
STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

 

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

 

Článok 1. 

Základné ustanovenia. 

 

1. Názov združenia je: 

v slovenčine: Dúha nádeje o.z., v angličtine: Rainbow of Hope c.a. 

2. Sídlom združenia je:   

Zdravotnícka 6, 940 52 Nové Zámky 

3. Združenie je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým záujmovým združením 

fyzických a právnických osôb. 

4. Združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť 

rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi. 

5. Združenie môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami v 

Slovenskej republike a zahraničí.  

6. Nasledovné logo občianskeho združenia „Dúha nádeje“: môže byť použité výlučne v 

jeho mene. 

                                              

Článok 2 

Cieľ a činnosť. 

 

1. Ciele: 

Dlhodobé ciele novovznikajúceho občianskeho združenia „Dúha nádeje“: 

a. vybudovanie "Domu na pol ceste" pre deti z detských domovov  v Nitrianskom 

regióne, 

b. vybudovanie táborového mestečka s farmou pre deti a mládež zo sociálne 

slabších rodín, 

c. vybudovanie  zariadenia núdzového bývania, 



d. realizovať dobrovoľnícky program. 

Keďže občianske združenie je ešte len na začiatku svojej činnosti, jednotlivé ciele sa 

budú aktuálne meniť a dopĺňať. 

 

2. Činnosť: 

a. poskytovanie preventívnej činnosti zameranú na voľnočasové aktivity detí    

    a mládeže, 

b. poskytovanie  odborného  poradenstva v oblasti možnosti využívania siete  

sociálnych, zdravotníckych, výchovno-vzdelávacích a iných služieb , 

c. poskytovanie neformálneho vzdelávanie dospelých, 

d. organizovanie pracovných stretnutí, kurzov, výcvikov, seminárov, programov  

a realizáciu projektov súvisiacich so zameraním a cieľmi občianskeho 

združenia, 

e. podporovanie rozvoja občianskych iniciatív a aktivít, 

f. organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí prístupných   

            širokej verejnosti, 

g. spolupráca s fyzickými a právnickými osobami, inštitúciami, orgánmi,   

združeniami, verejnej správy a pod. v tuzemsku i v zahraničí pri presadzovaní  

cieľov občianskeho združenia. 

h. získavanie odborníkov, významné osobnosti, nadácie, občianske združenia,   

            neziskové organizácie a ostatné fyzické a právnické osoby  k spolupráci ,pre  

napĺňanie poslania a cieľov občianskeho združenia. 

 

Článok 3. 

Druhy členstva. 

 

1. Členstvo v občianskom zdužení Dúha nádeje  je riadne a čestné. 

 

Článok 4. 

Členstvo. 

 

1. Členom združenia môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so 

stanovami a cieľmi združenia.  



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

3. Čestné členstvo môže byť navrhnuté významnej osobe kultúrneho, politického alebo 

spoločenského života. Čestné členstvo schvaľuje predsedníctvo združenia na návrh 

ktoréhokoľvek člena , a to 3/5 väčšinou všetkých prítomných členov predsedníctva. 

Čestné členstvo je nezlučiteľné s výkonom akýchkoľvek funkcií v občianskom 

združení. 

4.  Čestné členstvo vzniká prijatím ponuky takéhoto členstva dotyčnou osobou. Čestný 

člen nie je povinný platiť členský príspevok. 

5. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena. 

6. Členstvo zaniká: 

a) vystúpením – v deň 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. 

 

Článok 5. 

Práva a povinnosti členov. 

 

1. Člen má právo: 

a) zúčastňovať sa členskej schôdze a hlasovať na nej 

b) zúčastňovať sa na činnosti združenia 

c) voliť a byť volený do orgánov združenia 

d) predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom združenia, 

e) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia a pripravovaných    

           aktivitách. 

2. Člen má najmä tieto povinnosti: 

a) dodržiavať zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy SR  a stanovy   

           združenia,  

b) aktívne sa podieľať na činnosti združenia, 

c) plniť rozhodnutia orgánov združenia, 

d) platiť členské príspevky. 



Článok 6. 

Orgány združenia. 

 

Orgánmi združenia sú: 

a)   Členská schôdza 

b)   Predsedníctvo združenia 

c)   Štatutárny orgán  

d)   Revízna komisia 

 

Článok 7. 

Členská schôdza. 

 

1.    Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia a je tvorená všetkými členmi    

   združenia. 

2.    Členská schôdza: 

a)    schvaľuje zmeny a doplnky stanov združenia, 

b)    volí a odvoláva členov predsedníctva, 

c)    volí a odvoláva členov revíznej komisie, 

d)    schvaľuje plán činnosti, rozpočet a výročnú správu, 

e)    rozhoduje o ďalších zásadných otázkach týkajúcich sa združenia, 

f)    rozhoduje o zániku združenia. 

3. Schvaľovanie v bodoch a, b, f sa uskutočňuje 3/5 prítomných pri ostatných bodoch 

nadpolovičná väčšina. 

4. Zasadnutie členskej schôdze zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej jedenkrát do 

roka. Predsedníctvo zvolá členskú schôdzu, ak o to požiada najmenej 33% členov 

združenia. Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 

všetkých členov. Uznesenie členskej schôdze je zásadne verejné a je platné, ak zaň 

hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Hlasovanie členskej schôdze o 

personálnych otázkach nie je tajné. 

 

 

 

 



Článok 8. 

Predsedníctvo združenia. 

 

1. Predsedníctvo združenia je výkonným orgánom združenia, za svoju činnosť je 

zodpovedné členskej schôdzi. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami 

členskej schôdze. 

2. Predsedníctvo má 5 členov ( predseda, 3 podpredsedovia,  ekonóm ), ktorých funkčné 

obdobie je 5 rokov. Schádza sa najmenej 4 krát ročne, inak vždy, keď je zvolané 

oprávnenou osobou. Rokovania zvoláva a riadi predseda, v jeho neprítomnosti 

podpredseda. Predsedníctvo je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná 

väčšina jeho členov. Rozhoduje uznesením, ktoré prijíma nadpolovičná väčšina 

prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu a ak nie je 

prítomný predseda, hlas podpredsedu. 

3. Predsedníctvo najmä: 

a) volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu a odvoláva ich,  

b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania členskej schôdzi, 

c) vypracováva plán činnosti združenia, správu o činnosti,  

d) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia, 

e) rozhoduje o zrušení združenia v prípade, ak sa členská schôdza nezíde do troch    

           mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,  

f) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia. 

 

Článok 9. 

Štatutárny orgán. 

 

1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorého v prípade neprítomnosti 

zastupuje ním poverený člen predsedníctva. Je volený na dobu 5 rokov. 

2. Každý z podpredsedov má pridelenú oblasť riadenia, každý dokument (opis) je 

podpísaný dvoma členmi predsedníctva. 

3. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.  

 

 

 



Článok 10. 

Revízna komisia. 

 

1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, za svoju činnosť zodpovedá 

členskej chôdze. 

2. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve. 

3. Revízna komisia má troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. RK sa schádza 

najmenej 1 krát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda RK. Revízna komisia je 

uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia sú 

právoplatné, ak ich schválila nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade 

rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. 

4. Revízna komisia: 

a) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a   

           navrhuje mu riešenia na ich odstránenie,  

b) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku. 

 

Článok 11. 

Hospodárenie združenia. 

 

1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.. Za hospodárenie 

zodpovedá predsedníctvo združenia. 

2. Zdrojom majetku sú hlavne: 

a) členské príspevky, 

b) príjmy zvláštnej činnosti,  

c) pôžičky, úvery, úroky,  

d) dary od fyzických a právnických osôb z tuzemska aj zo zahraničia, 

e) dotácie zo štátneho rozpočtu a rozpočtu samosprávnych orgánov a organizácii,  

f) granty z fondov EÚ a VÚC, 

g) príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia, 

h) príjmy z reklamnej a propagačnej činnosti,  

i) príjmy s činnosti pri pomoci zdravotne postihnutým a starším občanom. 

3. Všetky finančné prostriedky vložené a poskytnuté v prospech združenia, ako aj 

hnuteľné a nehnuteľné veci sú majetkom združenia. 



4. Združenie zodpovedá za nesplnenie svojich povinnosti celým svojim majetkom. 

5. Finančné prostriedky združenia možno použiť výlučne na realizáciu predmetu činnosti 

združenia. Združenia zostavuje jednoduchý ročný rozpočet, vedie účtovníctvo o 

príjmoch a výdavkoch a uskutočňuje ročnú závierku o výsledkoch hospodárenia. 

6. Členovia združenia nemajú právny nárok na podiely z výsledkov hospodárenia 

združenia alebo iných príjmov. V prípade zániku združenia nemajú členovia právny 

nárok na podiel z majetku.  

7. Majetok združenia nemožno darovať.  

8. Všetky získané finančné prostriedky , ako aj hmotné a nehmotné aktíva sú majetkom 

združenia ako celku. 

9. Na základe zmluvných vzťahov môže združenie využívať majetok iných organizácií 

alebo štátu. 

10. Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na 

nasledujúce obdobie. 

 

Článok 12. 

Zánik združenia. 

 

1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením. O 

zániku rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov. 

2. Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora. 

3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v 

prípade likvidácie môže previesť inému združeniu, nadácii alebo právnickej osobe s 

podobnými cieľmi alebo na verejnoprospešné a charitatívno-humánne účely. Zánik 

združenia sa oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej 

republiky. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70 – 75 

Obchodného zákonníka. 

 

Článok 13. 

Záverečné ustanovenia. 

 

1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia členskou schôdzou. 

2. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR. 



3. Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. 

o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných 

právnych predpisov. 

4. OZ má právo používať svoj vlastný preukaz, logo, a pečiatku so svojím názvom a logom. 

5. Logo občianskeho združenia - sa skladá z dvoch základných prvkov - znaku a nápisu. 

Znak je zložený z troch častí - červeného srdca, zeleného kopca a dúhy. Dúha 

symbolizuje rôznorodosť ľudí, ktorým sa venujeme, kopec symbolizuje aké je ťažké sa 

znova začleniť do spoločnosti. Červené srdce ukazuje na zraniteľnosť všetkých ľudí a 

zároveň je aj prejavom lásky a rešpektu. 

 

       Nové Zámky, dňa  10. 08. 2012. 


