Stanovy
Občianske združenie rodičov
pri Materskej škole Družstevná pri Hornáde
Čl. 1
Základné ustanovenie
1. Občianske združenie rodičov pri Materskej škole Družstevná pri Hornáde ( ďalej len
združenie) je v súlade so zákonom č.83/1990 Z.z. v znení zmien a doplnkov
dobrovoľným združením rodičov a priateľov materskej školy so spoločným záujmom o
fyzický a duševný rozvoj detí, o rozvoj výchovného a vzdelávacieho procesu
v materskej škole, o zveľadenie materskej škôlky a podporu jej aktivít.
2. Sídlo združenia: Občianske združenie rodičov pri Materskej škole Prešovská 97/48,
044 31 Družstevná pri Hornáde
3. Územná pôsobnosť združenia: združenie vyvíja činnosť na území Slovenskej
republiky
Čl. 2
Ciele činnosti združenia
1. Cieľom činnosti združenia je v spolupráci s MŠ:
- zhromažďovať a riešiť námety, pripomienky a požiadavky rodičov, pedagógov ako aj
samotných detí týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, skvalitňovania výchovnovzdelávacieho procesu a prevádzkových podmienok MŠ,
- zabezpečovať a modernizovať materiálno - technického vybavenie MŠ novými
učebnými a didaktickými pomôckami, literatúrou, hračkami, športovými a technickými
potrebami, softvérovým vybavením a pod.,
- skvalitňovať a skrášľovať priestory a prostredie MŠ,
- zabezpečovať kultúrne, komunitné, vzdelávacie, športové aktivity pre deti, pedagógov
a rodičov,
- organizovať a realizovať výchovné a vzdelávacie podujatia, workshopy a kurzy pre deti,
rodičov a pedagógov,
- aktívne zapájať detí do komunitného života v obci.
Čl. 3
Členstvo v združení
1. Členstvo v združení je otvorené pre fyzické osoby staršie ako 18 rokov, priateľov
materskej školy a rodičov, ako aj právnické osoby.
2. Členstvo v združení vzniká zápisom do zoznamu členov združenia po splnení
nasledovných podmienok:
a. vyplnením a zaslaním záväznej prihlášky na adresu združenia,
b. schválením vstupu člena do združenia,
c. zaplatením členského príspevku.
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3. Práva člena združenia:
- voliť orgány združenia a byť do nich volení,
- podieľať sa na činnosti združenia, predkladať návrhy, podnety a pripomienky na
zlepšenie činnosti združenia, k práci jednotlivých organov združenia ako aj k činnosti
samotnej MŠ,
- byť informovaný o činnosti, o rozhodnutiach orgánov združenia, o plneniach
jednotlivých uznesení,
- byť oboznámený s rozpočtom, účtovnou uzávierkou a výročnou správou združenia.
4. Povinnosti člena združenia:
-

dodržiavať stanovy združenia,
plniť uznesenia orgánov združenia ,
chrániť majetok a dobré meno združenia,
aktívne sa podieľať na činnosti združenia a vykonávať podľa svojich najlepších
možností, schopností a zdravotného stavu zverené funkcie,
oznamovať orgánom združenia všetky zmeny, pripomienky a návrhy, ktoré súvisia
s porušovaním stanov, uznesení orgánov združenia a nedodržaním všeobecne
záväzných právnych predpisov súvisiacich s činnosťou združenia,
zaplatiť členský príspevok združeniu včas a v stanovej výške.

5. Zánik členstva v združení:
- vystúpením člena zo združenia, pričom odstúpenie člena musí byť doručené
písomne na adresu sídla združenia, členstvo zaniká dňom doručenia tohto
oznámenia
- vylúčením člena zo združenia, pričom o jeho vylúčení musí rozhodnúť valné
zhromaždenie, členstvo zaniká dňom rozhodnutia valného zhromaždenia o
vylúčení,
- úmrtím člena, resp. zánikom člena – právnickej osoby
- zánikom združenia.
6. Po vzniku alebo zániku členstva Predseda združenia vykoná bezodkladne zápis alebo
výmaz v zozname členov.
7. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vylúčení člena zo združenia z dôvodu
porušenia stanov, nezaplatenia členského príspevku za stanovených podmienok alebo
poškodenia dobrého mena organizácie.
Čl. 4
Orgány združenia
1. Orgánmi združenia sú:
- Valné zhromaždenie
- Predsedníctvo
- Revízna komisia
2. Združenie podľa potreby vytvára svoje útvary, pracovné komisie a pracovné skupiny. O
ich vytvorení, zložení, cieľoch a úlohách rozhoduje valné zhromaždenie.
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Čl. 5
Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenie je najvyšší orgán združenia. Tvoria ho všetci členovia združenia.
Valné zhromaždenie zvoláva Predsedníctvo združenia minimálne jeden krát ročne
písomnou pozvánkou s programom, zaslanou všetkým členom združenia aspoň 7 dní
vopred. Mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia zvoláva Predsedníctvo
združenia, ak o to písomne požiada tretina členov Valného zhromaždenia.
Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých členov združenia.
Každý člen združenia má jeden hlas. Na prijatie rozhodnutia/uznesenia Valného
zhromaždenia je potrebná viac ako polovica hlasov prítomných členov.
Rokovanie Valného zhromaždenia riadi predseda združenia. Z rokovania Valného
zhromaždenia sa vyhotovuje zápis.
Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých zásadných otázkach združenia, a to:
schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
volí a odvoláva členov Predsedníctva,
volí a odvoláva členov Revíznej komisie,
rozhoduje o zániku združenia,
schvaľuje rozpočet a správu o činnosti,
schvaľuje plán činnosti, ročnú účtovnú uzávierku a výročnú správu,
určuje výšku a lehotu splatnosti členských príspevkov,
rozhoduje o prevzatí alebo odmietnutí finančných pohľadávok a záväzkov vrátane
pôžičiek a úverov,
rozhoduje o záležitostiach strategického významu.
Čl. 6
Predsedníctvo a štatutárny orgán

1. Predsedníctvo je riadiacim orgánom združenia. Predsedníctvo za svoju činnosť
zodpovedá Valnému zhromaždeniu.
2. Predsedníctvo tvorí päť členov. Funkčné obdobie členov predsedníctva, t.j. predsedu,
podpredsedu, hospodára združenia a dvoch ďalších členov je dva roky.
3. Porady Predsedníctva zvoláva podľa potreby ktokoľvek z jeho členov, minimálne však
jeden krát za štvrťrok predseda združenia.
4. Predsedníctvo je uznášaniaschopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jeho členov.
5. 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 združenia. Z rokovania predsedníctva
sa vyhotovuje zápis.
6. Do pôsobnosti Predsedníctva patrí:
- riadiť a zabezpečuje činnosť združenia,
- rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,
- rozhodovať o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou združenia,
- pripravovať všetky materiály a podklady na rokovania Valného zhromaždenia,
- rozhodovať o všetkých záležitostiach združenia, ktoré podľa stanov nespadajú
do právomoci Valného zhromaždenia.
7. Predseda združenia je štatutárnym orgánom občianskeho združenia, t.j. osobou
oprávnenou konať v mene združenia. Predsedu predsedníctva volí predsedníctvo, a to
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na základe nadpolovičnej väčšiny hlasov členov predsedníctva. Rozhodnutím
predsedníctva alebo Valného zhromaždenia môže byť obmedzené právo predsedu
konať v mene občianskeho združenia. Predsedu volí a odvoláva predsedníctvo. V jeho
mene sa zaväzujú a uskutočňujú právne úkony v zmysle predmetu činnosti združenia
a rozhodnutí Predsedníctva, Valného zhromaždenia. Počas neprítomnosti Predsedu
združenia je oprávnený vo veciach združenia konať Podpredseda, ktorý má rovnaké
právomoci ako Predseda združenia. Predseda a podpredseda sa zodpovedajú za svoju
činnosť Valnému zhromaždeniu.
Čl. 7
Revízna komisia
1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia. Má troch členov, ktorých volí
Valné zhromaždenie z členov združenia. Členstvo v Revíznej komisii je nezlučiteľné
s členstvom v Predsedníctve. Revízna komisia zodpovedá za svoju činnosť Valnému
zhromaždeniu.
2. Revízna komisia sa schádza najmenej dvakrát ročne. Jej rokovanie zvoláva Predseda
združenia. Revízna komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
jej členov, rozhodnutia prijíma väčšinou hlasov prítomných členov.
3. Revízna komisia:
- kontroluje plnenie uznesení združenia,
- dohliada na dodržiavanie stanov združenia,
- dohliada na súlad stanov s rozhodnutiami orgánov združenia,
- kontroluje hospodárenie združenia a o kontrole vyhotovuje správu,
- upozorňuje na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie
- raz ročne vypracúva správu revíznej komisie, ktorú schvaľuje Valné
zhromaždenie.
4. Za účelom kontroly má revízna komisia prístup ku všetkým dokladom a účtovným
knihám združenia.
Čl. 8
Zásady hospodárenia združenia
1. Združenie 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.
2.
-

Majetok združenia tvoria :
členské príspevky,
dotácie, granty, dary,
iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi.
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Čl. 9
Zánik združenia
1. Združenie zaniká:
- a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
- b) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.
Pokiaľ stanovy združenia neurčujú spôsob dobrovoľného rozpustenia alebo zlúčenia s iným
združením, rozhoduje o ňom jeho najvyšší orgán. Tento orgán oznámi zánik združenia do 15
dní príslušnému ministerstvu.
2. O zániku združenia 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 so zvyšným
majetkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia. Likvidátor oznámi zánik a
likvidáciu združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
Čl. 10
Záverečné ustanovenia
1. Komunikácia a doručovanie akýchkoľvek oznámení medzi členmi a orgánmi združenia
prebieha predovšetkým elektronicky: e-mailom. Oznámenie je považované za doručené
dňom doručenia e-mailovej správy na príslušnú e-mailovú adresu zaevidovanú
v zozname členov združenia.
2. Oznámenie o vystúpení zo združenia, o vzdaní sa funkcie, rozhodnutia o vylúčení člena
zo združenia a o odvolaní člena z funkcie musia byť súčasne poslané doporučene
poštou.
3. Záležitosti neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne známymi právnymi
predpismi.
4. Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
5. Stanovy boli schválené na schôdzi prípravného výboru združenia dňa
V Družstevnej pri Hornáde, dňa 10.08.2015
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