Občianske združenie
LES o.z.

STANOVY
Občianskeho Združenia LES o.z.
(ďalej len „Stanovy“ v príslušnom gramatickom tvare)

I.
Preambula
1.1 Tieto Stanovy vymedzujú charakter, postavenie, úlohy, ciele a organizáciu Občianskeho
združenia LES o.z. (ďalej len „Združenie“ v príslušnom gramatickom tvare).
II.
Názov, charakter a sídlo Združenia
2.1 Názov občianskeho Združenia je „LES o.z.".
2.2 Združenie je nezávislá, dobrovoľná, nepolitická, otvorená organizácia založená v súlade so
zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov. Svoju činnosť
vykonáva na základe tohto zákona, týchto Stanov a v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi Slovenskej republiky.
2.3 Združenie je právnickou osobou, registrovanou a zapísanou v príslušnom registri Ministerstva
vnútra SR.
2.4 Sídlo občianskeho Združenia: Lisovňa 29, 831 06 Bratislava – Rača.
2.5 Činnosť Združenia, práva a povinnosti členov Združenia a orgánov Združenia sa riadi všeobecne
záväznými právnymi predpismi, týmito Stanovami a vnútornými dokumentmi Združenia
vydanými na základe týchto Stanov (ďalej len „Vnútorné dokumenty Združenia“ v príslušnom
gramatickom tvare).
III.
Cieľ a úlohy činnosti Združenia
3.1 Cieľom činnosti Združenia je zabezpečenie všestranného rozvoja časti katastrálneho územia
Rača, konkrétne pozemky zapísané na LV č. 5266, LV č. 9252, LV č. 9258 a LV č. 10 563,
všetky pre k. ú.: Rača, obec: BA-m.č. RAČA, okres: Bratislava III, kraj: Bratislavský,
evidovaných Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor (ďalej aj len ako „územie“), ktoré
patria do vlastníctva spoločenstva podielových vlastníkov pozemkov Urbár Rača, pozem. spol. Pozemkové spoločenstvo podielového vlastníctva lesov a poľnohospodárskych majetkov, so
sídlom Lisovňa 29, 831 06 Bratislava – Rača, IČO: 317 49 674.
3.2 V záujme splnenia cieľa v zmysle bodu 1 tohto článku si Združenie stanovilo najmä nasledovné
úlohy:
1. všestranný rozvoj daného územia a zlepšovanie životného prostredia,
2. ochrana, zveľaďovanie a tvorba životného prostredia najmä formou dohľadu nad kvalitou
životného prostredia, napr. formou nahlasovania nelegálnych skládok,
3. spolupráca pri vzdelávaco – osvetovej činnosti z prostredia ekológie a napomáhanie rozvoju
náučných činností v oblasti životného prostredia,
4. spolupráca pri zvýšení ochranárskej činnosti životného prostredia,
5. organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

IV.
Vznik a trvanie Združenia
4.1. Prípravný výbor Združenia v zmysle § 6, ods. 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov, v znení zmien a doplnkov tvoria:
Ing. Ingrid Vanerková, bytom Lisovňa 29, 831 06 Bratislava - Rača
Ing. Boris Jendek, bytom Ihrisková 16, 831 06 Bratislava - Rača
Ing. Roman Žitný, bytom Albánska 2, 831 06 Bratislava - Rača
4.2. Členovia prípravného výboru sa vzájomne dohodli, že oprávnenie konať v mene
prípravného výboru bude mať Ing. Ingrid Vanerková, ktorá je splnomocnenou osobou
prípravného výboru v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 83/1990 o združovaní občanov. Uvedená
splnomocnená osoba prípravného výboru je oprávnená splnomocniť akúkoľvek tretiu osobu
na vykonanie akýchkoľvek právnych úkonov spojených s registráciou Združenia.
4.3. Menom Združenia koná až do vytvorenia orgánov podľa nasledujúcich článkov týchto
Stanov prípravný výbor.
4.4. Združenie vzniká registráciou Ministerstva vnútra SR a je založené na dobu neurčitú.
V.
Členstvo, práva a povinnosti členov
5.1. Členom Združenia sa môže stať fyzická osoba, ktorá v čase vstupu do Združenia dovŕšila vek 18
rokov pod podmienkou, že je zároveň vlastníkom pozemku v katastrálnom území Rača, obec:
BA-m.č. RAČA, okres: Bratislava III, evidovanými na príslušnom liste vlastníctva (LV), ktoré sú
vymedzené v čl. III bod. 1 Stanov (ďalej len „pozemok" v príslušnom gramatickom tvare) alebo
tiež právnická osoba a riadne vyplnila a podpísala prihlášku, uhradila zápisné a zaviazala sa platiť
členské príspevky v dohodnutej výške a znášať dohodnuté výdavky spojené s činnosťou
Združenia, pokiaľ ďalej v Stanovách nie je uvedené inak.
5.2. Členstvo v Združení, vzniká:
a. pri založení Združenia, dňom vzniku Združenia,
b. za trvania Združenia dňom rozhodnutia Zhromaždenia o prijatí za člena, ak nie je v týchto
Stanovách uvedené inak,
5.3. Členstvo zaniká:
a. písomným oznámením člena o svojom vystúpení zo Združenia, a to dňom nasledujúcim po dni
preukázateľného doručenia oznámenia Združeniu,
b. vylúčením z dôvodu neplatenia členských príspevkov,
c. vylúčením pre spáchanie činu v rozpore so Stanovami a cieľmi Združenia, a to dňom
rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Združenia o vylúčení člena,
d. vylúčením pre opakované neplnenie úloh stanovených Združením a Vnútornými dokumentmi
Združenia, a to dňom rozhodnutia prijatého nadpolovičnou väčšinou všetkých členov
Združenia.
Povinnosti člena, ktoré vzhľadom na svoj obsah a povahu majú trvať aj po zániku členstva,
zánikom členstva nezanikajú (napríklad nevyrovnané záväzky člena voči Združeniu a pod.)

5.4. Člen Združenia má tieto práva:
a. voliť a byť volený do orgánov Združenia,
b. uplatňovať svoje námietky a pripomienky, podávať podnety, návrhy tykajúce sa činnosti
Združenia na rokovaniach orgánov Združenia a hlasovať na Zhromaždení,
c. zúčastňovať sa na činnosti Združenia, kontrolovať činnosť Združenia, nahliadať do
všetkých dokumentov Združenia,
d. navrhovať nomináciu členov do orgánov Združenia, ako aj navrhovať ich odvolanie,
e. ďalšie práva uvedené v Stanovách a Vnútorných dokumentoch Združenia.
5.5. Člen Združenia má tieto povinnosti:
a. dodržiavať tieto Stanovy, Vnútorné dokumenty a plniť rozhodnutia orgánov Združenia,
b. aktívne spolupracovať a podieľať sa na plnení cieľov Združenia a riadne vykonávať
funkcie, do ktorých bol volený,
c. riadne a včas platiť schválené zápisné a členské príspevky,
d. ochraňovať a zveľaďovať majetok Združenia,
e. iné povinnosti uvedené v o Vnútorných dokumentoch Združenia a Stanovách.
5.6. Menný zoznam členov Združenia vedie Predseda. Akékoľvek zmeny v zozname je povinný
vykonať do 15 dní odo dňa oznámenia zmeny.
5.7. Pri založení Združenia sa členom Združenia stáva spoločenstvo podielových vlastníkov
pozemkov Urbár Rača, pozem. spol. - Pozemkové spoločenstvo podielového vlastníctva lesov a
poľnohospodárskych majetkov, so sídlom Lisovňa 29, 831 06 Bratislava – Rača, IČO: 317
49 674, ktoré nie je povinné hradiť zápisné ani členské príspevky.

6.1 Orgánmi Združenia sú:
a. Zhromaždenie členov,
b. Výbor,
c. Kontrolná komisia.

VI.
Orgány Združenia

VII.
Zhromaždenie členov
7.1. Najvyšším orgánom Združenia je Zhromaždenie členov (ďalej len „Zhromaždenie“). Tento
orgán tvoria všetci členovia Združenia. Člen Združenia sa na Zhromaždení zúčastňuje osobne
alebo iným spôsobom uvedeným vo Vnútorných dokumentoch Združenia alebo Stanovách.
7.2. Do pôsobnosti Zhromaždenia patrí:
a. schvaľovať správy o činnosti Združenia a správu o výsledku hospodárenia Združenia za
uplynulý rok,
b. rozhodovať o výške, splatnosti a spôsobe platenia zápisného, výške, splatnosti a spôsobe
platenia členských príspevkov,
c. schvaľovať rozpočet a účtovnú závierku Združenia,
d. schvaľovať navrhované akcie, plány, podujatia,
e. rozhodovať o všetkých dôležitých otázkach činnosti a o majetkových záležitostiach
Združenia,
f. voliť a odvolávať členov Výboru, Kontrolnej komisie,

g. schvaľovať zmeny Stanov,
h. rozhodovať o rozpustení Združenia alebo jeho zlúčení s iným združením,
i. rozhodovať o prijatí a vylúčení člena Združenia,
j. rozhodovať o výške odmeny členov Výboru a Kontrolnej komisie,
k. rozhodovať o scudzení a založení majetku Združenia a tiež o ručení majetkom Združenia,
l. schvaľovať výdavky Združenia nad limit určený Zhromaždením,
m. schvaľovať transakcie a zmluvy zaväzujúce Združenie k peňažnému plneniu nad limit 5000,EUR,
n. vydávať Vnútorné dokumenty Združenia, ak Zhromaždenie rozhodne, že túto právomoc
bude vykonávať namiesto Výboru.
7.3. Zhromaždenie sa schádza najmenej 1x ročne a zvoláva ho Predseda resp. Výbor aspoň 15 dní
vopred. Zhromaždenie sa zíde aj v prípade, ak o to požiada aspoň 1/3 všetkých členov Združenia
alebo Kontrolná komisia.
7.4. Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomných toľko členov, ktorí majú nadpolovičnú
väčšinu všetkých hlasov. Každý člen má jeden hlas.
7.5. Zhromaždenie rozhoduje, pokiaľ v týchto Stanovách alebo vo Vnútorných dokumentoch
Združenia nie je uvedené inak, jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov.
7.6. Na rozhodnutie o zmene Stanov, schválením a zmene Vnútorných dokumentov Združenia,
voľbe a odvolaní členov Výboru a Kontrolnej komisie, o rozpustení, zlúčení s iným združením,
je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov členov Združenia.
7.7. O Zhromaždení sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje:
a. dátum a miesto konania Zhromaždenia,
b. prijaté rozhodnutie,
c. výsledky hlasovania členov,
d. neprijaté námietky členov, ktorí požiadali o ich uvedenie do zápisnice.
7.8. Prílohu zápisnice tvorí zoznam účastníkov Zhromaždenia a pozvánka na Zhromaždenie.
Zápisnicu podpisuje Predseda alebo osoba určená Výborom.
VIII.
Výbor
8.1. Výbor je štatutárnym a výkonným orgánom Združenia.
8.2. Výbor má troch členov. Členov Výboru volí Zhromaždenie na obdobie štyroch rokov. Funkčné
obdobie členov Výboru neskončí skôr ako je zvolený nový Výbor. Opakovaná voľba členov je
možná. Člen Výboru nemôže byť zároveň členom Kontrolnej komisie.
8.3. Výbor volí a odvoláva spomedzi svojich členov Predsedu, ktorý riadi jeho činnosť a zvoláva
podľa potreby jeho zasadnutia. Predseda vedie menný zoznam členov Združenia.
8.4. V mene Združenia konajú a Združenie zaväzujú vždy najmenej dvaja členovia Výboru.
8.5. Výbor sa schádza podľa potreby, najmenej lx za kalendárny rok a zvoláva ho Predseda.

8.6. Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov Výboru.
8.7. Výbor rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov, pričom každý člen má jeden
hlas.
8.8. Do pôsobnosti Výboru patrí:
a. usmerňovať činnosť Združenia,
b. vykonávať rozhodnutia Združenia,
c. predkladať na schválenie Zhromaždeniu:
i. správu o činnosti Združenia,
ii. správu o výsledkoch hospodárenia Združenia za uplynulý rok,
iii. po predchádzajúcom prerokovaní s Kontrolnou komisiou ročnú účtovnú uzávierku
za uplynulý rok a návrh rozpočtu na nasledujúci rok,
iv. návrhy na stanovenie výšky a spôsobu platenia zápisného a členských príspevkov,
v. návrhy na schválenie a zmenu Vnútorných dokumentov Zhromaždenia, ak si
Zhromaždenie vyhradilo právomoc vydávať Vnútorné dokumenty Združenia,
d. rozhodovať o základných otázkach realizácie úloh Združenia,
e. hospodáriť s finančnými prostriedkami Združenia,
f. zvolávať Zhromaždenie,
g. predkladať na rokovanie a schválenie Zhromaždeniu všetky záležitosti spadajúce do
jeho kompetencie podľa týchto Stanov,
h. uschovávať dokumentáciu, Vnútorné dokumenty Združenia a korešpondenciu
Združenia,
i. vydávať Vnútorné dokumenty Združenia, pokiaľ si Zhromaždenie nevyhradí právomoc
vydávať Vnútorné dokumenty Združenia.
8.9. Výbor je viazaný rozhodnutiami Zhromaždenia o výške a spôsobe disponovania s majetkom
Združenia a zodpovedá za škody spôsobené jeho konaním v rozpore so Stanovami
a rozhodnutiami Zhromaždenia,
8.10. Člen Výboru môže na vlastnú žiadosť ukončiť výkon svojej funkcie. Jeho povinnosti člena
Výboru zanikajú dňom uvedeným v rozhodnutí Zhromaždenia.
IX.
Kontrolná komisia
9.1. Kontrolná komisia je kontrolným orgánom Združenia, ktorý najmä:
a. dohliada na všetku činnosť Združenia,
b. preskúmava ročnú účtovnú závierku a správu o výsledku hospodárenia Združenia za uplynulý
rok, podáva daňové priznanie za Združenie,
c. kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov,
d. upozorňuje Zhromaždenie na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie,
e. navrhuje zvolanie Zhromaždenia, ak si to vyžaduje dôležitý záujem Združenia,
f. má právo sa zúčastniť zasadania Výboru.
9.2. Kontrolná komisia je najmenej trojčlenná, pričom počet členov je vždy nepárny. Členov
Kontrolnej komisie volí a odvoláva Zhromaždenie. Členom Kontrolnej komisie nemôže byť člen
Výboru.

9.3. Kontrolná komisia volí a odvoláva spomedzi svojich členov Predsedu, ktorý riadi jej činnosť a
zvoláva podľa potreby jej zasadnutia. Funkčné obdobie členov kontrolnej komisie je štyri roky od
zvolenia a nekončí skôr ako je zvolená nová Kontrolná komisia. Opakovaná voľba členov je
možná.
9.4. Člen Kontrolnej komisie môže na vlastnú žiadosť ukončiť výkon svojej funkcie. Jeho povinnosti
člena Kontrolnej komisie zanikajú dňom uvedeným v rozhodnutí Zhromaždenia.
X.
Zastupovanie a podpisovanie
10.1. Združenie zastupuje navonok Výbor vo všetkých právnych úkonoch vrátane vzťahov
s orgánmi
štátnej
správy,
samosprávy,
záujmovými
združeniami,
obchodných
a občianskoprávnych vzťahov alebo súdnych sporov.
XI.
Prostriedky a majetok Združenia
11.1. Prostriedky na realizáciu svojho cieľa a činnosti bude Združenie získavať spravidla z
nasledujúcich zdrojov:
a. zo zápisného,
b. z členských príspevkov,
c. z darov a príspevkov právnických osôb a fyzických osôb venovaných Združeniu,
d. z výťažkov z uskutočnených podujatí, prednášok a iných akcií,
e. z príjmov plynúcich z hospodárenia s majetkom Združenia.
11.2. Prostriedky Združenia možno použiť len na realizáciu cieľov a zabezpečenie činnosti
Združenia uvedených Stanovách, pokiaľ nie je vo Vnútorných dokumentoch Združenia
dohodnuté inak alebo tak nerozhodne Zhromaždenie.
11.3. Zápisné sa neplatí v prípadoch uvedených vo Vnútorných dokumentoch Združenia a v
rozhodnutiach Zhromaždenia.
11.4. Počas trvania Združenia nemajú členovia nárok na vrátenie členských príspevkov a zápisného.
Pri zániku Združenia majú členovia nárok na podiel na likvidačnom zostatku. Výška podielu na
likvidačnom zostatku sa bude rovnať podielu súčtu členom splatených členských príspevkov voči
súčtu splatených členských príspevkov všetkých členov. Podiel na likvidačnom zostatku sa uhradí
v peniazoch. V prípade, že členský vklad spočíval úplne alebo s časti v prevode vlastníckeho
práva k nehnuteľnosti alebo spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti na Združenie, môže člen
žiadať vyporiadanie vrátením takejto nehnuteľnosti alebo podielu na nehnuteľnosti, a to v
hodnote, ktorá je evidovaná v majetku Združenia v čase zániku Združenia.

12.1.

XII.
Hospodárenie a účtovníctvo
Združenie hospodári podľa rozpočtu Združenia zostaveného na kalendárny rok.

12.2.

Združenie vypracováva správu o výsledku hospodárenia Združenia za uplynulý rok.

12.3.

Združenie vedie účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

12.4. Účtovným obdobím je jeden kalendárny rok, ktorý začína 1. januára a končí 31.
decembra.
12.5. Prvé účtovné obdobie sa začne v deň vzniku Združenia a končí sa 31. decembra roku
vzniku Združenia.
XIII.
Zrušenie a zánik

13.1. Združenie zaniká:
a. rozhodnutím Zhromaždenia o rozpustení Združenia, a to dňom uvedeným v rozhodnutí
Zhromaždenia o rozpustení Združenia,
b. rozhodnutím Zhromaždenia o zlúčení s iným združením, a to dňom uvedeným v zmluve
o zlúčení,
c. rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o rozpustení, dňom právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
13.2. Ak pri zániku Združenia celé imanie Združenia neprejde na právneho nástupcu , vykoná sa
majetkové vyporiadanie postupom primerane podľa §70 a nasl. Obchodného zákonníka. Pri
majetkovom vyporiadaní sa vždy berie do úvahy ustanovenie článku XI bod 11.4 týchto Stanov.
13.3. V prípade zániku Združenia podľa:
a. bodu 1 písm. a) tohto článku vykoná jeho majetkové vyporiadanie likvidátor
vymenovaný nadpolovičnou väčšinou všetkých členov Zhromaždenia
b. bodu 1 písm. c) tohto článku vykoná jeho majetkové vyporiadanie likvidátor
vymenovaný Ministerstvom vnútra SR.
XIV.
Záverečné ustanovenia
14.1. Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich podpisu členov prípravného výboru a účinnosť
dňom, ktorý bude vyznačený ako deň registrácie Ministerstvom vnútra SR na Stanovách
doručených Združeniu.
V Bratislave, dňa 01. 06. 2016

LES o.z.
Ing. Ingrid Vanerková
člen prípravného výboru

LES o.z.
Ing. Boris Jendek
člen prípravného výboru

LES o.z.
Ing. Roman Žitný
člen prípravného výboru

