šrnrúr
neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešnéslužby
s názvom Humno n.o,
Zakladatel'neziskovej organizácie vydáva dňa 14. juna2017 tento

šrnrúr

neziskovej organizácie
l.

Názov a sídlo neziskovej organizácie

1, Názov : Humno n.o.
2. Sídlo : Lisovňa 8188129,831

06 Bratislava-Rača
ll.

Čas, na akli sa nezisková organizácia zakladá:
Nezisková organizácia sa zakladá na dobu neurčittj.
lll.

Druh všeobecne prospešn ch služieb
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešnésluŽby v oblasti:
tvorby a ochrany životnéhoprostredia a ochrany zdravia obyvatel'stva organizovaním
- osvetov ch podujatí, prezentácií, besied, seminárov, školení, v stav
a d,alších služieb v oblasti v skumu, vlivoja, vedečko-technick ch a informaČn ch sluŽieb
so zameraním na informačné služby:
- analyzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov
- poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobn ch tlaěovín
lV,

Spósob zverejnenia podmienok
jednotliv
ch druhov všeobecne prospešn ch služieb,
poskytovania

1. Nezisková organizácia zverejňuje podmienky poskytovania jednotliv ch druhov sluŽieb:
a) v sídle a na web-stránke organizácie,
b) na základe žiadosti ich zasiela e-mailom.
V.

Orgány neziskovej organizácie

vymedzenie ich pósobnoŠti, počet členov, spósob vol'by a
správnej rady a revízora
Orgánmi neziskovej organizácie

s

dÍZUa funkčného obdobia

:

a) správna rada
b) riaditel'
c) revízor
Správna rada

1. Správna rada

2.

je

najvyššímorgánom neziskovej organizácie. Prv

ch Členov sPrávnej

radY

vymenuva zakladatel'.
Správna rada najmá
aj schval'uje rozpočet neziskovej organizácie (do 31. 3. príslušnéhoroka),
b) schval,uje ročnúučtovnu závierku a v ročnu správu o činnosti a hospodárení
cÍ rozhoduje o použití zisku a úhrade stiát vrátane určenia spósobu ich vyporiadania najneskór do
skončenia nasledujúceho učtovnéhoobdobia,
d) rozhoduje o zrušení,zlúčení,splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie
e) podáva návrhy na zmeny zapisovanyich skutočností v registri,

volí a odvoláva riaditel'a a určuje jeho plat,
volí a odvoláva členov správnej rady, ak štatut neustanovuje inak, a volí a odvoláva revizora,
schval'uje právne ukony t kajúce sa nehnutel'ného majetku,
rozhoduje o zmenách v štatrjte s v nimkou ustanovení, ktoré si zakladatel'vyhradil v zakladacej

j)

listine,

rozhoduje o obmedzení práva riaditel'a konať v mene neziskovej organizácie.

3. Správna rada má troch členov. Členom správnej rady móže byť iba fyzická osoba, ktorá

je

spósobilá na právne ukony a je bezuhonná. Členom správnej rady nemóže byť revizor a riaditel'.
4 Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady. Predseda správnej rady zvoláva,
pripravuje a riadi schódze správnej rady.
5 Správna rada sa schádza podl'a potreby, najmenej však dvakrát ročne. Správna rada musí byt'
zvolaná do desať dní od doručenia návrhu revízora alebo jednej tretiny členov správnej rady.

Funkčné obdobie správnej rady je páťročné,
6 Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebnyi súhlas nadpolovičnej váčšinyjej členov. Na
zvolenie a odvolanie riaditel'a je potrebn súhlas dvojtretinovej váěšiny hlasov všetk ch členov
správnej rady.
7 Členstvó v správnej rade je dobrovol'nou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady patrí uhrada
preukázan ch v davkov, ktoré im vznikli pri vyíkone funkcie.
8 Členstvo v správnej rade zaniká.
- uplynutím funkčného obdobia,
- odsttipením,
- odvolaním, pre stratu volitel'nosti alebo ak sa bez náležitého ospravedlnenia nezuČastnína
troch po sebe iducich riadne zvolanyich zasadnutiach správnej rady,

-

smrt'ou.

Riadite!'

1. Riaditel' je štatutárny orgán, kton riadi činnosťneziskovej organizácie

a

koná

v

jej

mene.

Rozhoduje o všetkyichzáležitostiach neziskovejorganizácie, ak nie sú tlimto zákonom, zakladacou

listinou alebo štatútomvyhradené do pósobnošti inyich orgánov.
Riaditel' je oprávnenyi zúčastňovaťsa na rokovaniach správnej rady s hlasom poradnyim,
3 Za riaditel'a móže byť zvolen á fyzická osoba, ktorá je spósobilá na právne ukony a je bezuhonná.

2

Riaditel'a volí a odvoláva správna rada.
Riaditel'a správna rada odvolá, ak

a) bol právoplatne odsrjdeny za trestn čin spáchanyi v súvislosti s v konom funkcie riaditel'a alebo
za úmyseln trestn čin,
b) vykonáva činnosť uvedenu v 27 - zákaz konkurencie
c) o to sám požiada,
Riaditel'a móže správna rada odvolať, ak

a) nie je schopn podl'a lekárskeho posudku zo zdravotn ch dóvodov vykonávať tuto funkciu
dlhšie ako šesť mesiacov,

b) koná v rozpore s ustanoveniami tohto zákona, zakladacou listinou a štatútom,

c) to navrhol revízor alebo člen správnej rady.

Na zvolenie a odvolanie riaditel'a je potrebn suhlas aspoň dvojtretinovej váčšinyhlasov všetk ch

členov správnej rady.

Revízor
1

2

Revízor je kontroln1i orgán neziskovej organizácie, ktoní dohliada na činnost' neziskovej

organizácie. Funkčnéobdobie revízoraje pát'ročné.

Revízor je oprávnen nahliadať do všetk ch dokladov a záznamov tlikaj cich sa činnosti
a kontroluju, či je účtovníctvoriadne vedené v súlade s osobitnyim

neziskovej organizácie

predpisom a či nezisková organizácia uskutočňuje svoju činnosťv sulade so všeobecne záváznymi
právnymi predpismi, zakladacou listinou a štatutom.
3 Revízor najmá
a) preskumava ročnu učtovnu závierku a v ročnu správu a predkladá vyjadrenie správnej rade,
b) kontroluje vedenie učtovníctva a inyich dokladov,
c) upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.
4 Revízor je oprávnen

a)

avrhnúťzvolanie mimoriadneho rokovania správnej rady, ak si to vyŽaduje záujem neziskovej
nizácie,
podávať správnej rade návrh na odvolanie riaditel'a,
navrhnuť obmedzenie práva riaditel'a konať v mene neziskovej organizácie,
Ó; zueastniť sa prostredníctvom svojich členov na rokovaní správnej rady s hlasom poradn m,
ei upozorniť správnu radu na zistené porušenie právnych predpisov, zakladacej listinY alebo

6é
5.

6.
7.

štat tu.
Revízorom móže byť iba íyzická osoba, ktorá je spósobilá na právne ukonY a je bezuhonná,

Revízorom nemóže byť člen správnej rady a riaditel',
Revízora volí a odvoláva správna rada.
Revízor je dobrovol'ná a neplatená funkcia, Revízorovi patrí náhrada Preukázan ch v davkov,
ktoré im vznikli pri

v

kone funkcie, podl'a osobitného predpisu.

Člen správnej rady, riaditel' a revizor nesmie

a) vo vlastnom mene ani na vlastn rjčet uzavierať obchody, ktoré suvisia s Činnost'ou neziskovej
organizácie,

b) sprostredkovat'pre iné osoby obchody neziskovej organizácie.
Vl.

Časuschovávania zápisníc zo zasadnutí orgánov neziskovej organizácie
Zo schódzi orgánov neziskovej organizácie sa vyhotovuju zápisnice, ktoré nezisková organizácia
uschováva po dobu 5 rokov.
Vll.

Hospodárenie nezis kovej organizácie
1

2

Nezisková organizácia zabezpečuje svoju činposťa hospodári so svojím majetkom a mÓŽe

uŽÍvat'

aj majetok štálu alebo majetok územnej samosprávy v srjlade s osobitnlimi predpismi.
Majetok nezi skove j organizácie tvoria
a) príjmy z vlastnej ěinnosti,

b) dedičstvo,

c) dary od fyzicklich osób a právnicklich osób.
3. Ňeziskbvejorganizácii možno poskytnúť aj dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpoětu Štátneho fondu
a rozpočtu obce.

4. Dotácie zo štátneho rozpočtu a rozpočtov štátnych fondov mÓŽu byť neziskovej organizácií
poskytnuté na rovnaké služby len z jedného miesta, spravidla z toho, ktoré má vzťah
5.

k prevažuj cej ěinnosti neziskovej organizácie. Z dotácii zo štátneho rozpoČtu, rozPoČtu Štátneho
fondu a rozpočtu obce sa nemóžu uhrádzať vyidavky (náklady) na správu neziskovej organizácie.
Majetok neziskove j organizácie sa móže použit' len v súlade s podmienkami urěen mi v zakladace1
listine alebo vštatute2 na úhradu vyidavkov (nákladov) neziskovej organizácie. V ŠkuvYidavkov
(nákladov) neziskovej organizácie určísprávna rada každoročnev rozpoČte v miere nevYhnutnej
na zabezpečenie ěinnosti neziskovej organizácie.

6. Ak fyzická osoba alebo právnická osoba poskytla neziskovej organizácli dar alebo PrísPevok na
konkrétny čel, nezisková organizácia je oprávnená ho použit' na iny uČel len s PredchádzajÚcim
suhlasom tej osoby, ktorá dar alebo príspevok poskytla.

VYroěnálIrau.
v termíne urČenom sPrávnou radou alebo
do 30. juna.
najneskoršie
roka,
po
kalendárneho
skončení
listinou
zakladacou
Vliročná správa obsahuje
aj prehl,ad činnostívykonávan ch v kalendárnom roku s uvedením vzt'ahu k uČelu zaloŽenia
neziskovej organizácie,
b) ročnu učtovnu závierku a zhodnotenie základn ch udajov v nej obsiahnutlich,
c) vyirok audítora k ročnej učtovnej závierke, ak ju audítor overoval,
d) prehl'ad o peňažnyich príjmoch a v davkoch,
e) prehl,ad rozsahu príjmov (v nosov) v členenípodl,a zdrojov,
f) stav a pohyb majetku a závázkov neziskovej organizácie,
g) zmeny a nové zloženie orgánov neziskove j rganizácie, ku ktoryim došlo v priebehu roka,
h) d'alšie udaje určenésprávnou radou.

1. Nezisková organizácia vypracuje v ročnu správu

2.

Nezisková organizácia uložív ročnu správu do verejnej časti registra ričtovn ch závierok do 15

j

la,

lX.

Spósob majetkového vys poriada nia pri zrušen í nezis kovej organizácie
1,

Nezisková organizácia sa zrušuje

a) uplynutím času, na ak bolazaložená,
nl onóm uveden m u roŽhodnutí správnej rady o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom,

ked'

bolo toto rozhodnutie prijaté,
c) rozhodnutím správnej rady o zluěení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie,
ked' toto
d) dňom uveden}im v rózhodnutí sudu o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom,
právoplatnosť,
nadobudlo
rozhodnutie
e) vyhlásením konkurzu alebo' zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu Pre nedostatok

2.

majetku,

ax hespiní povinnosť podl,a 10 ods. 3 (preukázať splnenie podmienok upraven ch osobitnYimi
predpismi),
g) ;k něutozi vyiročnu správu vo verejnej časti registra učtovn ch závierok Podl'a 34 ods. 3.
Nezisková org'anizácia zaniká ku dňu vymazu z registra. Jej zániku Predchádza zruŠenie

0

s likvidáciou alebo bez likvidácie.

3. Likvidácia sa nevyžaduje, ak majetok neziskovej organizácie prechádza na inr] neziskovu

organizáciu alebo nadáciu po zl čeníalebo splynutí.
4. Likvidačnyi zostatok móže byť prevedenli len na inu neziskovrj organizáciu alebo nadáciu.
5. Odmenu likvidátora určíten, kto likvidátora vymenoval.
6. Náklady likvidácie sa uhradia z majetku neziskovej organizácie.
7. Na zrušenie neziskovej organizácie s likvidá:iou alebo bez likvidácie a na zánik neziskovej

organizácie

sa použijúprimerane

ustanovenia Obchodného zákonníka o zruŠenía zániku

oOirroOnlich spoločností,ak tento zákon neustanovuje inak.
X.

Poskytovanie informácií
Nezisková organizácia zverejní informáciu o nakladaní s majetkom v sidle organizácie, PríP. Podl'a

požiadaviek.

Xl,

závereénéustanovenia
Zakladatel,rozhodol, že pre prípad jeho smrti oprávneniazakladatel'a Prejdri na sPrávnu radu.

Bratislava , 14. juna 2017

