Vnútroorganiza ný poriadok
Ob ianskeho združenia NEMO
( alej len „poriadok“)
My, lenovia Ob ianskeho združenia NEMO ( alej len „združenia“), založeného
na základe zákona .83/1990 Zb. v znení neskoršich predpisov, sme sa uzniesli na tomto
poriadku s následujúcim obsahom :

lenovia združenia.
lánok I.
Práva a povinnosti lenov.
1.1 Každá fyzická alebo právnická osoba sa môže sta4 lenom združenia na základe
písomnej žiadosti o prijatie do združenia (prihláška) adresovanej prezidentovi
združenia. Prezident združenia rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiadate6a do 3
dní na základe vlastného uváženia a oznámi mu svoje rozhodnutie.
1.2 Všetci lenovia združenia sú si rovní. Každý len má len jeden hlas.
1.3 Každý len združenia má najmä právo sa zú ast;ova4 valného zhromaždenia,
podáva4 tam svoje návrhy, pripomienky a postrehy, ako aj voli4 a by4 volení do
orgánov združenia.
1.4 Všetkým prináleží právo na informácie o stave združenia, stave financí združenia,
jeho plánoch, pripravovaných projektoch a programoch. >alej majú lenovia
združenia právo najmä na informacie o konaní orgánov združenia, prípadných
kontrol orgánov združenia a ich výsledkov.
1.5 Povinnos4ou lenov združenia je reprezentova4 združenie na verejnosti a správa4
sa tak, aby sa neznižovala jeho prestíž, dobré meno a jeho dobrá poves4, prípadne
jeho lenov.
1.6 Všetci lenovia združenia sú povinný zaplati4 ro ný lenský príspevok ( alej len
„ lenské“) vo výške ur enej valným zhromaždením na nasledujúci rok. Lehota do
kedy je len povinný zaplati4 lenské je ur ená stanovami združenia. Pri
nedodržaní lehoty môže valné zhromaždenie na návrh prezidenta združenia uloži4
lenovi združenia pokutu až do výšky 50% lenského. Na prvý rok je lenské vo
výške 500,- Sk (slovom : „pä4sto korún slovenských“).
lánok II.
"alšie ustanovenia súvisiace s právami a povinnos&ami lenov združenia.
2.1 Elena združenia možno výlú it len ak sú splnené na to podmienky pod6a
l.V stanov združenia.
2.2 Zakladajúcich lenov ( lenovia prípravného výboru združenia) združenia
nemožno zo združenia vylú i4.
2.3 Proti rozhodnutiu prezidenta združenia o zamietnutí žiadosti o prijatie do
združenia (prihlášky) a o vylú ení lena zo združenia má dotknutý(á) len(osoba)
právo poda4 proti tomuto rozhodnutiu odvolanie adresovanému prezidentovi

združenia. Ten bezodkladne zvolá valné zhromaždenie do 10 dní od doru enia
odvolania, ktoré prejedná podané odvolanie, a bu potvrdí pôvodné rozhodnutie
prezidenta združenia, alebo napadnuté rozhodnutie zmení.

Orgány združenia.
Orgány združenia sú:
a) prezident združenia ( alej len „prezident“ ),
b) revízor združenia ( alej len „revízor“ ),
c) valné zhromaždenie združenia ( alej len „valné zhromaždenie“ ).
Elenstvo v orgánoch združenia je estná funkcia, za jej vykonávanie sa neposkytuje
žiadna odmena, len ú elne vynaložené výdavky spojené s výkonom inností združenia.

lánok III.
Prezident.
3.1 Prezident je orgánom, ktorý riadi jeho innos4 a koná v jeho mene. Rozhoduje
o všetkých záležitostiach združenia, ak ich zákon, stanovy alebo poriadok
združenia nezverujú do pôsobnosti iných orgánov.
3.2 Funk né obdobie prezidenta je ur ené v stanovách združenia (4roky). Volí ho
valné zhromaždenie v priamom a tajnom hlasovaní. Opakovaná vo6ba je možná.
3.3 Prezident vyvíja innos4 pod6a l. XI ods. 11.2 stanov združenia, a alej najmä:
a) príjima finan né a materiálne dary združenia,
b) disponuje s ú tom združenia a jeho finan nými prostriedkami v banke ,
c) písomne poveruje revízora s disponovaním s ú tom v ase jeho neprítomnosti,
d) vydáva záväzné nariadenia lenom združenia v oblastiach, ktorých nie je táto
právomoc zverená iným orgánom stanovami, alebo týmto poriadkom.
3.4 Prezidenta možno odvola4 z funkcie pred skon ením jeho funk ného obdobia len
na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.
lánok IV.
Revízor.
4.1 Revízor je orgánom zodpovedným za kontrolu innosti združenia.
4.2 Funk né obdobie revízora je ur ené v stanovách združenia (4roky). Volí ho valné
zhromaždenie v priamom a tajnom hlasovaní. Opakovaná vo6ba je možná.
4.3 Revízor vyvíja innos4 pod6a l. XII ods. 12.1 stanov združenia, a alej najmä:
a) môže požiada4 prezidenta o zvolanie valného zhromaždenia,
b) ma právo nahliada4 do ú tovných kníh združenia,
c) kontroluje stav financií na bankovom ú te združenia,
d) s písomným súhlasom od prezidenta môže v odôvodnených prípadoch
a s ur itými obmedzeniami disponova4 s prostriedkami na bankovom ú te
združenia (len vo výnimo ných a odôvodnených prípadoch),
e) oboznamuje valné zhromaždenie o svojej innosti a podáva mu správy
o vykonaných kontrolách.

4.4 Revízora možno odvola4 z funkcie pred skon ením jeho funk ného obdobia len
na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.
lánok V.
Valné zhromaždenie.
5.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia . Do jeho pôsobnosti patria
innosti zverené mu pod6a l. X ods. 10.1 stanov združenia.
5.2 >alej do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä :
a) rozhodovanie o odvolaní dotknutého lena združenia, alebo tretej osoby,
ak v 1. stupni rozhodoval prezident (rozhodnutie o neprijatí za lena
združenia, rozhodnutie o vylú ení lena zo združenia),
b) rozhodovanie o ostatných veciach týkajúcich sa innosti združenia, pokia6
stanovy združenia alebo tento poriadok to nezverujú inému orgánu
združenia,
c) vo valnom zhromaždení sa hlasuje tajne, pokia6 prezident neustanoví, že
na konkrétnom valnom zhromaždení sa bude hlasova4 verejne,
5.3 Valné zhromaždenie je uznášania schopné pokia6 sa ho zú astní nadpolovi ná
vä šina lenov združenia. Rozhodnutia sa prijímajú jednoduchou vä šinou hlasov
zú astnených lenov na valnom zhromaždení.
5.4 Valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia kvalifikovanou 3/5 (trojpätinovou)
vä šinou v týchto prípadoch:
a) pri odvolaní prezidenta, alebo revízora pred skon ením ich funk ného
obdobia,
b) pri rozhodovaní o odvolaniach proti rozhodnutiam prezidenta,
c) pri rozhodovaní o zlú ení združenia s iným ob ianskym združením,
d) pri rozhodovaní o zrušení združenia,
e) pri rozhodovaní pod6a l.VI ods. 6.6 tohto poriadku.
5.5 Elenmi valného zhromaždenia sú všetci lenovia združenia. Všetci lenovia
združenia majú vo valnom zhromaždení jeden hlas.
lánok VI.
Vo+by do orgánov združenia.
6.1 Vo6by do orgánov združenia sa uskuto nujú na valnom zhromaždení vo
všeobecnom a tajnom hlasovaní.
6.2 Prezident je povinný najneskôr jeden mesiac pred koncom jeho funk ného
obdobia ohlási4 termín volieb a na tento dátum zvola4 valné zhromaždenie.
V pozvánke je povinný oboznámi4 lenov, že sa uskuto ní vo6ba prezidenta.
6.3 Na vo6bu revízora sa použije primerane odsek 6.2.
6.4 Vo6ba prezidenta a revízora sa uskuto ;uje v ten istý de;. Funk né obdobie
prezidenta a revízora je zhodné.
6.5 Pri odvolaní prezidenta, alebo revízora pred ukon ením jeho funk ného obdobia
je valné zhromaždenie povinné na tom istom zasadnutí zvoli4 nového prezidenta,
resp. revízora z lenov združenia. Takto zvolený nový prezident, resp. revízor

pôsobí vo funkcii len do konca funk ného obdobia svojho predchodcu. Potom sú
nové vo6by do oboch orgánov sú astne pod6a vyššie uvedených ustanovení.
6.6 Valné zhromaždenie je oprávnené na návrh prezidenta vytvori4 orgán združenia
ad hoc (len pre ur itý ú el), len na ur itý as (najviac na 3 mesiace) a len s presne
špecifikovanými právomocami v rozhodnutí valného zhromaždenia.

Závere né ustanovenia.
Elenovia združenia sú povinní dodržiava4tento poriadok ako aj stanovy združenia.
Einnosti neupravené týmto poriadkom, stanovami združenia, alebo právnymi predpismi
sa primerane riadia týmto poriadkom a stanovami združenia. Pri pochybnosti o takomto
vhodnom použití ustanovení tohto poriadku alebo stanov združenia rozhoduje valné
zhromaždenie na návrh prezidenta. Pri nejastostiach ur itých ustanovení tohto poriadku
a stanov združenia je valné zhromaždenie na návrh prezidenta oprávnené interpretova4
dotknuté ustanovenia.

