sa často stáva, že ministerstvo upozorní prípravný výbor na nedostatky, ktoré vôbec nie sú nedostatkami.
Ministerstvo teda požaduje niečo, čo požadovať nemôže, alebo má také výhrady k stanovám, ktoré nemajú oporu
v zákone.
Najčastejšie sa možno stretnúť s tým, že ministerstvo sa snaží zasahovať do štruktúry orgánov združenia.
V jednom prípade napríklad uviedlo, že stanovy sa majú upraviť tak, "aby z nich bolo jednoznačné, že najvyšším
orgánom združenia je valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje o vzniku, zmene a zániku združenia, schvaľuje
stanovy, ich zmeny a doplnky, prerokúva správu o činnosti a hospodárení, a taktiež aj zámery činnosti pre
budúce obdobie. Volí a odvoláva členov rady a jednotlivých funkcionárov ... ".
Zákon však orgány a ich kompetencie ponecháva plne na vôli predstaviteľov združenia, ministerstvo ich nemôže
združeniu diktovať, a preto sú takéto výhrady ministerstva irelevantné a odporujú čl. 2 ods. 2 Ústavy SR4.
Zákon neumožňuje ani komentovať, či vyžadovať zmeny jednotlivých bodov stanov len na základe iného názoru
na to, ako má združenie fungovať. Napríklad neobstojí argument, že najvyšším orgánom združenia "nemôže byť
predsedníctvo ako jeho výkonný orgán, pretože je to nedemokratické". Obdobne nemožno združeniu prikázať, že
v stanovách musí byť upravený revízor združenia.
Upozornenie ministerstva vnútra na nedostatky stanov združenia nie je rozhodnutím, proti ktorému je možné
podať opravný prostriedok (odvolanie). Niekedy však postačí vyjasnenie si stanovísk osobnou návštevou,
telefonátom alebo listom.
Ak ministerstvo trvá na svojich neodôvodnených požiadavkách, na svojej výzve na zmenu stanov a odmieta
začať konanie o registrácii, odporúčame:
- vyzvať ho na to, aby písomne odmietlo registráciu a proti tomuto rozhodnutiu potom podať opravný
prostriedok na Najvyšší súd
- zaslať Ministerstvu vnútra, odboru kontroly, písomnú sťažnosť v zmysle zákona č. 152/1998 Z. z. na
nezákonný postup odboru všeobecnej vnútornej správy
- podať podnet na preskúmanie zákonnosti postupu ministerstva na prokuratúru
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Takýmito princípmi sú:
nikoho nemožno nútiť, aby založil združenie alebo aby sa stal jeho členom
zo združenia môže každý jeho člen slobodne vystúpiť
nikto nesmie byť zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný z dôvodu, že je, alebo nie je členom združenia, že
združenie podporuje, prípadne sa podieľa na jeho činnosti
Okrem toho združenia nesmú:
- vykonávať funkcie štátnych orgánov, ak to neustanoví zákon
- nesmú riadiť štátne orgány
- ukladať povinnosti tým, ktorí nie sú jeho členmi

-

4

Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
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ZÁNIK ZDRUŽENIA
Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, zlúčením s iným združením alebo právoplatným rozhodnutím
ministerstva vnútra o jeho rozpustení.
V stanovách si združenie môže určiť spôsob rozpustenia alebo zlúčenia s iným združením. Ak toto v stanovách
nie je upravené, rozhodne o spôsobe najvyšší orgán združenia, ktorý je povinný do 15 dní od rozhodnutia
oznámiť túto skutočnosť ministerstvu vnútra.
Pokiaľ ide o rozpustenie združenia, ministerstvo môže k tomuto kroku pristúpiť len vtedy, ak:
•

•
•

združenie vykonáva ako svoju hlavnú činnosť, aktivity, ktoré sú vyhradené politickým stranám a hnutiam,
organizáciám na zárobkovú činnosť a na vykonávanie náboženstva v cirkvách a náboženských
spoločnostiach
združenie porušuje zásady dobrovoľnosti vstupu a výstupu zo združenia, zásady dobrovoľnosti účasti na
činnosti združenia a zásadu nediskriminácie
ide o nedovolené združenie alebo združenie vykonáva činnosti, ktoré podľa zákona nesmie vykonávať

Ak takúto skutočnosť ministerstvo zistí, upozorní na to združenie a ak toto združenie v činnosti
pokračuje, ministerstvo ho rozhodnutím rozpustí. Proti rozhodnutiu môže združenie podať opravný prostriedok
na súde. Účinky rozpustenia sa až do rozhodnutia súdu odkladajú (súd však môže ešte pred svojím konečným
rozhodnutím veci pozastaviť činnosť združenia).

MAJETKOVÉ VYPORIADANIE
Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vyporiadanie. Je užitočné upraviť si jeho mechanizmus v stanovách
združenia, prípadne zakotviť, ktorý orgán o ňom bude rozhodovať.
Ak združenie zanikne rozhodnutím ministerstva o rozpustení združenia, majetkové vyporiadanie vykoná
likvidátor, ktorého určí ministerstvo.

ZMENA STANOV
Ak sa združenie rozhodne zmeniť svoje stanovy, má nasledujúce povinnosti: Do 15 dní od schválenia zmien
alebo doplnkov stanov oznámi túto skutočnosť ministerstvu vnútra, pričom mu zašle text zmeny vo dvoch
vyhotoveniach spolu s kolkom v hodnote 500,- Sk.
Ak stanovy nespĺňajú zákonné náležitosti alebo ak je dôvod na odmietnutie registrácie, ministerstvo na to
združenie bezodkladne upozorní. Združenie má 60 dní od doručenia upozornenia na to, aby zosúladilo stanovy
so zákonom a ďalších 10 dní, aby o tom informovalo ministerstvo. Ak sa tak nestane, ministerstvo združenie
rozpustí.
Proti rozhodnutiu o rozpustení sa možno brániť opravným prostriedkom na Najvyššom súde.
Ak nie je dôvod na upozornenie zašle ministerstvo do 10 dní od doručenie zmeny stanov, jedno vyhotovenie, na
ktorom vyznačí, že zmenu berie na vedomie.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE A EIA
Zákon č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v § 9 pripúšťa vytvorenie OZ na „ďalšiu
podporu stanoviska občianskej iniciatívy alebo priamo za účelom ochrany životného prostredia pri danej činnosti
posudzovanej podľa tohto zákona".
Okrem podmienok na registráciu združenia, ktoré sú opísané vyššie, má vznik takého združenia tieto osobitosti:
• počet zakladateľov združenia musí byť 250, z čoho aspoň 150 musí mať trvalý pobyt v obci dotknutej
činnosťou posudzovanou podľa zákona č. 127/1994 Z. z.
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•

cieľmi združenia je podpora stanoviska občianskej iniciatívy alebo priamo ochrana životného prostredia pri
posudzovanej činnosti 5

Hlavný význam založenia združenia za účelom účasti na procese posudzovania vplyvov činností na životné
prostredie je možnosť aktívnej účasti na procese posudzovania vplyvov a najmä na následnom povoľovacom
procese. Ak združenie doručí v súlade so zákonom písomné stanoviská ministerstvu životného prostredia, stáva
sa v ďalšom konaní o povoľovaní posudzovanej činnosti /napr. pri vydávaní stavebného povolenia účastníkom
konania.6

5

Cieľ činnosti v stanovách musí okrem uvedeného obsahovať aj napr. takúto formuláciu:
Cieľom združenia je ochrana životného prostredia, najmä v súvislosti s plánovanou realizáciou skládky na
nebezpečný odpad v katastri obce Javorníky, časť Javorníky - Lúka, ktorá je posudzovanou činnosťou podľa
zákona č. 127/1994 Z.z O posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
6

Účastník konania disponuje právami, ktorými môže výrazne ovplyvniť rozhodovanie: Má právo na všetky
informácie v konaní, musí dostať všetky podklady rozhodnutia, môže sa k nim vyjadriť a navrhnúť svoje
dôkazy, môže podať odvolanie i žalobu proti rozhodnutiu.
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VZOR STANOV: VARIANT 1
Združenie NIKA
Stanovy
I.
Názov a sídlo
Názov občianskeho združenia je „NIKA".
Sídlom združenia je Dlhá cesta 4, 088 67 Podolínec.
II.
Ciele
Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej i celoštátnej úrovni v oblasti vzdelávania,
kultúrno-spoločenskej činnosti pre mentálne postihnutú mládež. Združenie bude presadzovať legislatívne zmeny,
uskutočňovať publikačné a vzdelávacie a konzultačné činnosti s cieľom integrácie mentálne postihnutej mládeže
vo vzdelávaní a zapájaní sa do pracovného procesu v rámci pracovno-právnych vzťahov.
III.
Členstvo
Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so
stanovami združenia.

IV.
Práva a povinnosti členov
Členovia sú povinní dodržiavať stanovy združenia.
Členovia majú právo voliť do orgánov združenia a podieľať sa na jeho činnosti.
V.
Orgány združenia
Orgánmi združenia sú zhromaždenie a rada.
Zhromaždenie je spoločné stretnutie členov združenia, ktoré rozhoduje o programe činnosti združenia,
o zmene a doplnení stanov, o zániku združenia a o nakladaní s jeho majetkom po zániku.
Zhromaždenie volí a odvoláva radu.
Zhromaždenia sa schádza minimálne 2 krát do roka. Zvoláva ho rada, a to písomne, najmenej 10 dní vopred.
Prvé stretnutie zhromaždenia sa uskutoční v 10. deň po registrácii združenia Ministerstvom vnútra v sídle
združenia. Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov.
Rada zabezpečuje činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami zhromaždenia. Má troch členov.
Rada koná v mene združenia vo všetkých veciach. Na platnosť právneho úkonu je potrebný súhlas aspoň
dvoch členov Rady.
VI.
Zásady hospodárenia
Majetok združenia tvoria členské príspevky, dotácie, granty, dary a iné príjmy dosiahnuté v súlade so
stanovami a všeobecne záväznými predpismi.
Majetok a príjmy združenia môže byť použitý na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho
vlastnej činnosti.
Pri zániku združenia rozhoduje o použití jeho majetku Zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov
všetkých členov.
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STANOVY: VARIANT 2
SPOLOK NIKA
Stanovy
I.
Základné ustanovenia
Názov združenia je „SPOLOK NIKA" (ďalej len „spolok“) . Spolok je nezisková organizácia združujúca
ľudí, ktorí sa usilujú realizovať ciele združenia uvedené v bode II.
Sídlom spolku je Lieskový hájik 16, 987 32 Veľká Ida.
Pôsobnosť spolku je vymedzená Stanovami spolku a Programovým vyhlásením spolku.
II.
Ciele
Cieľom spolku je podporovať občianske iniciatívy, ktoré smerujú k zmene postojov obyvateľov Slovenskej
Republiky pri rozhodovaní o veciach verejných a pozdvihujú právne vedomie občanov.
Spolok sa bude usilovať o presadzovanie pozitívnych zmien v postojoch obyvateľstva a štátnych orgánov,
k otázkam zdravého životného prostredia, spoločenského , hospodárskeho a kultúrneho života na Slovensku
a dodržiavania ľudských práv. Osobitne sa bude zasadzovať za ochranu životné prostredia v oblasti Malej
a Veľkej Fatry.
Spolok bude rozvíjať svoje aktivity poradenskou, vzdelávacou, publikačnou a informačnou činnosťou.
Cieľom spolku je aj ochrana životného prostredia v súvislosti s plánovanou realizáciou skládky na nebezpečný
odpad v katastri obce Veľká Ida, ktorá je posudzovanou činnosťou podľa zákona č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie.
III.
Členstvo v združení
Členstvo v spolku je dobrovoľné. Členmi spolku môžu byť fyzické osoby staršie ako 15 rokov. Členstvo
v spolku vzniká na základe prejavu vôle uchádzača o členstvo, odporúčania minimálne dvoch členov združenia,
rozhodnutia Predsedníctva a potvrdenia rozhodnutia Predsedníctva Valným zhromaždením
Členstvo zaniká:
- písomným prehlásením člena o vystúpení zo združenia,
- vylúčením člena,
- úmrtím člena,
- zánikom združenia.
O vylúčení člena rozhoduje Predsedníctvo. Ak Valné zhromaždenie nepotvrdí rozhodnutie rady o vylúčení
člena, členstvo v spolku sa obnoví dňom rozhodnutia zhromaždenia.

IV.
Práva a povinnosti členov
Členovia sú povinní:
- zúčastňovať sa na činnosti združenia
- voliť a byť volení do orgánov združenia
- byť informovaní o činnosti a zámeroch združenia
- dodržiavať stanovy združenia
- plniť uznesenia orgánov združenia
- platiť členská príspevok vo výške ustanovenej Valným zhromaždením
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V.
Orgány spolku
Orgánmi spolku sú:
1. Valné zhromaždenia
2. Predsedníctvo
3. Revízna komisia
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia, tvoria ho všetci členovia združenia.
Členovia Valného zhromaždenia majú právo zúčastniť sa na rokovaniach Valného zhromaždenia a hlasovať
o rozhodnutiach ním prijatých.
Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa na jeho rokovaní zúčastní minimálne polovica jeho členov.
Rozhodnutia Valného zhromaždenia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
Valné zhromaždenie zvoláva minimálne raz ročne Predsedníctvo združenia písomnou pozvánkou zaslanou
všetkým členom združenia aspoň 7 dní vopred.
Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí:
- prijímať a meniť stanovy združenia
- voliť a odvolávať členov Predsedníctva
- schvaľovať rozpočet a účtovnú uzávierku združenia
- rozhodovať o záležitostiach strategického významu
- prijíma ročnú správu o činnosti združenia, rozpočet a správu o hospodárení združenia
- rozhodovať o splynutí, rozdelení alebo dobrovoľnom rozpustení združenia
- potvrdzovať rozhodnutie predsedníctva o vzniku členstva
- rozhodovať o iných záležitostiach, o ktorých si to Valné zhromaždenie vymienilo
2. Predsedníctvo je riadiacim a štatutárnym orgánom združenia, tvoria ho 7 členovia volení Valným
zhromaždením na obdobie 1 roku. Predsedníctvo za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.
Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, minimálne však 1 krát za mesiac.
Predsedníctvo je uznášaniaschopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jeho členov. Rozhodnutia
Predsedníctva sa prijímajú konsenzom alebo hlasovaním. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná
väčšina prítomných členov Predsedníctva. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
Do pôsobnosti Predsedníctva patrí:
- riadiť činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia
- voliť spomedzi členov Predsedníctva predsedu a podpredsedu, ktorí zastupujú spolok navonok
- rozhodovať o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou združenia
- rozhodovať o vylúčení členov, ktorí konajú v rozpore so stanovami združenia
- rozhodovať o prijatí nových členov
- pripravovať ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia, ktorú
predkladá na schválenie Valnému zhromaždeniu
- ustanovovať likvidátora pri zániku združenia
- rozhodovať o všetkých záležitostiach združenia, ktoré podľa stanov nespadajú do právomoci Valného
zhromaždenia alebo ktoré si Valné zhromaždenie vyhradilo
3. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, tvoria ho 3 členovia volení Valným zhromaždením.
Členstvo v Revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v Predsedníctve združenia. Revízna komisia zodpovedá
za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu.
Do pôsobnosti Revíznej komisie patrí:
- dozerať nad dodržiavaním stanov združenia, rozhodnutí orgánov združenia a všeobecne záväzných
právnych predpisov
- dbať na súlad medzi rozhodnutiami orgánov združenia, stanovami a všeobecne záväznými predpismi
- posudzovať ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia
vypracovanú Predsedníctvom pred tým, ako ju prijme Valné zhromaždenie
VI.
Hospodárenie spolku
Spolok hospodári so svojím majetkom podľa schváleného rozpočtu, v súlade s všeobecne záväznými
predpismi. Ochrana majetku, jeho evidencia a hospodárenie s ním sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými
predpismi a podlieha kontrole Revíznej komisie.
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Majetok spolku tvoria :
- členské príspevky
- dotácie, granty, dary
- iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi
Majetok môže byť použitý len na dosiahnutie cieľu spolku, príp. na iné aktivity v súlade so stanovami.
VII.
Zánik spolku
Spolok zaniká:
- zlúčením s iným združením
- dobrovoľným rozpustením
O zániku spolku rozhoduje Valné zhromaždenie, pričom súčasne rozhodne aj o prechode práv a povinností k
majetku združenia.
V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje Valné zhromaždenie likvidátora. Likvidátor vyrovná
záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia. Likvidátor oznámi
zánik a likvidáciu združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra.
VIII.
Záverečné ustanovenia
Návrh stanov bol prerokovaný a schválený Valným zhromaždením, na zasadnutí, dňa 19.6.2001.
Spolok vzniká registráciou na Ministerstve vnútra, stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.
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PRÍLOHA Č. 3
Vzor návrhu na registráciu združenia
Prípravný výbor občianskeho združenia Nika:
Zuzana Veselá, RČ: 747012/8976, Driečna 67, 098 76 Žilina
Martin Otupný, RČ 785028/0983, Zimná 9, 087 65 Nová Ľubovňa
Štefan Prokopovič, RČ 650429/6751, Okružná 53, 811 06 Bratislava

Ministerstvo vnútra SR
Všeobecná vnútorná správa
Drieňová 22
812 72 Bratislava

VEC:
Návrh na registráciu občianskeho združenia NIKA
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov podávame ako členovia
prípravného výboru návrh na registráciu občianskeho združenia Nika so sídlom Dlhá cesta 4, 088 67 Podolínec.
Za splnomocnenca bola určená Zuzana Veselá.

podpisy...................

V Podolínci, 25. 1. 2000
Prílohy:
1. Stanovy občianskeho združenia v dvoch vyhotoveniach
2. Kolok v hodnote 1000,- Sk
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Nadáciou Občan a demokracia, Dobrovičova 13, 811 09 Bratislava
Autori: Zuzana Dlugošová, Dana Mareková
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