
ÚPLNÉ ZNENIE STANOV  
 OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA NEMO 

PRVÁ HLAVA 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

Článok I 
Názov združenia  

 
1.1 Názov združenia je : Občianske združenie NEMO, ďalej v texte len „združenie“. 

 

Článok II 
Sídlo združenia 

 
2.1 Sídlo združenia je Čsl. Parašutistov 31, 831 03 Bratislava.  
 

Článok III 
Účel združenia 

 
3.1 Združenie je občianske združenie založené na základe zákona 83/1990 Zb. v znení 

neskorších predpisov a nemá žiadne politické ciele. Združenie nezriaďuje organizačné 
jednotky. 

3.2 Účelom združenia je najmä: 
a) podpora a rozvoj školstva, vzdelania a vedy, 
b) podpora a rozvoj miestnych komunít, 
c) podpora a rozvoj športu a športových aktivít, 
d) podpora a materiálny a duševný rozvoj členov združenia. 

3.3 Pri napĺňaní týhto cieľov bude vykonávať združenie najmä nasledovnú činnosť:
a) organizovať odborné semináre zamerané najmä na ďalšie vzdelanie študentov 

a učiteľov,
b) poskytovať materiálnu pomoc a poradenstvo školským zariadeniam, 
c) podporovať nadaných študentov, 
d) vykonávať osvetovú činnosť a realizovať vzdelávacie programy, 
e) ochraňovať záujmy miestnych komunít, 
f) právne poradenstvo, 
g) podporovať ochranu a tvorbu životného prostredia a zdravých životných podmienok 

obyvateľstva, 
h) vypracovávať projekty urbanistických štúdií a miestneho rozvoja, 
i) organizovať športové a kultúrne podujatia, 
j) poskytovať materiálnu pomoc, poradenstvo a podporovať členov združenia, 
k) poskytovať materiálnu pomoc, poradenstvo a podporovať obyvateľov miestnych 

komunít. 
 



Článok IV. 
Prijímanie členov 

 
4.1 Akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba môže získať plné členstvo v združení na 

základe jej písomnej žiadosti. Prezident združenia môže prijať alebo zamietnuť žiadosť
o prijatie do združenia na základe vlastného uváženia. 

4.2 Ktorýkoľvek člen môže kedykoľvek ukončiť svoje členstvo v združení formou písomnej 
výpovede adresovanej prezidentovi združenia. Ukončenie členstva sa stáva účinným dňom 
doručenia výpovede prezidentovi združenia.  

 

Článok V 
Vylúčenie člena 

 
5.1 Prezident združenia má právo ukončiť členstvo člena v združení, ak nastane niektorá 

z nasledovných okolností: 
a) člen koná spôsobom, ktorý je nezlúčiteľný s cieľmi a účelom združenia, 
b) člen zanedbáva a nerešpektuje rozhodnutia valného zhromaždenia, 
c) člen koná spôsobom nezlúčiteľným s dobrými mravmi alebo právnym poriadkom 

Slovenskej republiky. 
 

Článok VI 
Práva a povinnosti členov 

 
6.1 Člen má právo zúčastniť sa valného zhromaždenia združenia a  podávať na ňom návrhy 

a podnety. Člen má právo byť na valnom zhromaždení združenia informovaný o činnosti 
združenia. 

6.2 Člen združenia je povinný zaplatiť do 31. 1. kalendárneho roka ročný členský príspevok vo 
výške určenej valným zhromaždením na návrh prezidenta združenia. Zaplatený príspevok 
sa pri ukončení členstva nevracia. 

6.3 Príjímanie a vylučovanie členov združenia bude bližie podrobnejšie upravené vo 
vnútroorganizačnom poriadku združenia. 

 

DRUHÁ HLAVA 
ZÁSADY HOSPODÁRENIA 

 

Článok VII 
Hlavné zásady hospodárenia 

 
7.1 Združenie hospodári so svojimi prostriedkami samostatne na základe rozhodnutí jeho 

orgánov a v súlade so stanovami združenia. 
7.2 O svojom majetku vedie združenie účtovníctvo v zmysle platných právnych predpisov.    
 



Článok VIII 
Príjmy a výdavky 

 
8.1 Príjmy  združenia tvoria najmä: 

a) ročné členské príspevky, 
b) dary a sponzorské príspevky. 

8.2 Výdavkami združenia sú najmä: 
a) náklady na zabezpečenia  materiálno-technických podmienok na činnosť združenia, 
b) náklady na realizáciu programov a projektov v zmysle článku III týchto stanov, 
c) náklady na zabezpečenie propagácie združenia a informovania verejnosti . 

 

TRETIA HLAVA 
ORGÁNY ZDRUŽENIA 

 

Článok IX 
Orgány združenia 

 
9.1 Združenie zriaďuje nasledovné orgány : 

a) prezident združenia, 
b) revízor združenia, 
c) valné zhromaždenie združenia. 

 

Článok X 
Valné zhromaždenie združenia  

 
10.1 Valné zhromaždenie združenia je najvyšším orgánom združenia . Do jeho pôsobnosti 

patrí: 
a) schvaľovanie výročnej správy  a správ týkajúcej sa záležitosti združenia, 
b) schvaľovanie ročnej účtovnej závierky, 
c) rozhodovanie o zlúčení a zrušení združenia, 
d) voľba a odvolanie prezidenta združenia a revízora združenia, 
e) rozhodovanie o zmenách stanov a vnútroorganizačného poriadku združenia. 

10.2 Valné zhromaždenie združenia zvoláva prezident združenia podľa potreby, minimálne raz 
ročne. Prezident zvolá valné zhromaždenie vždy, ak o to písomne požiadajú členovia, 
ktorí majú aspoň 30% hlasov v združení, alebo revízor združenia, a to najneskôr do 30 
dní od jej doručenia. Na valné zhromaždenie združenia pozýva prezident združenia 
členov združenia písomnou pozvánkou.  

10.3 Ak zákon nestanovuje inak, valné zhromaždenie združenia je uznášaniaschopné, ak sú 
prítomní členovia združenia s nadpolovičnou väčšinou hlasov. 

10.4 Ak zákon nestanovuje inak,  rozhodnutie na valnom zhromaždení združenia je prijaté, ak 
zaň hlasovali prítomní členovia združenia s nadpolovičnou väčšinou hlasov. 

10.5 Rokovania valného zhromaždenia združenia sú neverejné. 
 



Článok XI  
Prezident združenia 

 
11.1 Prezident združenia je orgánom združenia, ktorý riadi jeho činnosť a koná v jeho mene. 

Rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, ak ich zákon alebo tieto stanovy 
nezverujú do pôsobnosti iných orgánov.  

11.2 Prezident združenia je oprávnený a povinný robiť všetky bežné opatrenia súvisiace  
riadnou, predovšetkým hospodárskou činnosťou združenia, najmä : 

a) vykonávať propagáciu cieľov združenia a rozvíjať spoluprácu so sponzormi 
a priaznivcami združenia,  

b) uzatvárať zmluvy v mene združenia, 
c) rozhodovať o prijímaní a vylúčení členov združenia, 
d) vykonávať iné funkcie zverené mu zákonom alebo rozhodnutím valného 

zhromaždenia, 
e) zabezpečuje vypracovanie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení 

a predkladá ju valnému zhromaždeniu na schválenie, 
f) hospodáriť s prostriedkami združenia v zmysle článku III a článku VIII. 

11.3 Prezidenta  združenia  volí a odvoláva valné zhromaždenie z členov združenia. Funkčné
obdobie prezidenta  združenia  je 4 roky. Opakovaná voľba je možná. 

 

Článok XII  
Revízor združenia 

 
12.1 Revízor združenia je orgánom združenia zodpovedným za kontrolu činnosti združenia. 

Za tým účelom najmä: 
a) zabezpečuje kontrolu účtovníctva združenia, 
b) kontroluje činnosť prezidenta,  
c) informuje na valnom zhromaždení o zistených skutočnostiach. 

12.2 Funkčné obdobie revízora združenia  je 4 roky. Opakovaná voľba je možná. 
 

ŠTVRTÁ HLAVA 
ZRUŠENIE A ZÁNIK ZDRUŽENIA 

 

Článok XIII 
Zrušenie a zánik združenia 

 
Spôsoby a postup zrušenia a zániku  združenia  upravuje  zákon o 83/1990 Zb. združovaní 
občanov v znení neskorších predpisov .  

 

Článok XIV 
Vyporiadanie majetku pri zániku  

 
Pri zániku združenia sa uskutoční likvidácia združenia, ktorú uskutoční likvidátor. 
 



PIATA HLAVA  
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Článok XV 
Prechodné ustanovenia 

 
15.1 Návrh na registráciu združenia podá prípravný výbor v zložení: 

Michal Hulena, r.č. 800909/6271, Čsl. Parašutistov 31, 831 03 Bratislava, 
Juraj Vaško, r.č. 810225/6184, Račianska 65, 831 02 Bratislva, 
Matej Grébert, r.č. 810324/6107, Jazdecká 11, 831 03 Bratislava.  

15.2 Splnomocnencom oprávneným konať v mene prípravného výboru je Michal Hulena. 
Splnomocnenec tiež zabezpečí zvolania valného zhromaždenia združenia do 30 dní od 
registrácie združenia. Toto valné zhromaždenie rozhodne o výške príspevkov na prvý 
kalendárny rok združenia a lehote ich zaplatenia a zvolí orgány združenia.  

 

Článok XVI 
Právny režim 

 
Právne vzťahy neupravené stanovami sa riadia najmä zákonom o 83/1990 Zb. združovaní 
občanov v znení neskorších predpisov, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a vnútroorganizačným poriadkom združenia. 
 

V Bratislave dňa 28.04. 2006 
 

Michal Hulena 
 prezident Občianskeho združenia NEMO 


