STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA MŠ NEJEDLÍČKA
Článok 1
Názov a sídlo
1.1

Názov občianskeho združenia:

MŠ NEJEDLÍČKA

1.2

Sídlo občianskeho združenia:

Nejedlého 8, 841 02 Bratislava
Článok 2
Ciele

2.1

Cieľom združenia je:
1. Podpora modernizácie materiálno – technického zabezpečenia v Materskej škole
Nejedlého, so sídlom Nejedlého 8, v Bratislave najmä:
a) inovácia a rozširovanie učebných pomôcok, prístrojov, zariadení a didaktickej
techniky,
b) knižnično – informačné zabezpečenie vzdelávacieho procesu,
c) softwarové vybavenie výpočtovej techniky.
2. Podpora kultúrno-spoločenských a pohybových aktivít detí v Materskej škole
Nejedlého, so sídlom Nejedlého 8, v Bratislave.
3. Pomoc pri zabezpečovaní externej odbornej podpory rozvoja v Materskej škole
Nejedlého, so sídlom Nejedlého 8, v Bratislave, najmä v oblasti prednáškových,
poradenských a súvisiacich činností odborníkov v predškolskej výchove.

2.2

Za účelom naplnenia tohto cieľa bude občianske združenie najmä:
a) organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávacie, spoločenské,
pohybové, kultúrne a ďalšie súvisiace aktivity a podujatia,
b) realizovať publikačné a konzultačné aktivity,
c) uskutočňovať iné podporné aktivity.
Článok 3
Členstvo

3.1

Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická
osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.

3.2

Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe písomnej
žiadosti uchádzača o členstvo.

3.3

Člen združenia má právo:
- podieľať sa na činnosti združenia,
- voliť a byť volený do orgánov združenia,
- obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
- byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.
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3.4

Člen združenia má povinnosť:
- dodržiavať stanovy združenia,
- pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
- podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať
orgánom združenia,
- ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

3.5

Zánik členstva:
- vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o
vystúpení zo združenia, alebo dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na
zasadnutí najvyššieho orgánu,
- úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
- zánikom združenia,
- vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
- vylúčením najvyšším orgánom združenia, ak člen opätovne porušuje členské
povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov.
Článok 4
Orgány združenia

4.1

Orgánmi združenia sú:
a) Najvyšší orgán – zasadnutie
b) Štatutárny orgán – predsedníctvo tvorí predseda, ktorého zastupuje
podpredseda
c) Výkonný orgán - výkonný výbor
d) Kontrolný orgán - kontroluje hospodárenie

4.2

Najvyšší orgán tvorí zasadnutie všetkých členov občianskeho združenia
MŠ NEJEDLÍČKA .
1. Kompetencie najvyššieho orgánu sú:
- schvaľuje stanovy, ich zásadné zmeny a dodatky,
- volí a odvoláva všetky ostatné orgány, vrátane štatutárneho orgánu,
- schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, schvaľuje rozpočet a správu
o hospodárení,
- schvaľuje prijatie nových členov, pokiaľ túto funkciu nedelegovalo inému orgánu,
- rozhoduje o zrušení združenia, zániku združenia zlúčením s iným občianskym
združením alebo dobrovoľným rozpustením a podobne,
- ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.
2. Všeobecné ustanovenia:
- najvyšší orgán sa schádza minimálne raz do roka na zasadnutí najvyššieho orgánu.
Zasadnutie zvoláva štatutárny orgán, a to najmenej 10 dní vopred,
- najvyšší orgán je uznášaniaschopný, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina
všetkých členov, pričom rozhoduje väčšina prítomných hlasov,
- mimoriadne zasadnutie najvyššieho orgánu zvoláva predseda, ak o to požiada
vedenie MŠ Nejedlého, alebo skupina členov vo veci, ktorá nestrpí odklad,
- zasadnutie najvyššieho orgánu vedie predseda združenia a z každého zasadnutia sa
vyhotoví zápisnica.

4.3

Štatutárny orgán
Štatutárnym orgánom občianskeho združenia MŠ NEJEDLÍČKA je predseda, ktorého
v neprítomnosti zastupuje podpredseda.
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1. Kompetencie štatutárneho orgánu:
- zastupuje združenie vo vonkajších právnych vzťahoch.
2. Všeobecné ustanovenia:
- štatutárny orgán tvorí predseda a podpredseda,
- funkčné obdobie štatutárneho orgánu je 1 rok,
- štatutárny orgán koná v mene združenia tak, že ku svojmu menu uvedie svoju
funkciu a názov združenia.
4.4

Výkonný orgán
Výkonný orgán predstavuje výkonný výbor, ktorý je zložený z 3 členov: predsedu,
podpredsedu a hospodára.
1. Kompetencie výkonného orgánu:
- riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
- pripravuje program zasadnutia najvyššieho orgánu,
- vypracováva správu o činnosti a hospodár pripravuje návrh rozpočtu a správu
o hospodárení združenia MŠ NEJEDLÍČKA.
2. Všeobecné ustanovenia:
- výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.
Na platné rozhodnutie výkonného výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu,
- funkčné obdobie výkonného výboru je 1 rok,
- stretnutie výkonného výboru zvoláva a riadi predseda. Z každého stretnutia sa
vyhotovuje zápisnica.

4.5

Kontrolný orgán
Kontrolný orgán je revízna komisia, ktorá sa skladá z 2 volených členov združenia.
1. Kompetencie kontrolného orgánu:
- dohliada na činnosť združenia,
- preskúmava ročnú účtovnú uzávierku a výročnú správu a predkladá svoje
vyjadrenia najvyššiemu orgánu,
- kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov,
- upozorňuje predsedu na zistené nedostatky a dáva návrhy na ich odstránenie,
- navrhuje zvolanie mimoriadneho stretnutia výkonného výboru, ak si to vyžaduje
záujem občianskeho združenia,
- podáva návrh najvyššiemu orgánu na odvolanie členov výkonného výboru.
2. Všeobecné ustanovenia:
- členov revíznej komisie volí najvyšší orgán,
- funkčné obdobie členov je 1 rok.
Článok 5
Zásady hospodárenia

5.1

Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

5.2

Zdrojmi majetku sú: dary od fyzických osôb, dary od právnických osôb, dotácie a
granty od právnických osôb alebo orgánov verejnej správy.

5.3

Združenie môže podnikať v doplnkovom rozsahu a v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi. Výnosy z majetku a vlastnej podnikateľskej činnosti môžu byť
použité len na podporu cieľa združenia.

5.4.

Hospodárenie kontroluje kontrolný orgán.
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Článok 6
Zánik občianskeho združenia MŠ NEJEDLÍČKA
6.1

Občianske združenie MŠ NEJEDLÍČKA môže zaniknúť:
a) dobrovoľným rozpustením,
b) zlúčením s iným združením,
c) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.

6.2 V prípade, ak zanikne združenie rozpustením, najvyšší orgán určí likvidátora. Pri
likvidácii sa najprv uhradia všetky záväzky združenia a likvidačný zostatok sa využije
výlučne na školské a charitatívne účely.
Článok 7
Záverečné ustanovenia občianskeho združenia MŠ NEJEDLÍČKA
Tieto Stanovy sú platné a účinné dňom registrácie združenia na Ministerstve vnútra
Slovenskej republiky.

V Bratislave, dňa ...............................
Za prípravný výbor:

................................................

...............................................
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......................................

