
STANOVY 

Občianskeho združenia  

O.Z. Obláčik 
 

Preambula : 
 

Občianske združenie Obláčik (ďalej len O.Z. Obláčik) je nezávislá, dobrovoľná a záujmová organizácia, 
združujúca občanov. 

 
O.Z. Obláčik. je združením občanov v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších 
zmien a doplnkov. 

 

O.Z. Obláčik. je politicky, ekonomicky a organizačne nezávislé od štátnych orgánov, orgánov samosprávy, 
politických strán, hnutí, nadácií a ďalších občianskych združení. 

 
O.Z. Obláčik je samostatnou právnickou osobou založenou na dobu neurčitú. Vzniká a právnu subjektivitu 
nadobúda registráciou v príslušnom registri Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

 
 

1. Názov a sídlo združenia 
 

1. Názov združenia: O.Z. Obláčik 
 

2. Sídlo O.Z. Obláčik.: Hečkova 9, Žilina 010 01 
 

2. Poslanie združenia 
 

1. Občianske združenie O.Z. Obláčik je dobrovoľné, nepolitické a nekonfesionálne 
združenie, ktorého úlohami je pomoc deťom, mladým ľudom a ich rodičom pre 
harmonický rozvoj telesnej, duševnej a duchovnej zložky ich osobnosti. Pri svojej práci 
vychádza z kresťanských ideálov a nadväzuje na domáce i zahraničné kultúrne a 
historické tradície. 

 
2. Starostlivosť združenia zahŕňa deti , mladých ľudí a dospelých bez ohľadu na pôvod, 

pohlavie, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, sociálno-spoločenské postavenie a politické 
presvedčenie. 

 

3. Poslanie O.Z. Obláčik spočíva predovšetkým: 

- v starostlivosti o všestranný telesný, duševný a duchovný rozvoj detí , mladých ľudí 
a dospelých 

- v napĺňaní potrieb lokálnych komunít 

- v podporovaní a praktickom uplatňovaní životného štýlu zohľadňujúceho trvalú 
udržateľnosť, ochranu a úctu k človeku a rodine 

- v aktívnom prispievaní k rozvoju jedinečných sociálnych vzťahov založených na 
vzájomnej pomoci, dôvere a spoločných postupoch. 

- zvyšovaním povedomia miestnych komunít o problematike sociálnej udržateľnosti 
a podpore miestneho občianskeho aktivizmu 

 

3. Metódy a formy napĺňania poslania združenia 

 
 

1. Vzdelávacie programy pre deti, mládež a dôležitých dospelých - rodičov, pracovníkov s deťmi 
a mládežou, pedagogických pracovníkov, dobrovoľníkov... (ďalej len „dôležitých dospelých“) 

 

2. Voľno-časové aktivity pre deti, mládež a dôležitých dospelých 

 
3. Opatrovanie a denná starostlivosť o detí 

 
4. Spoločenské aktivity pre deti a mládež a dôležitých dospelých 

 
5. Športové aktivity pre deti a mládež a dôležitých dospelých 

 

6. Tábory pre deti, mládež a rodiny s deťmi 



7. Spolupráca s medzinárodnými, národnými, regionálnymi a lokálnymi združeniami a školami i s 
ostatnými organizáciami detí a mládeže podobného zamerania. 

 
8. Sociálna, humanitárna a charitatívna práca a pomoc znevýhodneným deťom, mladým 

ľuďom a rodinám v kríze doma i v zahraničí. 
 

9. Vzdelávacie, výchovné a kultúrne programy pre školy, rodičov a seniorov. 
 

10. Podpora vzniku, rozvoja a prezentácie hudobných skupín, spevokolov, 
dramatických skupín a iných umeleckých skupín detí a mládeže, ktoré vzniknú pôsobením 
práce dobrovoľníkov O.Z. Obláčik 

 

11. Dobrovoľnícka činnosť - Pre plnenie svojho poslania združenie získava z radov mladých ľudí 
a rodičov detí dobrovoľníkov pre vedenie jednotlivých aktivít pre deti a mládež a vedie ich k 
nesebeckej práci pre blaho celku.   

 
 

4. Zásady všeobecnej prospešnosti 

 
1. Svojou činnosťou sleduje združenie predovšetkým všeobecne prospešné ciele a použité 

formy sa nezameriavajú výlučne na dosiahnutie finančného zisku, ale podľa možností iba na 
pokrytie minimálnych, resp. režijných nákladov určitej činnosti. 

 

2. Finančné prostriedky získava združenie z členských príspevkov členov, zo subvencií a darov 
domácich a zahraničných fyzických a právnických osôb, ako aj z príjmov svojej ekonomickej 
a povolenej podnikateľskej činnosti. 

 
3. Všetky získané finančné prostriedky môžu byť pri vysokej hospodárnosti použité len v 

zmysle týchto stanov predovšetkým na financovanie neziskových činností, ktoré napĺňajú 
ciele a poslanie združenia, ako aj k vytváraniu ďalších nevyhnutných podmienok na 
existenciu a rozširovanie zámerov rozvoja týchto činností (napr. údržba a opravy budov, ich 
vybavenia, doplnenie rôznych zariadení, na organizačnú, programovú, hospodársku a inú 
činnosť a pod.) 

 

4. Prostriedky združenia možno výnimočne použiť v súlade so stanovami a podľa rozhodnutia 
výboru aj mimo pôsobnosť združenia, ak ide o všeobecne prospešnú činnosť (napr. na akcie 
humanitárneho a charitatívneho charakteru iných organizácií, prípadne ako dar inému hnutiu 
príbuzného zamerania a pod.) 

 

5. Žiadne prostriedky nemožno použiť k nedovolenému podnikaniu a obohacovaniu 
jednotlivcov alebo právnických osôb, čo v plnom rozsahu platí predovšetkým na členov, 
funkcionárov a zamestnancov združenia. 

 
6. Aj pri výbere uchádzačov o podporu (štipendium, účasť na akciách doma i v zahraničí a 

pod.) a pri poskytovaní rôznych členských výhod dodržiavať zásady nezaujatosti, objektivity 
a demokracie. 

 

5. Členstvo v O.Z. Obláčik : 
 

1. Členom O.Z. Obláčik sa môže stať fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami 

občianskeho združenia a chce sa aktívne podieľať na jeho činnosti. 
 

2. Členstvo v O.Z. Obláčik vzniká vyplnením a podaním prihlášky s podpisom člena. Členstvo 
je dobrovoľné. 

 
3.  Členstvo zaniká vzdaním sa alebo pozbavením členstva. Člen sa môže kedykoľvek vzdať 

členstva v združení. Člen môže byť pozbavený členstva v združení uznesením výboru 
združenia vtedy, ak hrubo porušuje stanovy združenia 

 

4. Práva členov O.Z. Obláčik: 

 
- voliť orgány združenia 
- byť volení do týchto orgánov 
- aktívne sa zúčastňovať na práci združenia a dosahovaní jeho cieľov činnosti a byť 

informovaní o práci združenia 

- vyjadrovať sa k práci O.Z. Obláčik podávať kritické pripomienky, 

návrhy a odporúčania 



- byť informovaní o riešení týchto pripomienok a návrhoch 

- venovať O.Z. Obláčik dar vo forme materiálneho alebo finančného príspevku 

 

5. Povinnosti členov O.Z. Obláčik : 
- Platiť mesačný členský príspevok určený výborom miestneho združenia. 
- Rešpektovať stanovy a poslanie O.Z. Obláčik 

 

6. Orgány združenia : 

 
Orgánmi O.Z. Obláčik je: 

- členská schôdza 
- výbor 
- predseda 

 

1. Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia: 

 
- riadi a organizuje činnosť združenia, kontroluje činnosť výboru a predsedu združenia 
- schvaľuje stanovy, zmeny stanov a interné predpisy združenia 
- volí a odvoláva výbor združenia 
- je zvolávaná pravidelne raz za rok tak, že sa minimálne 14 dní vopred oznámi všetkým 

členom združenia 
- mimoriadna členská schôdza sa zvoláva na písomné požiadanie minimálne tretiny 

všetkých členov združenia 
- je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Každý člen sa môže 

dať na členskej schôdzi zastúpiť iným členom na základe písomného splnomocnenia. 
Takto zastúpený člen sa považuje za prítomného. 

- schvaľuje svoje uznesenia tak, že postačuje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 
členov. 

 

2. Výbor je výkonným orgánom združenia a v čase medzi rokovaniami členskej schôdze je 
najvyšším orgánom združenia. Výbor má troch členov volených na 4 roky. Znovuzvolenie 
členov je prípustné. Výbor sa skladá z predsedu a členov výboru. 

 

- riadi a organizuje činnosť O.Z. Obláčik 

- zvoláva členskú schôdzu 
- schvaľuje príjmy a výdavky a rozhoduje o ich koncepčnom využití 
- spravuje majetok združenia 
- schádza sa podľa potreby, minimálne však 2x do roka. Schôdzu zvoláva predseda výboru. 
- spomedzi svojich členov volí a odvoláva predsedu združenia 
- rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov, uznášania schopný je pri 2/3 väčšine účasti 

svojich členov 
- pripravuje ročnú účtovnú uzávierku 

 

3.  Predseda združenia zabezpečuje bežnú činnosť združenia, ktorá nie je vyhradená členskej 
schôdzi alebo výboru združenia. Zastupuje navonok združenie a výbor združenia. Za výkon 
svojej činnosti je zodpovedný výboru. 

 
- je oprávnený konať v mene združenia ako šatutárny orgán 
- riadi činnosť výboru 
- riadi rokovanie členskej schôdze 
- plnením jednotlivých úloh môže poveriť ktoréhokoľvek člena združenia 

 

7. Hospodárenie O.Z. Obláčik: 

 
 

1.  O.Z. Obláčik je samostatnou účtovnou jednotkou, ktorá vedie účtovníctvo v súlade 
so zákonom o účtovníctve a ďalšími právnymi predpismi. Za správnosť účtovnej 
evidencie zodpovedá výbor združenia. 

 

2. O.Z. Obláčik si otvorí samostatný účet vo finančnom ústave, ku ktorému bude zriadené 

dispozičné právo pre výbor združenia. Príkazy na platby a výbery finančných prostriedkov 
podpisuje predseda združenia a aspoň jeden člen výboru. Ostatné účtovné doklady 
podpisuje jeden člen výboru združenia. 

 

3. O.Z. Obláčik hospodári s vlastným majetkom, môže tiež hospodáriť s majetkom, ktorý 
bude mať v nájme. 

 

4. O.Z. Obláčik nesleduje ziskové ciele. Pri napĺňaní svojich cieľov, môže O.Z. Obláčik 



požadovať a prijímať od občanov za vykonané činnosti príspevok, ktorý využije na pokrytie 
nákladov súvisiacich priamo s cieľmi a činnosťou združenia. O jeho výške rozhoduje výbor 
združenia. 

 
5. Zdrojmi a príjmami sú: 

- príspevky občanov za vykonané činnosti v zmysle stanov 
- príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb z tuzemska aj zahraničia 

- výnosy z majetku 
- príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia 
- ostatné právne prípustné zdroje 

 

6. Výdavkami združenia sú: 
- všetky výdavky, ktoré priamo súvisia s cieľmi a činnosťou združenia v zmysle stanov 

 
7. Účtovným obdobím združenia je kalendárny rok. Nevyčerpané finančné prostriedky 

združenia sa presúvajú koncom roka na nasledujúce obdobie. 
 

8. Majetok združenia je vo vlastníctve tohto združenia ako právnickej osoby. 
 

9. Povinnosťou združenia je čo najhospodárnejšie využívať a všemožne chrániť majetok vo 
svojom vlastníctve alebo nájme. 

 

8. Zánik združenia : 
 

1. O.Z. Obláčik zaniká: 
a) rozhodnutím členskej schôdze o dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení s iným združením 
b) právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra o jeho rozpustení 

 

2. O zániku združenia podľa bodu 1.a) 
rozhoduje členská schôdza, ak tak rozhodnú aspoň 2/3 členov združenia. 

 

3. Pri zániku združenia O.Z. Obláčik, výbor združenia rozhodne aj o jeho likvidácii a 

ustanoví likvidátora. 
 

4. Rozhodnutie o zániku združenia oznámi výbor združenia O.Z. Obláčik do 15 dní 
ministerstvu vnútra. 

 
5. Pri zániku združenia podľa bodu 1 b) likvidátora určí ministerstvo vnútra. 

 

6. Na postup pri zániku O.Z. Obláčik a majetkového vysporiadania sa primerane 

použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 
 

9. Ďalšie ustanovenia : 

 
1. K napĺňaniu svojich cieľov a činností, môže výbor prizvať k spolupráci, prípadne i 

zamestnávať ďalšie osoby a to i nečlenov. 
 

10. Záverečné ustanovenia : 

 

1. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia prípravným výborom O.Z. Obláčik a 

účinnosť dňom registrácie združenia v príslušnom registri ministerstva vnútra. 
 

2.  Stanovy boli schválené prípravným výborom na zasadnutí dňa 01.6.2019. 

 
 

V Žiline dňa 1.6.2019 


