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STANOVY 

Občianskeho združenia s názvom Gulôčka 
 

 

 

 

Článok I 

Základné ustanovenia 

 

1.1. Názov občianskeho združenia: Guľôčka 

1.2. Sídlo občianskeho združenia: Málaš 260, 935 67 Málaš 

1.3. Občianske združenie s názvom Guľôčka (ďalej len združenie) 

je  právnickou osobou, ktorá vzniká registráciou na 

 Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. 

1.4. Združenie je založené na dobu neurčitú. 

 

 

 

Článok II 

Cieľ a činnosť 

 

2.1.  

Cieľom združenia je podporiť komunitu ľudí žijúcich na vidieku v 

lokalite obce Málaš a okolí. Komunitu  budú tvoriť rôzne vekové 

kategórie pre podporu odovzdávania skúseností a myšlienok 

súvisiacich so zachovaním tradícií, remesiel a pracovných 

postupov využiteľných aj v cestovnom ruchu. Zahrnutie ergoterapie 

medzi samostatné aktivity členov združenia a širokej verejnosti 

pomôže riešiť problémy v zhoršenej komunikácii  detí, ich 

hyperaktivity a pasívneho, či nekvalitného spôsobu trávenia 

voľného času. 

Samostatným cieľom činnosti združenia bude vzdelávacia činnosť 

v oblasti pestovania miestnych druhov poľnohospodárskych plodín 

a zeleniny, aromatických rastlín a byliniek pre výrobu 

čajov, technických rastlín podľa tradičných postupov ich 

spracovania a výroby hotových výrobkov, chov zvierat pre 

každodenné zabezpečenie obživy. Taktiež princípy permakultúrnych 

záhrad a hospodárenia trvaloudržateľným spôsobom prijateľným pre 

prírodu a zároveň vhodným pre vytvorenie kvalitného prostredia 

pre život budúcich generácií našich detí. 

Starostlivosť o krajinu v spolupráci s organizáciami miestnej 

samosprávy i štátnych organizácií. 

Vzdelávanie bude prebiehať aj v oblasti práce s IKT a možnosťami 

prípravy projektov pre fyzické a právnické osoby. 

Všetky časti činnosti združenia budú smerovať k vytvoreniu čo 

najlepších podmienok života obyvateľov vidieka  a ich aktívnej 



účasti na zmene svojho prostredia života, založenej na kvalitnej 

komunikácii a práci, čím sa budú realizovať nápady obyvateľov. 

2.2. Predmetom činnosti združenia je: 

     a) Združovať rodičov, deti a všetkých ľudí, ktorí      

prejavia záujem. 

 b) Podporovať výmenu skúseností na spoločných     

stretnutiach, poskytovať neformálne poradenstvo, zabezpečovať 

prednášky odborníkov. 

 c) Organizovať diskusné kluby, tvorivé dielne, cvičenia,     

zábavné, súťažné a športové podujatia. 

 d) Podporovať a podnecovať vydávanie rozličných     

materiálov, periodických i neperiodických publikácií     

zameraných na širokú prezentáciu združenia a jeho      

cieľov, na podporu kampaní podporujúcich deti a rodiny, rozvoj 

komunít, udržateľnosť života na vidieku. 

     e) Rozvíjať činnosti zamerané na oživovanie miestnych     

ľudových tradícii v záujme uchovania kultúrneho     dedičstva 

predkov. 

     f) Poskytovať poradenské a konzultačné služby v     

oblastiach zamerania združenia. 

 

 

 

Článok III 

Členstvo 

 

3.1. Členmi združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 15 

 rokov a právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a 

 cieľmi združenia. 

3.2. O prijatí člena združenia rozhoduje na základe písomnej 

 prihlášky predsedníctvo združenia. 

3.3. Členstvo vzniká dňom zaplatenia zápisného príspevku v 

 súlade s čl.III, bodom 3.3.1. 

3.3.1. Podmienkou členstva  v združení je prijatie za člena 

 predsedníctvom združenia (čl. III, bod 3.2.) a  zaplatenie 

jednorázového zápisného príspevku v čiastke  najmenej: 

     a) fyzická osoba vo veku od 15 do 18rokov.......... 3 €, 

     b) fyzická osoba vo veku nad 18 rokov............. 10 €, 

     c) právnická osoba............................... 100 €. 

     Plnenie príspevkovej povinnosti je možné aj formou 

 dodávky daňovo preukázateľných prác, služieb a  materiálu. 

3.4. Udržiavací ročný členský príspevok je: 

     a)pre fyzickú osobu vo veku od 15 do 18 rokov.... 1,5 €, 

     b)pre fyzickú osobu vo veku nad 18 rokov.........   3 €, 

     c)pre právnickú osobu............................. 16 €. 

      Udržiavací ročný členský príspevok sa hradí vždy k 

 31.03.príslušného roka. 



3.5. Dokladom členstva je písomné potvrdenie o členstve vydané 

 predsedníctvom. 

3.6. Zánik členstva: 

     a) vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného     

oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu, 

     b) vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia     

predsedníctva o vylúčení, 

     c) úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby, 

     d) zánikom združenia, 

     e) v prípade nesplnenia si povinnosti uvedenej v čl. III     

bode 3.3.1. a 3.4.na základe rozhodnutia      

predsedníctva. 

3.7. Zánikom členstva zanikajú všetky práva a povinnosti 

 členov združenia. 

     Na vrátenie finančných, alebo iných príspevkov do 

 združenia zánikom členstva nevzniká právny nárok. 

 

 

 

 

 

Článok IV 

Práva a povinnosti členov 

 

4.1. Člen má právo najmä: 

 a) podieľať sa na činnosti združenia, 

     b) voliť a od 18 rokov byť volený do orgánov združenia, 

     c) obracať sa na orgány združenia s podnetmi a     

sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko, 

     d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia, 

     e) zúčastňovať sa zasadnutí valného zhromaždenia. 

4.2. Povinnosti člena sú najmä: 

     a) dodržiavať stanovy združenia, 

     b) plniť uznesenia orgánov združenia, 

     c) platiť členské príspevky vždy do 31.03. príslušného     

kalendárneho roka, pri prihlásení sa za člena zápisné. Zmenu 

výšky členského a zápisného príspevku schvaľuje  valné 

zhromaždenie. 

 

 

 

Článok V 

Orgány združenia 

 

5.1. Orgánmi združenia sú: 

     a) valné zhromaždenie, 

     b) predsedníctvo. 



       

 

 

Článok VI 

Valné zhromaždenie 

 

6.1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je 

 tvorené všetkými členmi združenia. Ak je členom právnická 

 osoba, zastupuje ju na valnom zhromaždení štatutárny  orgán 

v zmysle § 13 Obchodného zákonníka, alebo zástupca  ňou 

poverený s právom jedného hlasu. 

6.2. Valné  zhromaždenie najmä: 

     a) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky, 

     b) schvaľuje plán činnosti združenia, výročnú správu, 

     c) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení, výšku     

členského príspevku a zápisného, 

 

     d) rozhoduje o rozpustení združenia, alebo zlúčení s iným     

združením, 

     f) volí a odvoláva členov predsedníctva,  

     g) schvaľuje činnosť združenia. 

6.3. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo  podľa 

potreby, najmenej jedenkrát do roka. Predsedníctvo  zvolá 

valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej 3/4  členov 

združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné,  ak je 

prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.  Valné 

zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou  prítomných 

členov. 

6.4. Ustanovujúce valné zhromaždenie zvolá prípravný výbor 

 najneskôr do tridsiatich dní po registrácii združenia 

 Ministerstvom vnútra v sídle združenia. 

 

 

 

Článok VII 

Predsedníctvo 

 

7.1. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, ktoré je za 

 svoju činnosť zodpovedné valnému zhromaždeniu. Riadi 

 činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného 

 zhromaždenia. Predsedníctvo združenia je štatutárnym 

 orgánom združenia a členovia predsedníctva jednajú 

 samostatne, pri písomnom styku je postačujúci ich 

 podpis. 

 

7.2. Predsedníctvo má najmenej 3 členov, ktorých funkčné 

 obdobie sú tri roky. Predsedníctvo tvoria členovia 



 zodpovední za jednotlivé oblasti činnosti združenia. 

 Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná 

 nadpolovičná väčšina členov. Predsedníctvo rozhoduje 

     nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. 

 

7.3. Predsedníctvo najmä: 

     a) riadi a zabezpečuje činnosť združenia, zodpovedá za 

        hospodárenie združenia, 

     b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného     

zhromaždenia, 

     c) vypracúva plán o činnosti a správu o činnosti, návrh     

rozpočtu a správu o hospodárení združenia, 

     d) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia, 

     e) rozhoduje o plnení príspevkovej povinnosti, 

     f) rozhoduje o zrušení združenia, ak sa valné     

zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o     zrušení 

združenia, 

     g) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia. 

7.4. Predsedníctvo môže na zabezpečenie svojej činnosti: 

     a) zriaďovať sekretariát, kanceláriu,  

     b) ustanovovať sekretára. 

7.5. Na uvoľnené miesta členov predsedníctva v prípade 

 rezignácie, úmrtia alebo inej skutočnosti  sa zvolia do 

 štyroch mesiacov od uvoľnenia miesta noví členovia. Člen 

 predsedníctva môže byť volený opakovane. 

 

 

 

 

                               

Článok VIII 

Hospodárenie združenia 

 

8.1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. 

8.2. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. 

 Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo. 

8.3. Zdrojmi majetku sú: 

     a) členské príspevky, zápisné, 

     b) dary od fyzických a dotácie a granty od právnických     

osôb z tuzemska i zo zahraničia, 

     c) príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľa združenia, 

     d) príjmy z vykonávania podnikateľských činností     

schválených valným zhromaždením, ktoré súvisia s      

poslaním združenia (v doplnkovom rozsahu), 

     e) podiel zaplatenej dane poukázaný fyzickými alebo 

        právnickými osobami, 

     f) nefinančný majetok hmotný a nehmotný a know-how. 



8.4. Celý hnuteľný a nehnuteľný majetok združenia je 

 nedotknuteľným vlastníctvom združenia. Majetok slúži na 

 plnenie cieľov združenia. 

8.5. Majetok združenia sa spravuje v súlade so zásadami 

 riadneho hospodárenia. 

8.6. Finančné prostriedky združenia sa ukladajú na samostatný 

 účet, zriadený na tento účel v peňažnom ústave  

 (s výnimkou pokladničnej hotovosti). 

8.7. Hospodárenie a účtovníctvo združenia sa realizuje podľa 

 platných predpisov. 

 

 

 

Článok IX 

Použitie prostriedkov združenia 

 

9.1. Prostriedky združenia sa používajú v rozsahu schválenom 

     predsedníctvom a v rámci shváleného rozpočtu. 

 Prostriedky združenia možno použiť len na 

     účely, na ktoré boli poskytnuté.  

9.2. Predsedníctvo má právo aj povinnosť kontrolovať použitie 

 prostriedkov.  

9.3. Na čerpanie prostriedkov združenia nie je právny nárok. 

 

 

 

 

Článok X 

Zánik združenia 

 

10.1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením   

s iným združením, alebo právoplatným rozhodnutím   Ministerstva 

vnútra SR o jeho rozpustení v zmysle zákona 

      číslo 83/1990 Zb. v znení neskorčích predpisov. 

10.2. Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví   

likvidátora. 

10.3. Pri likvidácii združenia sa najprv vyrovnajú všetky   

záväzky združenia. Likvidačný zostatok sa môže použiť   výlučne 

na všeobecnoprospešné a charitatívne účely. 

 

 

 

Článok XI 

Záverečné ustanovenia 

 

11.1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia valným   

zhromaždením. 



11.2. Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra      

SR. 

 


