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Stanovy občianskeho združenia 

Podpoľanie nad zlato. 

I. 

Základné ustanovenia 

1. Názov združenia je Podpoľanie nad zlato (ďalej len združenie). 

2. Sídlom združenia je ul. A. Hlinku 903/9, 962 12 Detva. 

II. 

Cieľ a činnosť združenia 

1. Združenie využíva možnosti dané zákonom NR SR č. 24/2006 Z.z. a ostatnými právnymi 

normami, platnými na území Slovenskej republiky, rešpektuje svoje stanovy a program. 

Združenie je mimovládnou a neziskovou organizáciou, ktorá svoju činnosť vyvíja nezávisle od 

politických strán a záujmov hospodárskych organizácií. 

2. Združenie napomáha ochrane a tvorbe životného prostredia, ochrane kultúrnych a historických 

pamiatok  a vytváraniu podmienok pre udržanie a zvyšovanie kvality života v regióne 

Podpoľania a v jeho okolí. 

3. Združenie má za cieľ chrániť životné prostredie pred negatívnymi dopadmi aktivít súvisiacich s 

ťažbou nerastných surovín v regióne Podpoľania a v jeho okolí. 

4. Združenie vzniká priamo za účelom účasti na posudzovacích a rozhodovacích procesoch 

súvisiacich s ťažbou nerastov, napríklad podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov a v rozsahu, ako stanovuje príloha 

tohto zákona. 

5. Na ceste za týmto cieľom združenie podporuje, organizuje i realizuje: 

a) projekty a iniciatívy zamerané na ochranu životného prostredia, 

b) projekty a iniciatívy zamerané na vytváranie a presadzovanie participatívnych modelov 

ochrany životného prostredia, 

c) projekty a iniciatívy za dodržiavanie ľudských, občianskych a environmentálnych práv, 

d) komunitné programy a aktivity pre mládež, školiacu, vzdelávaciu a publikačnú činnosť. 

III. 

Členstvo v združení 

1. Členom združenia môže byť: 

a) fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá súhlasí so stanovami a cieľom združenia,  

b) právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá súhlasí so stanovami a 

cieľom združenia, v mene člena – právnickej osoby – vystupuje vždy splnomocnenec.  

2. Členom združenia sa stáva fyzická alebo právnická osoba podľa ods. III. čl.1. vyplnením 

a podpísaním prihlášky v papierovej alebo elektronickej forme a po schválení členstva Radou 

OZ. 

3. Členstvo vzniká dňom schválenia Radou OZ podľa ods. III. čl. 2. 

4. Členstvo v združení je bezplatné. Je možný dobrovoľný členský príspevok.  

5. Členstvo zaniká:  

a) dňom doručenia vlastnoručne podpísanej žiadosti člena o ukončenie členstva – v papierovej 

forme, 

b) v prípade fyzickej osoby úmrtím člena združenia,  

c) v prípade právnickej osoby zánikom člena združenia,  

d) vylúčením člena, ak člen opakovane porušuje stanovy združenia alebo z iných vážnych 

dôvodov, pričom o vylúčení rozhoduje Rada OZ, 

e) zánikom združenia. 

IV. 

Práva a povinnosti členov združenia  

1. Člen združenia má právo najmä:  

a) podieľať sa na činnosti združenia, 
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b) obracať sa na orgány združenia s podnetmi, 

c) byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia. 

2. Člen združenia je povinný najmä:  

a) dodržiavať stanovy združenia, 

b) svojou činnosťou prispievať k napĺňaniu cieľov združenia, 

c) zdržať sa akýchkoľvek úkonov, ktoré by mohli poškodiť meno, činnosť alebo existenciu   

združenia alebo ktoré by narušili napĺňanie cieľov združenia. 

V. 

Orgány združenia 

Orgánmi združenia sú: 

1. Členská schôdza. 

2. Rada OZ. 

3. Štatutárny zástupca. 

4. Kontrolná komisia. 

VI. 

Členská schôdza 

1. Členská schôdza predstavuje orgán združenia, prostredníctvom ktorého člen združenia real izuje 

svoje práva v združení. 

2. Schvaľuje plán činnosti, rozpočet, výročnú správu a správu o hospodárení. 

3. Volí a odvoláva členov Kontrolnej komisie. 

4. Potvrdzuje  návrh Rady OZ na zánik združenia. 

5. Členská schôdza je zvolávaná Radou OZ podľa potreby. Členská schôdza je uznášaniaschopná 

v prípade účasti nadpolovičnej väčšiny členov. Pri menšej účasti je členská schôdza 

uznášaniaschopná 30 minút po začiatku schôdze a rozhodnutia prijíma jednoduchá väčšina 

zúčastnených členov združenia. 

VII. 

Rada OZ 

1. Rada OZ (ďalej Rada) predstavuje výkonný orgán združenia.  

2. Rada vzniká z členov prípravného výboru. 

3. Rada volí spomedzi seba štatutárneho zástupcu združenia.  

4. Rozširovanie Rady o nového člena schvaľuje Rada.  

5. Minimálny počet členov Rady je 3 a maximálny počet je 5.  

6. Rada vykonáva najmä nasledovné  činnosti: 

a) riadi činnosť združenia, 

b) vypracúva plán činnosti, správu o činnosti a hospodárení,           

c) informuje členov združenia o činnosti združenia a o rozhodnutiach Rady, 

d) prijíma alebo zamieta návrhy a pripomienky členov združenia,  

e) schvaľuje zmenu alebo doplnenie stanov, 

f) poveruje člena združenia konkrétnymi činnosťami – podmienené súhlasom člena s týmto 

poverením, 

g) podľa potreby zabezpečuje kontakt s inštitúciami a dotknutými subjektmi, 

h) podľa potreby zvoláva členskú schôdzu a navrhuje jej program. 

7. Prijatie akéhokoľvek rozhodnutia Rady je podmienené súhlasom väčšiny členov rady. 

VIII. 

Štatutárny zástupca 

1. Štatutárneho zástupcu volí Rada OZ a to spomedzi členov Rady OZ. 

2. Zastupuje združenie navonok.  

3. Riadi sa rozhodnutiami Rady a koná podľa pokynov Rady. 
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IX. 

Kontrolná komisia 

1. Je kontrolným orgánom, ktorý sa za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. 

2. Je volená členskou schôdzou a má troch členov. 

3. Kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich 

odstránenie. 

4. Kontroluje dodržiavanie stanov, plán činnosti, záznamy o hospodárení a iné doklady. 

5. Podáva návrhy na odstránenie nedostatkov.  

6. Člen Kontrolnej komisie nemôže byť súčasne členom Rady OZ. 

7. Každé rozhodnutie Kontrolnej komisie je podmienené súhlasom všetkých jej členov. 

X. 

Zásady hospodárenia 

1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. 

2. Zdrojom príjmov sú dobrovoľné členské príspevky, dary, dotácie, granty,  iné príspevky od 

fyzických alebo právnických osôb, príspevky z vlastnej činnosti, výnosy z organizovania akcií 

realizovaných za účelom dosiahnutia cieľa činnosti združenia, výnosy z verejných zbierok. 

3. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia.  

4. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo 

vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov 

a poslania združenia a to v súlade so všeobecne platnými predpismi a stanovami. 

XI. 

Zánik združenia 

1. Združenie zaniká zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením. 

2. Návrh na zánik združenia podáva Rada OZ na členskej schôdzi. 

3. O zániku združenia rozhoduje členská schôdza.  

4. Likvidátora menuje Rada OZ.  Likvidátor vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a podľa 

rozhodnutia členskej schôdze naloží s likvidačným zostatkom. 

5. Pri likvidácii sa primerane postupuje podľa § 70-75 Obchodného zákonníka. 

XII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia ustanovujúcou členskou schôdzou. 

2. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.  


