STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
MODRÁ ČIARA
Článok I.
Názov a sídlo
(1) Názov združenia:

Modrá čiara

(2) Sídlo združenia:

Štefana Králika 3, 841 07 Bratislava
Článok II.
Cieľ združenia

(1) Cieľom združenia je rozvoj občianskej spoločnosti v živote miestnej
komunity a realizácia projektov zameraných na participáciu občianskej
spoločnosti do systematického riešenia problémov miestnej samosprávy.
(2) Za účelom naplnenia tohto cieľa bude občianske združenie najmä
a) participovať
na
vytváraní
bezbariérového
prostredia
a
preventívno-bezpečnostných projektoch zameraných na zlepšenie
životného prostredia, dopravnej situácie a znižovanie kriminality
v miestnej komunite,
b) vytvárať koncepčné, analytické a hodnotiace štúdie v oblasti
poskytovanie verejných služieb a participácie občianskej spoločnosti do
systematického riešenia problémov miestnej samosprávy,
c) organizovať verejno-vzdelávacie podujatia a iné aktivity zamerané na
rozvoj
1. historického a kultúrneho dedičstva miestnej komunity,
2. ľudských práv a slobôd v cezhraničnom prostredí,
3. elektronických služieb verejnej správy v živote miestnej komunity,
4. prevencie kriminality na miestnej úrovni,
d) obstarávať publikácie, učebné materiály a pomôcky v oblasti ochrany
ľudských práv a slobôd, životného prostredia a rozvoja aktívnej
občianskej spoločnosti.
Článok III.
Členstvo
(1) Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická
osoba spôsobila na právne úkony, ktorá súhlasí so stanovami združenia.
(2) Členstvo v združení vzniká rozhodnutím predsedu združenia o prijatí
za člena združenia na základe písomnej žiadosti o členstvo doručenej do
sídla združenia.
(3) Členovia združenia majú právo
a) podieľať sa na činnosti združenia,
b) voliť a byť volení do orgánov združenia,

c) obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o
stanovisko,
d) byť informovaní o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia
a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)
b)
c)
d)
e)

(4) Členovia združenia majú povinnosť
dodržiavať stanovy združenia,
pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať
orgánom združenia,
platiť členské príspevky,
dodržiavať etický kódex občianskeho združenia a
ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.
(5) Členstvo v združení zaniká
vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia
člena o vystúpení zo združenia predsedovi združenia,
úmrtím fyzickej osoby,
zánikom združenia,
vylúčením z dôvodu nečinnosti člena alebo ak člen opätovne a napriek
výstrahe porušuje členské povinnosti a
spáchanim úmyselného trestného činu.
Orgány združenia
Článok IV.

Orgánmi združenia sú
a podpredseda združenia.

členská schôdza, predseda združenia

Článok V.
Členská schôdza
(1) Členská schôdza je najvyšší orgán združenia zložený zo všetkých
členov združenia.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

(2) Členská schôdza
schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
volí a odvoláva predsedu združenia a podpredsedu združenia,
schvaľuje plán činnosti a výročnú správu združenia,
schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení združenia,
rozhoduje o písomnom odvolaní fyzickej osoby voči rozhodnutiu predsedu
o neprijatí za člena združenia,
rozhoduje o písomnom odvolaní vylúčeného člena združenia voči
rozhodnutiu o vylúčení zo združenia,
schvaľuje výšku ročného členského príspevku,
rozhoduje o zániku združenia,
schvaľuje etický kódex združenia a jeho zmeny.
2

(3) Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak sa jej zúčastní nadpolovičná
väčšina členov. Členská schôdza rozhoduje verejným hlasovaním s výnimkou
voľby predsedu združenia. Na prijatie akéhokoľvek rozhodnutia členskej
schôdze (vrátane voľby a odvolania predsedu združenia) je potrebná
nadpolovičná väčšina hlasov členov združenia prítomných na členskej
schôdzi.
(4) Zasadnutia členskej schôdze zvoláva minimálne jeden krát ročne
predseda združenia, ktorý zároveň riadi priebeh členskej schôdze.
Zasadnutie členskej schôdze môže iniciovať aj podpredseda združenia alebo
nadpolovičná väčšina členov združenia.
Článok VI.
Predseda združenia a podpredseda združenia
(1) Predseda združenia a podpredseda združenia sú členovia štatutárneho
orgánu združenia.
(2) Predseda združenia za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.
Predseda združenia koná v mene združenia tak, že ku svojmu menu uvedie
svoju funkciu, názov združenia a vlastnoručný podpis.
(3) Predsedu združenia volí na obdobie troch rokov členská schôdza. Člen
združenia môže byť za predsedu združenia zvolený aj opakovane.
a)
b)
c)
d)
e)

(4) Predseda združenia
zastupuje občianske združenie navonok,
rozhoduje o prijatí fyzickej osoby za člena združenia,
rozhoduje o vylúčení fyzickej osoby zo združenia,
riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami členskej schôdze,
obsahovo pripravuje rokovanie členskej schôdze a pripravuje základné
materiály na jej zasadnutie.

(5) Podpredsedu združenia volí na obdobie troch rokov členská schôdza.
Člen združenia môže byť za podpredsedu združenia zvolený aj opakovane.
(6) Podpredseda združenia zastupuje združenie v plnom rozsahu práv
predsedu združenia a koná v mene združenia tak, že ku svojmu menu uvedie
svoju funkciu, názov združenia a vlastnoručný podpis.
Článok VII.
Zásady hospodárenia
(1) Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, ktorý
nadobudne v priebehu svojej činnosti.
(2) Hospodárenie sa spravuje všeobecne záväznými právnymi predpismi
a rozpočtom, ktorý na kalendárny rok schvaľuje členská schôdza.
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(3) Zdrojmi majetku sú členské príspevky, dary od fyzických alebo
právnických osôb, dotácie a granty od právnických osôb, výnosy
z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových
akcií, dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu obce, výnosy z majetku,
príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia.
Článok VIII.
Zánik združenia
O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo
dobrovoľným rozpustením rozhoduje členská schôdza, ktorá zároveň menuje
likvidátora združenia. Likvidátor združenia najskôr vyrovná všetky záväzky a
pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej
schôdze. Likvidátor združenia oznámi likvidáciu združenia do 15 dní po
ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
Článok IX.
Záverečné ustanovenie
(1) Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registráciou združenia
(2) Združenie vzniká dňom registrácie podľa príslušných právnych
predpisov a veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne
záväznými platnými predpismi SR a vnútornými normami, ktoré schváli
členská schôdza.
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