Stanovy OZ Machuľa
Článok I.
Základné ustanovenia

1. Občianske združenie Machuľa (ďalej len OzMĽ) je v súlade so zákonom č.83/1990
zb. Z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dobrovoľným združením
fyzických a právnických osôb
2. Názov občianskeho združenia: Občianske združenie Machuľa (v skratke OzMĽ)
3. Sídlo občianskeho združenia: Dukelských hrdinov 38, Zvolen , 960 01, Slovenská

republika
4. Občianskeho združenie je samostatnou právnickou osobou.
5. Občianskeho združenie je nezávislé od štátu a do činnosti politických strán.
6. Občianskeho združenie má neziskový charakter.
Článok II.
Poslanie a ciele činnost
1. Vyvíjať a podporovať aktivity, rozvoj, projekty, spoluprácu, informovanosť,

vzdelávanie a zainteresovanosť spoločnosti v environmentálnej, ekologickej, kultúrnej
a sociálnej oblasti s dôrazom na remeselno-umeleckú výrobu a trvalo udržateľný
rozvoj remeselnej činnosti.
Článok III.
Členstvo v združení

1. Členstvo v OzMĽ je dobrovoľné a vzniká prijatím za člena OzMĽ. Spôsob prijatia
člena je bližšie určené v článku 3. ods. 7 až 9 Stanov OzMĽ. Členom sa môže stať
každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov.
2. Formy členstva sú: riadne a pridružené.
3. Riadny člen OzMĽ má právo podieľať sa na činnosti združenia, účastniť sa
rozhodovania v rámci členskej schôdze, má právo voliť a byť volený do Rady
združenia.
4. Pridružený člen má právo podieľať sa na činnosti združenia, účastniť sa rozhodovania
v rámci členskej schôdze, nemá právo byť volený do Rady združenia.
5. Povinnosťou členov OzMĽ je dodržiavať stanovy OzMĽ, plniť uznesenia a

rozhodnutia orgánov OzMĽ a riadiť sa poslaním združenia. Povinnosťou riadneho a
pridruženého člena OzMĽ je aj zaplatiť stanovený ročný členský príspevok vždy k
15.1. príslušného roku, vo výške určenej Členskou schôdzou.
6. Prijatie za riadneho člena je právoplatné dňom, kedy sú splnené všetky nasledovné
podmienky: zaregistrovanie písomnej alebo elektronickej prihlášky Radou združenia,
rozhodnutím Rady združenia o prijatí za riadneho člena a preukázateľne zaplateným
ročným členským príspevkom v sume určenej Členskou schôdzou na kalendárny rok.
7. Riadnymi členmi sa automaticky stávajú všetci členovia Prípravného výboru

občianskeho združenia Machuľa ku dňu zaregistrovania OzMĽ na MV SR.

8. Prijatie za pridruženého člena je právoplatné dňom, kedy sú splnené nasledovné
podmienky: zaregistrovanie písomnej alebo elektronickej prihlášky Radou združenia a
preukázateľne zaplateným ročným členským príspevkom v sume určenej Členskou
schôdzou na kalendárny rok.
9. Členstvo zaniká dňom, kedy je splnená aspoň jedna z týchto podmienok: dobrovoľné

vystúpenie člena písomným alebo elektronickým oznámením ktorémukoľvek členovi
Rady združenia, vylúčenie člena pri opakovanom alebo hrubom porušení stanov alebo
konaní v rozpore s poslaním a cieľmi OzMĽ rozhodnutím Rady združenia, úmrtie
člena alebo zánik OzMĽ. Zaniká taktiež jeho neobnovením (nezaplatením členského
príspevku na ďalší bežný rok).
Článok IV.
Orgány združenia

1. Orgány OzMĽ sú : Členská schôdza, Rada združenia
2. Členská schôdza

Je najvyšším orgánom združenia. Je uznášania schopná pri účasti nadpolovičnej
väčšiny riadnych členov OzMĽ a svoje rozhodnutia prijíma nadpolovičnou väčšinou
hlasov prítomných členov. Schvaľuje stanovy, ich zmeny, doplnky a vnútorné
pravidlá, ktoré riešia všetky ostatné otázky fungovania združenia. Volí a odvoláva
členov Rady OzMĽ. Členská schôdza sa zvoláva podľa potreby, najmenej však raz za
rok písomným alebo elektronickým oznámením Rady združenia, najmenej 2 týždne
pred jej uskutočnením.
3. Rada združenia

Je štatutárnym orgánom združenia a vystupuje ako kolektívny výkonný orgán. O počte
členov rady rozhoduje Členská schôdza. Každý člen rady je oprávnený samostatne
konať v mene združenia. V konkrétnych prípadoch (bankové operácie, jednotlivé
projekty, rokovania a pod. ) je v mene združenia oprávnená konať aj radou poverená
osoba. Rada združenia riadi činnosť združenia v období medzi jednotlivými členským
schôdzami, ktoré tiež zvoláva a pripravuje. Rada taktiež pripravuje plán činnosti,
rozpočet a priebežne pripravuje správu o činnosti a správu o hospodárení.
Článok V.
Hospodárenie združenia

1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi, týmito stanovami a podľa schváleného rozpočtu.
2. Majetok združenia tvoria finančné a nefinančné prostriedky získané z dotácií, darov,
príjmov z vlastnej činnosti a ostatných príjmov a výnosov.
3. Majetok združenia môže byť použitý len na podporu cieľov združenia.
4. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať aj doplnkovú
podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečením cieľov a poslania združenia
v súlade so všeobecne záväznými predpismi a týmito stanovami (zisk bude v celom
rozsahu použitý na rozvoj cieľov združenia).

Článok VI.
Zánik združenia
1. Občianske združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, zlúčením s iným združením

alebo právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra o jeho rozpustení. O zániku z
titulu dobrovoľného rozpustenia združenia rozhoduje Členská schôdza. Zvolí
likvidátora alebo likvidačnú komisiu, ktorá najskôr vyrovná všetky záväzky a
pohľadávky. Likvidátor alebo likvidačná komisia prevedie likvidačný zostatok na
neziskový subjekt, vybraný Členskou schôdzou, ktorého činnosť je obdobná ako
poslanie a ciele tohto združenia.
Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1. Stanovy boli prerokované Prípravným výborom Občianskeho združenia Machuľa vo

Zvolene dňa 13. 04. 2016
2. Stanovy nadobúdajú platnosť registráciou OzMĽ na MV SR
3. Združenie vzniká dňom registrácie MV SR

