
STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Článok 1
Základné ustanovenia

1. Názov  občianskeho  združenia  v slovenskom  jazyku  znie:  Novozámocké  svetielko (v 
skrátenej podobe NZ svetielko). 

2. Občianske združenie Novozámocké svetielko je nekonfesionálne, nepolitické, neziskové 
a dobrovoľné  združenie  založené  na  kresťanských  princípoch,  ktoré  pôsobí  na  území 
Slovenskej  republiky.  Svojou  činnosťou  sleduje  združenie  predovšetkým  všeobecne 
prospešné ciele.

3. Sídlo občianskeho združenia je Pod Kalváriou 3, 940 56 Nové Zámky.

Článok 2
Cieľ, poslanie a činnosť vykonávaná občianskym združením

Cieľom  a poslaním  občianskeho  združenia  Novozámocké  svetielko  je  napomáhať 
všestrannému harmonickému rozvoju (telesnej, duševnej a duchovnej stránky osobnosti) detí 
a  mládeže  na  základe  princípov  kresťanskej  etiky  a  vykonávať  prevenciu  sociálno-
patologických  javov,  a to  najmä  prostredníctvom  vytvárania  možností  pre  zmysluplné 
využitie voľného času detí a mládeže predovšetkým z Nových Zámkov a okolia.

 Činnosti vykonávané za účelom dosiahnutia cieľov a naplnenia poslania združenia sú:

• klubové stretnutia a záujmové krúžky, v rámci ktorých sa rozvíja úcta k prírode 
a životnému  prostrediu,  demokracia,  tolerancia,  zodpovednosť,  kresťanské 
hodnoty,

• výlety, pobytové a denné tábory,

• športové aktivity, 

• charitatívna a sociálna činnosť orientovaná najmä na rodiny,

• vzdelávacie  aktivity  v oblasti  kultúry,  umenia,  prírody,  vlastivedy  a pod., 
organizovanie koncertov a vystúpení, 

• medzinárodné  kontakty  a stretnutia  s cieľom  vzájomného  spoznania  rôznych 
kultúr.

Článok 3
Členstvo v občianskom združení

1. Členom  združenia  sa  môže  stať  fyzická  osoba  staršia  ako  6  rokov,  ktorá  súhlasí  so 
stanovami a poslaním občianskeho združenia, a to na základe písomnej prihlášky. 

2. O prijatí za člena rozhoduje výbor občianskeho združenia nadpolovičnou väčšinou hlasov. 

3. Členstvo  vzniká  dňom  prijatia  za  člena  a zaplatením  členského  príspevku  v súlade 
s vnútorným poriadkom občianskeho združenia. 

4. Členstvo zaniká

1



• na základe vlastnej písomnej žiadosti člena, 

• rozhodnutím  výboru  združenia  o vylúčení  pre  závažné  porušovanie  mravných 
noriem alebo konanie v rozpore so stanovami združenia, 

• nezaplatením členského príspevku do termínu stanoveného vo vnútornom poriadku 
združenia, 

• úmrtím člena,

• zánikom občianskeho združenia.

Článok 4
Práva a povinnosti členov občianskeho združenia

Práva členov občianskeho združenia sú nasledovné:

• zúčastňovať sa na aktivitách organizovaných občianskym združením,

• zúčastňovať sa a hlasovať na valných zhromaždeniach združenia,

• po  dovŕšení  veku  18  rokov  voliť  a byť  volený  do  orgánov  združenia  v súlade 
s vnútorným poriadkom občianskeho združenia, 

• byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia

• vyjadrovať svoje názory, pripomienky a podávať návrhy na zmeny.

Povinnosti členov občianskeho združenia sú:

• dodržiavať stanovy a vnútorný poriadok občianskeho združenia,

• riadiť sa rozhodnutiami orgánov občianskeho združenia, 

• platiť ročný členský príspevok stanovený výborom združenia.

Článok 5
Orgány občianskeho združenia

Orgánmi občianskeho združenia sú:

1. Valné zhromaždenie

2. Výbor a štatutári združenia

3. Dozorná rada

1. Valné  zhromaždenie je  najvyšším  orgánom  občianskeho  združenia  Novozámocké 
svetielko  a tvoria  ho  všetci  členovia  združenia.  Valné  zhromaždenie  zvoláva  výbor 
združenia,  a to najmenej jedenkrát ročne alebo na žiadosť jednej tretiny členov. Valné 
zhromaždenie  je  uznášaniaschopné,  ak  je  prítomná  nadpolovičná  väčšina  jeho  členov. 
Rozhoduje  sa  nadpolovičnou  väčšinou  prítomných  členov  okrem  vybraných  prípadov 
špecifikovaných v týcho stanovách. Do právomoci valného zhromaždenia patrí:

 schvaľovať stanovy, zmeny a doplnky stanov a vnútorného poriadku občianskeho 
združenia, 

 voliť a odvolávať členov výboru a dozornej rady,
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 určovať výšku členského príspevku,

 schvaľovať správu o činnosti a hospodárení, plán činnosti a rozpočet,

 dvojtretinovou  väčšinou  všetkých  členov  rozhodnúť  o zrušení  združenia  alebo 
o jeho splynutí s iným občianskym združením.

2. Výbor  združenia je  výkonným orgánom,  ktorý  riadi  činnosť  združenia  v čase  medzi 
valnými zhromaždeniami, vykonáva koncepčnú a rozhodovaciu činnosť. Výbor združenia 
má  najmenej  troch  členov,  ktorých  funkčné  obdobie  je  3  roky.  Výbor  združenia  sa 
schádza podľa potreby. Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 
jeho  členov  a rozhoduje  nadpolovičnou  väčšinou  prítomných  členov.  Na  rokovaniach 
výboru sa môžu zúčastniť ako hostia aj iní členovia, resp. nečlenovia združenia. Výbor 
spomedzi svojich členov volí predsedu a podpredsedu združenia. Do právomoci výboru 
patrí:

 riadiť a zabezpečovať činnosť združenia,

 zvolávať a obsahovo pripravovať valné zhromaždenia,

 rozhodovať o prijatí a vylúčení člena občianskeho združenia, 

 na výkon svojej činnosti zriadiť sekretariát a prijímať pracovníkov.

Štatutárnym zástupcom združenia je predseda výboru, a v prípade jeho neprítomnosti, resp. 
poverenia podpredseda výboru. 

3. Dozorná  rada  je  kontrolným  orgánom  občianskeho  združenia.  Za  svoju  činnosť 
zodpovedá  valnému  zhromaždeniu.  Dozorná  rada  kontroluje  hospodárenie  združenia, 
upozorňuje  výbor  na  nedostatky  a navrhuje  spôsoby  ich  odstránenia.  Kontroluje 
dodržiavanie  poslania  občianskeho  združenia,  stanov  a vnútorného  poriadku.  Dozorná 
rada má dvoch členov, ktorých funkčné obdobie je 3 roky. Dozorná rada sa schádza podľa 
potreby, najmenej však jedenkrát ročne, pričom z kontroly vyhotovuje zápis, ktorý musí 
byť podpísaný všetkými členmi dozornej rady.

Článok 6
Hospodárenie občianskeho združenia

1. Združenie  hospodári  s vlastným  hnuteľným  a nehnuteľným  majetkom,  prípadne  so  
zvereným majetkom. Zdroje majetku sú predovšetkým:

 členské príspevky a účastnícke poplatky,

 dary a príspevky domácich a zahraničných fyzických a právnických osôb,

 granty a dotácie,

 príjmy  z  činnosti,  ktorá  nie  je  zárobkovou  činnosťou  a je  v súlade  so  stanovami 
združenia,

 výnosy z majetku.

2. Pri hospodárení sa občianske združenie riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
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3. Majetok a ostatné aktíva združenia slúžia výlučne na zabezpečenie poslania, dosiahnutie 
cieľov  a vykonávanie  a  rozvoj  činností  združenia,  nemožno  ich  použiť  na  obohatenie 
jednotlivcov alebo právnických osôb. 

Článok 7
Zánik združenia

1. Združenie zaniká rozhodnutím valného zhromaždenia.

2. Majetok združenia bude po uhradení záväzkov združenia odovzdaný organizáciám, ktoré 
odsúhlasí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o zániku občianskeho združenia. 

3. Všetok  zostávajúci  majetok  a ostatné  aktíva  združenia  musia  byť  použité  v súlade 
s poslaním združenia, a to aj v prípade, ak prechádzajú na právneho nástupcu.

Článok 8
Záverečné ustanovenia

1. Stanovy združenia nadobúdajú platnosť po ich schválení valným zhromaždením.

2. Združenie vzniká dňom zaregistrovania na MV SR.

3. O zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie formou dodatku.
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