
STANOVY

Občianskeho združenia MARESSA

Článok I.
Základné ustanovenia

1. Názov občianskeho združenia: Občianske združenie MARESSA
2. Sídlo občianskeho združenia: Bratislavská 2859/119, 921 01 Piešťany
  Občianske združenie MARESSA bude používať aj skratku OZ MARESSA.

Článok II.
Cieľ a činnosť

1. Cieľom združenia je:
Vytvárať podmienky pre rozvoj osobnosti ľudí všetkých sociálnych a vekových kategórií          v
rámci:

- rozvoja ich tvorivých, umeleckých a športových schopností a talentu
- rozvoja  dobrovoľníctva  a  dobročinnosti  v  oblasti  sociológie,  humanity  a  kultúrnych,

športových i spoločenských aktivít  
- výchovy a ochrany k životnému prostrediu
- výchovy  k  záujmu  o  dianie  v  spoločnosti,  k  ľudskej  spolupatričnosti  a  vzájomnému

porozumeniu,  zmierňovanie  ľudského  nešťastia  a  utrpenia  prostredníctvom  aktívnej
pomoci  i  tým  ľuďom,  ktorí  sú  na  pomoc  odkázaní  (telesne,  zmyslovo  a  mentálne
postihnutí, starí, chorí, osamelí a ľudia , ktorí sa dostali do ťažkej životnej situácie)

- rozvoj zdravého životného štýlu a duchovného života
- podpora rodiny ako základnej spoločenskej jednotky
- integrácia krajín ako rozvoj medzinárodnej spolupráce ( kultúra, šport, spoločenský život,

životné prostredie,...)
- integrácia v rámci Európskej únie
- integrácia spoločenských vrstiev

2. Pre naplnenie cieľa združenia slúži:
- poskytovanie informačného, sprostredkovateľského, osvetovo - propagačného servisu
- stretnutia s  odborníkmi zo všetkých oblastí,  s profesionálnymi umelcami z kultúrneho

a  spoločenského  života,  s  profesionálnymi  športovcami  z  domova  i  zo  zahraničia  v
spojitosti  s  výchovno-vzdelávacími  aktivitami,  prednáškami,  školeniami,  seminármi,
víkendovými  stretnutiami,  odborno-poradenskými  stretnutiami,  či  kultúrno-
spoločenskými a športovými aktivitami

- umelecké, športové a propagačné dielne
- tvorba jednorazových, krátkodobých, pravidelných a dlhodobých projektov (miestnych,

regionálnych, národných a medzinárodných) z oblasti kultúry, športu, zdravia             a
spoločenského života i životného prostredia zameraných na:

a) dobrovoľníctvo a dobročinnosť
b) vyhľadávanie, podporu, prezentáciu a rozvoj talentov
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c) výchovu mladých k ochrane prírody
d) humanitu
e) rozvoj pozitívneho vzťahu detí, mládeže a dospelých k športu, kultúre a prírode
f) podporu súdržnosti rodiny
g) publikačná a vydavateľská činnosť
h) vytváranie voľnočasových a prázdninových aktivít pre deti a mládež 
i) vytváranie  aktivít  i  pre  ľudí,  ktorí  nie  sú  členmi  nášho  združenia  (výlety,  kultúrne,

športové a spoločenské podujatia, súťaže).

                                                           
Článok III.

Členstvo

1. Členom združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov alebo právnické osoby,
ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia.
2. O  prijatí  za  člena  združenia  rozhoduje  na  základe  písomnej  prihlášky  predsedníctvo
združenia.
3. Členstvo  vzniká  dňom prijatia  člena  (  zaplatenie  zápisného  a  členského  príspevku  v
súlade s vnútorným poriadkom združenia.
4. Dokladom  členstva  je  členský  preukaz  vydaný  predsedníctvom,  ktorý  je  v  evidencii
združenia.
5. Zánik členstva:
a) vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo

združenia predsedníctvu,
b) vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení,
c) úmrtím člena, respektíve zánikom právnickej osoby,
d) zánikom združenia.

6.  Pri zániku členstva je člen povinný odovzdať predsedníctvu členský preukaz.

Článok IV.
Práva a povinnosti členov

1. Členovia majú právo:
a) podieľať sa na činnosti združenia,
b) obracať sa na združenie s námetmi, podnetmi, návrhmi, pripomienkami a sťažnosťami

a žiadať o zaujatie stanoviska k nim,
c) byť informovaný o činnosti združenia a jeho hospodárení,
d) zúčastniť sa na zasadnutí orgánov združenia,
e) používať symboly združenia na preukazovanie príslušnosti k združovaniu a šírenie        a

rozvoj dobrého mena združenia pri propagovaní a podporovaní cieľov združenia,
f) voliť orgány združenia a byť volený do orgánov združenia,
g) podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov združenia.

2. Členovia sú povinní: 
a) dodržiavať stanovy združenia a vydané vnútorné predpisy,
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b) plniť uznesenia orgánov združenia,
c) aktívne sa podieľať na činnosti združenia,
d) správať sa spôsobom, ktorý nemôže poškodiť záujmy, ciele a dobré meno združenia alebo

dobré meno, česť alebo povesť jeho členov,
e) chrániť a zveľaďovať majetok združenia a ďalší majetok slúžiaci pre jeho činnosť,
f) dodržiavať morálne a etické princípy pri svojich aktivitách,
g) platiť členské príspevky mesačne, vždy k 15. dňu príslušného mesiaca vopred.

Článok V.
Orgány združenia

Orgánmi združenia sú :
a) valné zhromaždenie
b) predsedníctvo
c) štatutárny orgán
d) revízna komisia

                                       
Článok VI.

Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je utvorené zo všetkých členov
združenia.
2. Valné zhromaždenie:
A. schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky
B. schvaľuje plán činnosti
C. volí a odvoláva členov predsedníctva
D. volí a odvoláva členov revíznej komisie
E. schvaľuje plán činnosti, výročnú správu
F. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
G. rozhoduje o zrušení združenia
H. zabezpečuje pre svojich členov, pre členov predsedníctva účasť na kurzoch, seminároch

a školeniach, ktoré vedú k skvalitneniu práce združenia u organizácií, ktoré takéto služby
poskytujú

3. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej však
dvakrát do roka. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada jedna tretina členov
združenia.  Valné  zhromaždenie  je  uznášania  schopné,  ak  je  však  prítomná  nadpolovičná
väčšina všetkých členov. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných
členov.

Článok VII.
Predsedníctvo

1. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, ktoré je za svoju činnosť zodpovedné
valnému  zhromaždeniu.  Riadi  činnosť  združenia  v  období  medzi  zasadnutiami  valného
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zhromaždenia.
2. Predsedníctvo má 5 členov. Prvými členmi predsedníctva sa stávajú členovia prípravného
výboru (v počte 3), zvyšný počet je tvorený z ostatných členov. Ich funkčné obdobie je 5
rokov. Predsedníctvo sa schádza najmenej  1 krát  mesačne.  Jeho rokovania zvoláva a riadi
predseda.  Predsedníctvo je  uznášania  schopné ,  ak je  prítomná nadpolovičná väčšina jeho
členov. Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
3. Predsedníctvo
a) volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu, podpredsedu a hospodára združenia
b) riadi a zabezpečuje činnosť združenia
c) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia
d) vypracúva plán o činnosti a správu o činnosti,  návrh rozpočtu a správu o hospodárení

združenia 
e) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia
f) rozhoduje  o  zrušení  združenia,  ak  sa  valné  zhromaždenie  nezíde  do  3  mesiacov,  aby

rozhodlo o zrušení združenia
g) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia
4. Predsedníctvo môže na zabezpečenie svojej činnosti:
a) zriaďovať sekretariát, kanceláriu a pod., ktorý zabezpečí administratívny chod združenia
b) ustanovovať sekretára, tajomníka.

Článok VIII.
Štatutárny orgán

1. Štatutárnym orgánom združenia  je  predseda,  ktorý  zastupuje  združenie  navonok  a  je
oprávnený konať v jeho mene.
2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutie predsedníctva.

Článok IX.
Revízna komisia

1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia,  ktorá za svoju činnosť zodpovedá
valnému zhromaždeniu.
2. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve.
3. Revízna komisia má najmenej troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Schádza
sa  dvakrát  ročne.  Jej  rokovania  zvoláva  a  riadi  predseda.  Revízna  komisia  je  uznášania
schopná,  ak  je  prítomná  nadpolovičná  väčšina  členov.  Rozhodnutia  prijme  nadpolovičnou
väčšinou prítomných členov.
4. Revízna komisia:

A. kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku
B. kontroluje  hospodárenie  združenia,  upozorňuje  predsedníctvo  na  nedostatky  a
navrhuje mu riešenia na ich odstránenie.

Článok X.
Hospodárenie združenia
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1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
2. Zdrojmi majetku sú :
A. príjmy z členských príspevkov a ďalších poplatkov
B. výnosy majetku
C. dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia
D. dotácie z verejných rozpočtov, rozpočtu mesta, alebo štátneho fondu, fondu Európskej

únie
E. príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľa združenia
F. výnosy z vkladov v bankách.
3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá
predsedníctvo.

Článok XI.
Zánik združenia

1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením. 
2. Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.
3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia voči fyzickým
i právnickým osobám.
4. Majetok  sa  v  prípade  likvidácie  môže  použiť  výlučne  na  všeobecnoprospešné  a
charitatívne účely.

Článok XII.
Záverečné ustanovenia

1. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia predsedníctvom združenia.
2. Združenie vzniká dňom registrácie ministerstvom vnútra.
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