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STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŢENIA 
 

„ENTRÉE pri ZKGZ v Michalovciach“ 
 

založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. 

 

PRVÁ HLAVA 
 

Článok I. 
 

Názov a sídlo zdruţenia 

 

Názov občianskeho združenia: „ENTRÉE pri ZKGZ v Michalovciach“ 

Sídlo združenia: Štefánikova 20, 071 01 Michalovce 

 

Článok II. 
 

Všeobecné ustanovenia 

 

Občianske združenie „ENTRÉE pri ZKGZ v Michalovciach“ (ďalej len „združenie“) je dobrovoľné 

združenie, ktoré spája občanov bez ohľadu na profesiu, pohlavie, vek, konfesiu, národnosť a politickú 

príslušnosť.  

 

DRUHÁ HLAVA 
 

Článok III. 
 

Cieľ a činnosť zdruţenia 

 

Ciele zdruţenia:  vytvárať platformu, na ktorej by sa stretávali tí občania, ktorí popri svojom zamestnaní 

sú ochotní a pripravení pomôcť knižnici v jej činnosti  a svojimi nápadmi prispejú k tomu , aby ZKGZ 

v Michalovciach sa ešte vo väčšej miere dostala do povedomia čo najširšej verejnosti. 

Poskytovať deťom a mládeži možnosť zmysluplného trávenia voľného času a tak prispieť k tvorivému 

rozvoju ich osobnosti .  

Organizovať a podporovať také  aktivity a podujatia, ktoré budú viesť k odstraňovaniu informačných 

bariér pre občanov s akýmkoľvek  znevýhodnením. 

 Za účelom napĺňania svojho cieľa bude združenie vyvíjať spravidla tieto činnosti:  

a) propagácia knižnice v rámci regiónu,  doma i v zahraničí, 

b)   vydávanie propagačných materiálov, brožúr a kníh, 

c) organizovanie voľného času detí a mládeže rôznymi formami , 

d) príprava  projektov,  

e) podpora zdravého životného štýlu, 

f) organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, programov pre širokú laickú i odbornú 

verejnosť,  

g) prostredníctvom sponzorských príspevkov, získavaním dotácií, grantov, darov a prostriedkami  

od dobrovoľných prispievateľov zabezpečovať napĺňanie cieľov a výkon činnosti združenia 

h) spolupráca s domácimi i zahraničnými organizáciami, spolkami a združeniami s cieľom výmeny 

informácií, uskutočňovania odborných, kultúrnych i spoločenských aktivít za účelom napĺňania 

cieľov a činnosti združenia.  
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TRETIA HLAVA 
 

Článok IV. 
 

Členstvo 

 

1. Členmi združenia môžu byť fyzické osoby a právnické osoby, ktoré súhlasia  

so stanovami a cieľmi združenia. 

2. O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky výkonná rada združenia 

nadpolovičnou väčšinou všetkých členov. 

3. Členstvo v združení je dobrovoľné a vzniká dňom prijatia za člena, zaplatenia jednorazového, 

vstupného členského príspevku na činnosť združenia, na základe čoho bude člen zapísaný do 

zoznamu členov združenia, 

a písomným vyhlásením žiadateľa o akceptácii stanov združenia.  

4. Riadne členstvo v združení zaniká:  

a) dobrovoľným vystúpením  

- členstvo zaniká dňom doručenia  oznámenia člena o vystúpení zo združenia, ktoré je adresované 

predsedovi združenia 

b) vylúčením  

- o vylúčení rozhoduje výkonná rada združenia v tajnom hlasovaní nadpolovičnou väčšinou 

všetkých svojich členov 

c) úmrtím člena – fyzickej osoby, respektíve zánikom člena – právnickej osoby  

d) zánikom združenia. 

6.   Dňom zániku členstva v združení bude člen, ktorému zaniklo členstvo, vymazaný zo zoznamu členov 

združenia. 

7. Členstvo právnických osôb môže zaniknúť tiež ich zrušením s likvidáciou alebo bez likvidácie, 

vyhlásením konkurzu alebo zlúčením. 

8.   Člen môže byť vylúčený z dôvodu:  

a) nedodržania stanov 

b) neplnenia povinností člena   

c) odsúdenia za úmyselný trestný čin 

d) poškodenia povesti a dobrého mena združenia 

e) nerešpektovania zásad finančnej disciplíny  

f) nezaplatenia členského príspevku. 

 

Článok V. 
 

Práva a povinnosti členov 

 

1. Člen má právo:  

a) podieľať sa na činnosti a aktivitách združenia 

b) voliť a byť volený do orgánov združenia 

c) na valnom zhromaždení navrhovať kandidátov do funkcie predsedu, podpredsedu a ďalších členov 

výkonnej rady 

d) na valnom zhromaždení navrhovať členov revíznej komisie  

e) zúčastňovať sa na rokovaniach valného zhromaždenia s hlasovacím právom  

f) obracať sa na orgány združenia s podnetmi, návrhmi a sťažnosťami, žiadať o ich stanovisko   

g) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia  

h) spolurozhodovať o cieľoch združenia a spôsoboch ich realizácie 

i) podávať návrh na zmenu a doplnenie stanov. 
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2. Povinnosťou člena je: 

a) dodržiavať stanovy a rozhodnutia združenia  

b) plniť uznesenia a rozhodnutia orgánov združenia 

c) zodpovedne vykonávať funkcie, do ktorých bol zvolený 

d) zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov, ktorých je členom 

e) aktívne sa podieľať na činnosti združenia 

f) chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok združenia 

g) pravidelne platiť ročný členský príspevok  

h) pravidelný ročný členský príspevok v stanovenej výške zaplatiť do 15. marca bežného 

kalendárneho roka. 

 

 

ŠTVRTÁ HLAVA 
 

Článok VI. 
 

Orgány zdruţenia 

 

Orgánmi združenia sú:  

a) valné zhromaždenie 

b) výkonná rada 

c) revízna komisia. 

 

Článok VII. 
 

Valné zhromaţdenie 

 

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je utvorené zo všetkých členov združenia. 

2. Valné zhromaždenie: 

a) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky 

b) rozhoduje o forme hlasovania pri jednotlivých hlasovaniach 

c) volí a odvoláva predsedu, podpredsedu a ďalších členov výkonnej rady  

d) volí a odvoláva členov revíznej komisie 

e) schvaľuje plán činnosti 

f) schvaľuje výročnú správu 

g) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení 

h) rozhoduje o zániku združenia 

i) rozhoduje o písomných námietkach proti vykonaným rozhodnutiam výkonnej rady.  

3. Zasadnutie valného zhromaždenia sa koná najmenej raz ročne, a to najneskôr do šiestich mesiacov  

od skončenia kalendárneho roka. Zvoláva ho výkonná rada v zastúpení predsedu združenia . 

4. Výkonná rada v zastúpení predsedu združenia zvoláva aj mimoriadne valné zhromaždenie vtedy, ak 

o to požiada najmenej jedna tretina všetkých členov združenia alebo nadpolovičná väčšina členov 

revíznej komisie. 

5. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina všetkých 

členov združenia. 

6. Uznesenie valného zhromaždenia sa prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov 

združenia. 

 

Článok VIII. 
 

Výkonná rada 

 

1. Výkonná rada je výkonným orgánom združenia. 



 -4-  

2. Za svoju činnosť sa zodpovedá valnému zhromaždeniu. 

3. Výkonná rada má troch členov, ktorých funkčné obdobie je 3 roky a začína plynúť dňom zvolenia  

za členov výkonnej rady valným zhromaždením.  

4. Výkonná rada: 

a) sa schádza najmenej raz za polrok 

b) jej rokovania zvoláva a riadi predseda združenia 

c) je uznášaniaschopná, ak sú prítomní všetci jej členovia   

d) rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov  

e) riadi a zabezpečuje činnosť združenia medzi zasadnutiami valného zhromaždenia 

f) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia  

g) vypracováva plán činnosti združenia i správu o činnosti združenia 

h) vypracováva návrh ročného rozpočtu združenia a predkladá ho na schválenie valnému 

zhromaždeniu 

i) zodpovedá za hospodárenie združenia 

j) zabezpečuje aktivity združenia podľa plánu činnosti a schváleného rozpočtu 

k) rozhoduje o zániku združenia, ak sa valné zhromaždenie napriek písomným pozvánkam 

jednotlivým členom združenia nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zániku združenia   

l) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia 

m) môže si na zabezpečenie svojej činnosti zriadiť sekretariát, kanceláriu a podobne, ktoré budú 

zabezpečovať administratívne úkony, spojené s činnosťou združenia 

n) môže si ustanoviť sekretára alebo tajomníka, ktorí sú v pracovnom pomere. 

5. Štatutárnym orgánom združenia je predseda a podpredseda, ktorí konajú jednotlivo. 

6. Predseda združenia: 

a) je volený z navrhovaných kandidátov valným zhromaždením nadpolovičnou väčšinou hlasov 

prítomných členov združenia  

b) je členom výkonnej rady 

c) reprezentuje ciele a činnosti združenia 

d) organizuje a zabezpečuje činnosť združenia 

e) zvoláva a riadi zasadnutia výkonnej rady 

f) je spoluzodpovedný za činnosť združenia, za dodržiavanie všeobecne platných právnych 

predpisov, ktoré súvisia s činnosťou združenia   

g) zúčastňuje sa na zasadnutiach revíznej komisie. 

7. Podpredseda združenia: 

a) je volený z navrhovaných kandidátov valným zhromaždením nadpolovičnou väčšinou hlasov 

prítomných členov združenia 

b) je členom výkonnej rady 

c) zodpovedá za činnosť výkonnej rady 

d) má na starosti vnútornú organizáciu a administratívu 

8. Všetky právne úkony, vykonané za združenie (napríklad zmluvy, dohody, návrhy, žiadosti a iné), 

podpisuje predseda,  podpredseda združenia, a to samostatne.  

 

Článok IX. 
 

Revízna komisia 

 

1. Revízna komisia je kontrolným orgánom, ktorý sa za svoju činnosť zodpovedá valnému 

zhromaždeniu. 

2. Revízna komisia má troch členov, volených na 3 roky. 

3. Revízna komisia:  

a) jej členovia sú volení z navrhovaných kandidátov valným zhromaždením nadpolovičnou väčšinou 

hlasov prítomných členov združenia 

b) si spomedzi svojich členov volí nadpolovičnou väčšinou hlasov predsedu 

c) je uznášaniaschopná, ak sú prítomní všetci jej členovia  
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d) prijíma uznesenia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých svojich členov 

e) schádza sa najmenej raz za polrok  

f) jej rokovanie zvoláva a riadi predseda 

g) členstvo v nej je nezlučiteľné s členstvom vo výkonnej rade združenia. 

4. Povinnosťou revíznej komisie je: 

a) kontrolovať hospodárenie združenia 

b) upozorňovať výkonnú radu na nedostatky a navrhovať riešenia na ich odstránenie 

c) kontrolovať dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov  

d) kontrolovať činnosť výkonnej rady, predsedu a podpredsedu združenia. 

 

 

 

PIATA HLAVA 
 

Článok X. 
 

Hospodárenie zdruţenia 

 

 

1. Hospodárenie združenia sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a stanovami združenia, 

uskutočňuje sa podľa schváleného rozpočtu.  

2. Združenie hospodári so svojím majetkom, ktorého zdrojmi sú spravidla:   

a) jednorazový, vstupný príspevok, na výške ktorého sa dohodnú členovia valného zhromaždenia  

na návrh výkonného rady, a to na prvom valnom zhromaždení na kalendárny rok, v ktorom 

združenie vzniklo, a následne každoročne na zasadnutí valného zhromaždenia na nasledujúci 

kalendárny rok 

b) pravidelný ročný členský príspevok, na výške ktorého sa dohodnú členovia valného zhromaždenia  

 

na návrh výkonného rady, a to na prvom valnom zhromaždení na kalendárny rok, v ktorom 

združenie vzniklo, a následne každoročne na zasadnutí valného zhromaždenia na nasledujúci 

kalendárny rok 

c) mimoriadny príspevok, a to len v súvislosti s rozhodnutím valného zhromaždenia o dôležitých 

výdavkoch, nevyhnutných pri napĺňaní cieľov a výkonov činnosti združenia  

d) sponzorské príspevky  

e) dary a iné plnenia fyzických a právnických osôb 

f) dotácie a granty od fyzických a právnických osôb 

g) výnosy z majetku  

h) príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia 

3. Za hospodárenie zodpovedá výkonná rada. 

4. Združenie má zriadený účet v peňažnom ústave. 

5. Právo disponovať s finančnými prostriedkami má predseda, podpredseda (obaja s uvedením 

podpisového vzoru v peňažnom ústave, v ktorom má združenie zriadený bankový účet), alebo ďalší, 

predsedom písomne poverený člen výkonnej rady. 

6. Podpredseda združenia: 

a) vypracováva správu o hospodárení združenia v spolupráci s účtovníkom OZ 

b) predkladá doplnky a návrhy k ročnému rozpočtu združenia. 

 

 

 

 

 

 

ŠIESTA HLAVA 
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Článok XI. 
 

Zánik zdruţenia 

 

1. O zániku združenia jeho dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením rozhoduje 

valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov združenia. 

2. V prípade zániku združenia zlúčením s iným združením sa majetok prevedie na nástupnícku 

organizáciu alebo po vysporiadaní všetkých záväzkov združenia sa s majetkom združenia naloží 

podľa rozhodnutia valného zhromaždenia. 

3. Pri zániku združenia dobrovoľným rozpustením výkonná rada hlasovaním nadpolovičnou väčšinou 

hlasov všetkých svojich členov ustanoví likvidátora. Likvidátor vykoná majetkové vysporiadanie 

vyrovnaním všetkých dlhov a záväzkov a s likvidačným zostatkom majetku naloží podľa rozhodnutia 

valného zhromaždenia. 

4. Zánik združenia oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR. 

 

 

SIEDMA HLAVA 
 

Článok XII. 
 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Stanovy sú vyhotovené v dvoch exemplároch, ktoré sú predložené na registráciu Ministerstvu vnútra 

SR. 

2. Stanovy sú platné dňom podpisu zápisnice zo zasadnutia prípravného výboru po súhlase  

so stanovami všetkými členmi prípravného výboru a účinné dňom registrácie združenia  

na Ministerstve vnútra SR.  

3. Združenie vzniká dňom registrácie združenia Ministerstvom vnútra SR.   

4. Stanovy možno meniť alebo dopĺňať len po schválení valným zhromaždením združenia na návrh 

jednotlivých členov združenia. 

                      

Michalovce dňa 21.07. 2011 


