
STANOVY občianskeho združenia Štvorlístkovo

§ 1 Názov, sídlo a územná pôsobnosť

1.        Názov občianskeho združenia je Štvorlístkovo.

2.        Sídlom združenia Štvorlístkovo je Domové role 61, 821 05 Bratislava- Prievoz

3.        Občianske združenie Štvorlístkovo pôsobí na území Slovenskej republiky.

§ 2 Ciele a činnosť združenia

1.        Štvorlístkovo je  mimovládna,  dobrovoľná,  záujmová,  environmentálna,  sociálna,

humanitárna  a nezisková organizácia nezávislá na politických subjektoch.

2.        Cieľom činnosti  Štvorlístkovo je:

a)     poskytovať osvetovú, publikačnú, vedeckú, výchovnú, vzdelávaciu a poradenskú činnosť

v oblasti výchovy detí od 0 - 18 rokov.

b)     podporovať  a zabezpečovať  aktivity  v rámci  environmentálnej  výchovy  a ochrany

životného prostredia, organizovať výchovno-vzdelávacie podujatia pre deti, zdravotne postihnuté

deti, mládež a širokú verejnosť,

c)      organizovať aktivity pre sociálne slabších a hendikepovaných s cieľom integrácie do života

d)     organizovať odborné a vzdelávacie aktivity, semináre, konferencie a prednášky pre členov

združenia a iných záujemcov v oblasti vzdelávania detí a mládeže,



e)     vydávať  odborné,  metodické  a informačné  publikácie  pre  členov  združenia  a verejnosť,

vydávať tlačoviny za účelom práce s deťmi, zabezpečovať didaktické pomôcky pre výchovu detí

a mládeže,

f)        vybudovať centrum pre činnosť združenia Štvorlístkovo 

g)     napomáhať k vytváraniu a udržiavaniu kontaktov svojich členov s obdobne zameranými

domácimi a zahraničnými organizáciami.

§ 3 Vznik, pozastavenie a zánik členstva

1.      Členstvo v občianskom združení Štvorlístkovo je dobrovoľné. Vzniká zápisom do zoznamu

členov po schválení písomnej prihlášky Výborom Štvorlístkova a preukazateľným zaplatením

ročného členského príspevku.

2.        Ak  člen  koná  v  rozpore  so  stanovami,  môže  mu  byť  zrušené  členstvo  Výborom

Štvorlístkova, a to s platnosťou do najbližšieho valného zhromaždenia.

3.        Členstvo  zaniká  úmrtím  člena,  písomným  vyhlásením  o  vystúpení  zo  Štvorlístkova,

zánikom organizácie alebo zrušením členstva Výborom  Štvorlístkova.

 

§ 5 Práva a povinnosti členov

1. Člen má právo podieľať sa na činnosti  združenia a  byť o nej  informovaný, voliť  a  byť

volený do orgánov združenia.

2. Člen je povinný dodržiavať stanovy a podľa svojich schopností prispievať k dobrému menu



združenia a dodržiavať programové dokumenty.

3. Člen má právo na ochranu osobných údajov ( Združenie Štvorlístkovo zabezpečuje osobné

údaje svojich členov proti zneužitiu).

§ 7 Orgány

1. Orgánmi Štvorlístkova sú:

a)        valné zhromaždenie,

b)        výbor Štvorlístkovo (ďalej len výbor),

c)        revízna komisia.

 

§ 8 Valné zhromaždenie

1.        Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Štvorlístkova.

2.        Zvoláva ho výbor, najmenej raz do roka.

3.        Valné zhromaždenie:

a)        volí a odvoláva členov výboru a revíznej komisie,

b)        schvaľuje stanovy, a ich úpravy,



c)        rozhoduje o vylúčení členov, to v tom prípade možno zrušiť

d)        schvaľuje správy o hospodárení a o činnosti združenia,

e)        určuje koncepciu ďalšieho rozvoja združenia,

f)          schvaľuje rozpočet združenia,

g)        rozhoduje o zániku združenia,

4.        Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, pri počte členov prevyšujúcom dvojnásobok

členov výboru. Uznáša sa nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Pri rovnosti hlasov

rozhoduje hlas predsedu združenia Štvorlístkovo.

5.        Rozhodnutie o zániku združenia Štvorlístkovo, o zlúčení s iným združením a o naložení

s jeho  majetkom,  musí  byť  3/5  väčšinou  členov  prítomných  na  uznášaniaschopnom valnom

zhromaždení.

 

§ 9 Výbor

1.        Medzi valnými zhromaždeniami je najvyšším orgánom združenia Štvorlístkovo Výbor.

2.        Výbor volia členovia združenia na valnom zhromaždení, na obdobie dvoch rokov.

3.        Výbor tvoria dvaja až piati členovia: predseda, podpredseda a ostatní členovia výboru.

4.        Štatutárni zástupcovia – predseda,  podpredseda a tajomník sú volení  spomedzi výboru

valným zhromaždením a zastupujú združenie navonok a konajú v mene združenia samostatne.



5.        Výbor sa stretáva v prípade potreby, najmenej však 2 x do roka.

6.        Rozhodnutie Výboru o zrušení členstva je záväzné,  ostatné uznesenia majú pre členov

združenia odporúčajúci charakter.

7.        Výbor sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov Výboru.

8.        Výbor informuje členov združenia o prijatých odporúčaniach a vydáva svoje stanoviská.

9.        Členstvo vo výbore zaniká:

a)        uplynutím funkčného obdobia výboru,

b)        písomným odstúpením člena výboru,

c)        odvolaním člena výboru valným zhromaždením.

§ 10 Revízna komisia

1.        Revízna komisia združenia Štvorlístkovo je dvojčlenná a pozostáva z predsedu a jedného

z členov.

2.        Revíznu komisiu volia priamo členovia na valnom zhromaždení, na obdobie dvoch rokov.

Za svoju činnosť sa zodpovedá valnému zhromaždeniu.

3.        Predsedu revíznej komisie volia jej členovia zo svojho stredu.

4.        Revízna komisia dohliada na dodržiavanie stanov, iných vnútorných a všeobecne platných



predpisov,  uznesení  orgánov  združenia  Štvorlístkovo  a  kontroluje  správnosť  evidencie

hospodárenia a majetku.

5.        Členstvo v revíznej komisii zaniká:

a)        uplynutím funkčného obdobia revíznej komisie,

b)        písomným odstúpením člena revíznej komisie,

c)        odvolaním člena revíznej komisie valným zhromaždením.

 

§ 11 Zásady hospodárenia

1.        Majetok  združenia  Štvorlístkovo  vzniká  z  darov,  odkazov,  dobrovoľných  príspevkov,

dotácií,  grantov,  členských  príspevkov,  výnosov  z  majetku  a  z  ďalších  zdrojov  v  súlade  s

právnymi predpismi.

2. Hospodárenie sa uskukočňuje podľa schváleného rozpočtu.

 

§ 12 Zánik organizácie

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

2.        Ak zaniká rozpustením, Výbor ustanoví  likvidátora.  Pri  likvidácii  združenia sa najprv

uhradia  pohľadávky  združenia.  Majetok  sa  v  prípade  likvidácie  môže  presunúť  výlučne  na

občianske  združenia,  alebo  nadácie  s  environmentálnym,  humanitným  alebo  charitatívnym

zameraním.


