
Stanovy OZ PRONATUR

Občianske združenie PRONATUR

Stanovy

Časť I.

Základné ustanovenia

Článok 1

Preambula

Občianske  združenie  PRONATUR  (ďalej  len  „združenie“)  je  dobrovoľnou

záujmovou  organizáciou  osôb  združených  v zmysle  zákona  č.  83/1990  Zb.

v platnom znení.  Cieľom združenia je  podporovať ochranu prírody a životného

prostredia, trvaloudržateľný rozvoj spoločnosti s dôrazom na vyvážený regionálny

rozvoj, podpora  marginalizovaných  skupín  spoločenstva  a podpora  zdravého

životného štýlu.

Článok 2

Úvodné ustanovenia

1. Tieto stanovy, schválené na zasadnutí  zhromaždenia členov dňa 20.08.2007

upravujú právne pomery združenia. 

2. Združenie vzniká registráciou v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb.

Článok 3

Konanie v mene združenia

1. V mene združenia koná riaditeľ.

2. Riaditeľ združenia je štatutárnym zástupcom združenia v pracovno právnych

záležitostiach  voči  orgánom  štátnej  správy  a pri  plnení  legislatívnych

povinností združenia.

3. Podpisovanie zmlúv na nákup investícií od 30.000,- EUR podpisuje predseda

správnej  rady a riaditeľ  združenia.  K pečiatke združenia  pripojí  svoj  podpis

riaditeľ a predseda správnej rady. Ak presiahne mesačný pohyb na bankovom

účte  30.000,- EUR, musia pri finančných operáciách konať súčasne riaditeľ
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a predseda  správnej  rady.  V prípade  dlhodobej  pracovnej  neschopnosti

riaditeľa (viac ako 3týždne), koná v mene združenia predseda správnej rady.

Článok 4

Názov, sídlo, doba trvania združenia

1. Názov združenia: Občianske združenie PRONATUR.

2. Sídlo združenia: Prof.Sáru 24, 97401 Banská Bystrica  

3. Združenie bolo založené na dobu neurčitú.

Článok 5

Činnosti združenia

1. Poradenstvo  pri  tvorbe  a realizácii  projektov  financovaných  z prostriedkov

Európskej únie a iných donorských organizácií;

2. Poradenstvo v oblasti služieb  zavádzania a rozvoja moderných informačných

a komunikačných technológií; 

3. Poradenská činnosť v oblasti spoločenských vied a rozvoja osobnosti;

4. Šírenie  informácií  širokej  verejnosti  o potrebe  ochrany  prírody  a životného

prostredia, o  trvaloudržateľnom rozvoji  spoločnosti  s dôrazom na  vyvážený

regionálny  rozvoj,  o dôležitosti  podpory  marginalizovaných  skupín

spoločenstva a o zdravom životnom štýle;

5. Podpora  výmeny  informácií  a know  –  how  prostredníctvom  odstraňovania

jazykovej bariéry;

6. Spolupráca  s domácimi  a zahraničnými  partnermi  pri  vyhľadávaní  zdrojov

financovania rozvojových projektov;

7. Poskytovanie poradenskej, konzultačnej a expertíznej činnosti pre manažérov

rozvojových programov;

8. Manažment projektov, asistencia pri implementácii projektov;

9. V  procese  verejného  obstarávania  podporovať  a  zabezpečiť  uplatňovanie

princípu   rovnakého  zaobchádzania  a nediskriminácie  uchádzačov

a záujemcov,  transparentnosti  procesu  hospodárskej  súťaže  pri  dodržiavaní

zásad hospodárenia pri vynakladaní finančných prostriedkov;

10. Organizovanie  odborných  podujatí  (konferencie,  semináre,  workshopy,

2



Stanovy OZ PRONATUR
prezentácie);

11. Vzdelávacie  aktivity  a participácia  na vzdelávacích  projektoch regionálneho

a celoslovenského charakteru;

12. Podpora vzdelávania;

13. Organizovanie  voľného času  detí,  mládeže,  dospelých  a občanov zdravotne

postihnutých;

14. Podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých;

15. Zachovanie kultúrnych a prírodných hodnôt

16. Budovanie  partnerstva  s relevantnými  organizáciami  na  Slovensku

i v zahraničí  pri dosahovaní cieľov združenia;

17. Podpora  aktivít  na  získavanie  zdrojov  na  zabezpečenie  prípravy  projektov

a fungovania združenia a projektovania;

18. Aktivácia ľudských zdrojov;

19. Združenie pôsobí na lokálnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni;

Časť II.

Členstvo v združení

Článok 6

Druhy členstva

1. Členstvo v združení je nasledovné :

a) riadne;

b) čestné;

2. Riadnym členom je fyzická alebo právnická osoba. 

3. Čestným členom môže byť fyzická osoba, ktorá sa mimoriadnym spôsobom

zaslúžila  o  realizáciu  cieľov  združenia.  Počet  čestných  členov  nie  je

obmedzený.  Čestné  členstvo  môže  byť  udelené  aj  zahraničným  fyzickým

osobám.

Článok 7

Vznik členstva

1. Riadne členstvo vzniklo fyzickým alebo právnickým osobám odsúhlasením

vstupu  riadneho  člena  valnou  schôdzou,  ktoré   zaplatili  vstupný  členský
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príspevok vo výške  6,-  EUR na  účet   združenia  a súhlasia  so stanovami.

Členstvo sa obnovuje každoročne, a to zaplatením členského  príspevku vo

výške 3,- EUR. 

2. Čestné členstvo schvaľuje na návrh ktoréhokoľvek člena správna rada 

3. Navrhovaný čestný člen musí písomne súhlasiť s čestným členstvom.

Článok 8

Zánik členstva

1. Riadne členstvo zaniká :

a) úmrtím fyzickej osoby; 

b) zánikom právnickej osoby;

c) nezaplatením členského príspevku;

d) písomným ukončením členstva zo strany člena

e) rozhodnutím správnej rady alebo zhromaždenia členov

f) právoplatným rozhodnutím príslušného súdu o strate  spôsobilosti na

právne úkony resp.  o obmedzení  tejto  spôsobilosti  člena,  a to  dňom

právoplatnosti tohto rozhodnutia.  

2. Čestné členstvo zaniká :

a) úmrtím fyzickej osoby; 

b) písomným vzdaním sa  čestného členstva,  a to  dňom jeho  doručenia

správnej rade združenia;

c) vylúčením  na  návrh  správnej  rady  v tom  prípade,  ak  čestný  člen

závažným spôsobom poškodzuje záujmy združenia;

d) právoplatným rozhodnutím príslušného súdu o strate   spôsobilosti na

právne úkony resp. o obmedzení tejto  spôsobilosti  člena,  a to dňom

právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

Časť III.

Článok 9

Základné práva a povinnosti členov

1. Základné práva členov:

a) člen združenia má právo voliť členov správnej rady;

b) zúčastňovať  sa  všetkých  podujatí  organizovaných  združením
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a využívať práva z členstva vyplývajúce;

c) zúčastňovať  sa  zasadaní  zhromaždenia  členov  a ďalších   rokovaní,

prezentovať  svoje  návrhy,  názory  a kritiku,  vyžadovať  informácie

o činnosti a hospodárení orgánov združenia;

d) obracať sa s podnetmi a sťažnosťami na orgány združenia, podieľať sa

na vytváraní orgánov združenia a navrhovať do nich členov.

2. Základné povinnosti členov:

a) dodržiavať  stanovy  združenia,  rozhodnutia  a uznesenia  orgánov

združenia;

b) svojou  činnosťou  a aktivitami  v mene  združenia  robiť  dobré  meno

združeniu;

c) platiť členské príspevky.

Časť IV.

Štruktúra orgánov združenia

Článok 10

Orgány združenia

Združenie má nasledovné orgány :

a) zhromaždenie členov;

b) správna rada;

c) riaditeľ;

d) revízna komisia (fakultatívne)

Článok 11

Zhromaždenie členov

1. Zhromaždenie členov združenia je najvyšším orgánom združenia,  rozhoduje

uznesením.  Členom  zhromaždenia  s  hlasovacím  právom  je  riadny  člen

združenia.  Čestný  člen  má  právo  zúčastniť  sa  zasadania  zhromaždenia

s poradným hlasom.

2. Zhromaždenie členov zvoláva správna rada združenia najmenej raz ročne.

3. Správna rada pozýva všetkých členov na zasadanie zhromaždenia písomnou
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pozvánkou  najneskôr  15  dní  pred  termínom  jeho  konania.  Pozvánka  na

konanie zhromaždenia obsahuje:

a) názov a sídlo združenia;

b) miesto, dátum a hodinu konania zasadania zhromaždenia;

c) označenie,  či  sa  zvoláva  riadne  alebo  mimoriadne  zasadanie

zhromaždenia;

d) program rokovania zhromaždenia.

4. Mimoriadne  zasadanie  zhromaždenia  zvoláva  správna  rada  z vlastného

rozhodnutia alebo na písomnú žiadosť aspoň 50% členov združenia do 30 dní

od doručenia žiadosti.

5. Mimoriadne  zasadanie  zhromaždenia  sa  zvoláva  rovnakým  spôsobom  ako

riadne zasadanie. 

6. Riadni  členovia,  ktorí  sa  dostavia  na  zasadanie  zhromaždenia,  sú  povinní

zapísať sa do prezenčnej listiny. 

7. Splnomocnenci sú povinní preukázať sa pred zápisom do prezenčnej listiny

písomnou plnou mocou iného člena združenia.

8. Zhromaždenie  je  uznášaniaschopné,  ak  je  prítomná  nadpolovičná  väčšina

riadnych  členov.  Zhromaždenie  rozhoduje  prostou  väčšinou  hlasov

prítomných riadnych členov, s výnimkou zrušenie združenia, prijatie nových

členov, nakladanie s majetkom, zmena stanov.

9. Vo veciach zrušenia združenia, prijatia nových členov, nakladania s majetkom

združenia a zmien stanov rozhoduje zhromaždenie 80  %-nou väčšinou hlasov.

10. Ak predseda správnej rady zistí, že nie je prítomný potrebný počet riadnych

členov  a  zhromaždenie  nie  je  uznášaniaschopné,  počká  so  zahájením

zasadania ešte jednu hodinu. Ak sa ani v tejto lehote nedostaví potrebný počet

riadnych  členov,  otvorí  zasadanie  zhromaždenia,  pričom  zhromaždenie  je

uznášaniaschopné a rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných riadnych

členov  s výnimkou  zrušenia  združenia,  prijatia  nových  členov,  nakladania

s majetkom  združenia  a zmien  stanov,  kedy  rozhoduje  80%  -  ná  väčšina

hlasov.

11. Na zasadaní zhromaždenia patrí každému prítomnému riadnemu a čestnému

členovi jeden hlas, pričom hlasovanie je verejné.

12. Na zasadaní zhromaždenia sa hlasuje na výzvu predsedu správnej rady.  Ak je

podaný protinávrh, hlasuje sa najskôr o ňom. 
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13. Ak pri hlasovaní o určitej záležitosti je výsledok hlasovania rovnaký pre obe

alternatívy, rozhoduje hlas predsedu správnej rady.

14. Do pôsobnosti zasadania zhromaždenia patrí:

a) zmena stanov združenia;

b) voľba a odvolávanie členov správnej rady;

c) menovanie revíznej komisie 

d) schvaľovanie  hlavných  zásad  hospodárenia,  návrhu  rozpočtu  na

príslušný kalendárny rok a ročnej účtovnej závierky združenia.;

e) schvaľovanie výročnej správy;

f) rozhodnutie  o  zániku  združenia  dobrovoľným  rozpustením  alebo

zlúčením s iným združením.

15. Riaditeľ zabezpečí doručenie zápisnice jednotlivým riadnym členom do 10 dní

odo dňa konania zasadania zhromaždenia.

Článok 12

Správna rada

1. Správna  rada  je  výkonným  orgánom  združenia.  Rozhoduje  o  všetkých

záležitostiach  združenia,  ak  nie  sú zákonom,  stanovami  alebo  rozhodnutím

zhromaždenia vyhradené do pôsobnosti iných orgánov združenia.

2. V mene správnej rady koná predseda správnej rady.

3. Správna rada združenia má aspoň troch členov. Členov správnej rady volí a

odvoláva zhromaždenie združenia jednoduchou väčšinou hlasov, a to na dobu

neurčitú. 

4. Zo  svojho  stredu  si  členovia  správnej  rady  jednoduchou  väčšinou  hlasov

zvolia predsedu.

5. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej

členov a rozhoduje väčšinou hlasov prítomných. Zasadania vedie jej predseda,

za jeho neprítomnosti ním poverený člen správnej rady.

6. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu správnej rady.

7. Zo zasadania správnej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorej obsah potvrdzuje

svojim podpisom jej predseda. 

8. Správna rada sa schádza na rokovaní raz za dva  mesiace. Rokovanie správnej

rady zvoláva jej predseda. Zvolanie správnej rady môže navrhnúť ktorýkoľvek

člen správnej rady.
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9. Správna rada rozhoduje uznesením.

10. Správna rada  predkladá  zhromaždeniu  na  schválenie  návrh  hlavných zásad

hospodárenia a ročnú účtovnú závierku združenia. 

11. Správna  rada  zostavuje  návrh  rozpočtu  na  príslušný  kalendárny  rok  a

predkladá ho na schválenie zhromaždeniu.

12. Správna rada menuje a odvoláva riaditeľa združenia.

Článok 13

Riaditeľ

1. Riaditeľ   je  štatutárnym  orgánom  združenia.  Je  menovaný  a odvolávaný

správnou radou.

2. Riaditeľ: 

a) riadi  činnosť  zamestnancov  združenia  a dobrovoľných

spolupracovníkov;

b) pripravuje podklady na rokovanie správnej rady a zhromaždenia;

c) zabezpečuje administratívne práce orgánov združenia;

d) zodpovedá  za  odborné  vedenie  zamestnancov  a dobrovoľných

spolupracovníkov;

e) plní úlohy, ktorými ho poverilo plénum alebo správna rada;

f) je povinný sa zúčastňovať rokovania zhromaždenia a správnej rady;

g) má  povinnosť  žiadať  o potvrdenie  investícií  nad  30.000,-  EUR

správnu radu;

h) vypracováva interné predpisy a je povinný na dožiadanie správnej rady

podávať vysvetlenia a poskytovať súčinnosť;

i) zodpovedá za plnenie legislatívnych predpisov;

j) zastupuje združenie pri uzatváraní pracovnoprávnych vzťahov a iných

zmluvných vzťahov.

Článok 14

Revízna komisia

1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia a je menovaná 

zhromaždením členov.

2. Členom revíznej komisie nesmie byť člen správnej rady ani riaditeľ 
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združenia.

3. Revízna komisia kontroluje činnosť správnej rady a riaditeľa.

4. Revízna komisia predkladá členom zhromaždenia revíznu správu.

Článok 15

Vnútorná organizačná štruktúra

1. Združenie môže vydať organizačný, mzdový a pracovný poriadok, v  ktorom

upraví vnútornú organizačnú štruktúru združenia. Poriadky schvaľuje správna

rada združenia.

2. Organizáciu samotnej činnosti združenia schvaľuje správna rada.

Článok 16

Hospodárenie združenia

1. Príjmami združenia sú:

a) dary,  príspevky a dotácie od právnických a fyzických osôb;

b) výnosy z verejných zbierok;

c) výnosy z majetku združenia /z prenájmu, úroky z peňažných vkladov

v bankách, z cenných papierov/;

d) výnosy  z organizovania  vedeckých,  vzdelávacích,  spoločenských  a

odborných podujatí;

e) dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu obce, štátneho fondu, iné fondy;

f) príjmy z poskytovania služieb združenia v súlade s čl. 5 stanov;

g) príjmy z doplnkových podnikateľských činností v súlade s čl. 5 stanov

h) iné príjmy.

2. Výdavkami združenia sú:

a) výdavky na podporu cieľov združenia; 

b) výdavky  na  správu  a  prevádzku  združenia.  Výdavky  na  správu  a

prevádzku  zahŕňajú  všetky  náklady  združenia  za  účtovné  obdobie

súvisiace  so  správou  združenia  (najmä:  náklady  na  udržanie  a

zhodnotenie majetku, na propagáciu účelu združenia, náklady súvisiace

s prevádzkou združenia vrátane mzdových prostriedkov a odmien).

3. Združenie  hospodári  podľa  schváleného  rozpočtu,  ktorý  obsahuje  všetky

rozpočtované príjmy a výdavky. Rozpočet združenia sa zostavuje a schvaľuje
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na kalendárny rok. 

4. So sumou členských príspevkov bude nakladané podľa potreby, ich použitie

nie je účelovo viazané.

5. Ak právnická alebo fyzická osoba poskytli združeniu dar alebo príspevok na

konkrétny  účel,  združenie  je  oprávnené  použiť  ho  na  iný  účel  len

s predchádzajúcim súhlasom tej  právnickej  alebo  fyzickej  osoby,  ktorá  dar

alebo príspevok poskytla.

6. Výnosy z verejných zbierok môže združenie použiť len na účel, na ktorý sa

verejná zbierka uskutočnila.

7. Združenie vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu. 

Článok 17

Zánik združenia

1. Združenia zaniká :

a)  rozhodnutím  zhromaždenia  o  dobrovoľnom rozpustení  alebo  zlúčení

združenia s iným združením;

b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o rozpustení združenia

v zmysle § 12, ods. 3, zákona č. 83/1990 Zb.

2. Pri   zániku  združenia  dobrovoľným  rozpustením  sa  združenie  zrušuje

s likvidáciou  majetku,  pričom likvidátora  združenia  menuje  správna  rada  a

zároveň určí jeho odmenu. Likvidátor pri výkone tejto pôsobnosti plní záväzky

združenia, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje združenie pred

tretími osobami.  Nové zmluvy môže uzavierať len v súvislosti  s ukončením

nevybavených zmluvných vzťahov. 

3. Ku dňu skončenia likvidácie zostaví likvidátor účtovnú závierku a predloží ju

zhromaždeniu združenia na schválenie spolu s konečnou správou o priebehu

likvidácie a návrhom na rozdelenie majetkového zostatku. Zlúčením s iným

združením sa združenie zrušuje bez likvidácie a majetok združenia prechádza

na združenie, s ktorým sa toto združenie zlúčilo.

4. Zhromaždenie oznámi do 15 dní príslušnému ministerstvu zánik združenia.
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Článok 18

Záverečné ustanovenia

1. Tieto stanovy možno meniť a dopĺňať iba uznesením Zhromaždenia členov

v súlade s článkom 11, odst. 9

2. Návrh zmien a doplnkov môže navrhnúť správna rada, riaditeľ a každý riadny

člen.

3. Stanovy združenia boli schválené na zasadnutí zhromaždenia dňa 20.8.2007

a nadobudli účinnosť registráciou na Ministerstve vnútra SR. 
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