
Stanovy občianskeho združenia 

 
I. Všeobecné ustanovenia 

a. Občianske združenie Garansek (ďalej len „združenie“) sa zriaďuje podľa zákona č.  

83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. 

b. Združenie je nepolitické, dobrovoľné, záujmové verejnoprospešné združenie občanov         

a organizácii, ktoré sa chcú aktívne podieľať na rozvoji obce Hronsek. 

c. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobudnúť 

práva a povinnosti. 

 

II. Názov a sídlo združenia 
 

Názov: Občianske združenie Garansek 

Sídlo: Záhumnie 26, 976 31, Hronsek 

Skratka názvu používaná mimo úradného styku: OZ Garansek 

 

III.  Poslanie a ciele združenia 
 

1. Cieľom a poslaním združenia je: 

a. Podpora záchrany, obnovy a rekonštrukcie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky: Barokový 

kaštieľ z r. 1775 v obci Hronsek 

b. usporiadanie kultúrno – spoločenských akcií, 

c. organizovanie, podpora, rozvíjanie a propagácia aktivít na miestnej úrovni v komunitnej 

oblasti, skultúrňovanie prostredia, propagácia rodinných aktivít a cestovného ruchu. 

d. združovať osoby so záujmom o aktivity vo vyššie uvedenej oblasti so zreteľom na 

bezpečnosť a zdravie osôb, ochranu majetku a životného prostredia, 

e. trvalo udržateľný rozvoj obce, 

f. podpora a vzdelávanie detí a mládeže v uvedenej oblasti, ako aj podporu a rozvoj telesnej 

kultúry. 

 

 

2. Na dosiahnutie poslania a cieľov združenia bude združenie: 

a. Organizovať a usporadúvať odborné semináre, malé i veľké kultúrne a spoločenské 

podujatia súvisiace s poslaním združenia, 

b. Organizovať verejné zbierky na záchranu a obnovu nehnuteľnej kultúrnej pamiatky: 

Barokový kaštieľ z r. 1775 v obci Hronsek 

c. organizovať a usporadúvať workshopy so zameraním na záchranu, obnovu a rekonštrukciu 

kultúrnych historických pamiatok, 

d. neformálne vzdelávať deti a mládež so zameraním na kultúrne a historické dedičstvo, 

e. spracovávať a realizovať projekty, 

f. spolupracovať s domácimi a zahraničnými organizáciami a fondmi, 

g. propagovať a rozvíjať cestovný ruch a turistiku v regióne, 

h. popularizovať výsledky činnosti združenia prostriedkami komunikácie – publikačnou a 

propagačnou činnosťou. 

 

IV. Členstvo v združení 

Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická osoba, ktorá dosiahla 

vek 18 rokov. Členstvo v združení vzniká na základe prejavu vôle uchádzača o členstvo, 

odporúčania minimálne dvoch členov združenia, rozhodnutia Rady a potvrdenia rozhodnutia 
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Rady združenia. 

 

1) Práva a povinnosti členov združenia: 

a) podieľať sa na činnosti združenia, 

b) voliť a byť volený do orgánov združenia (osoba staršia ako 18 rokov), 

c) obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať stanovisko, 

d) byť informovaný o zámeroch a aktivitách združenia 

 

2) Povinnosti členov:  

a) dodržiavať stanovy združenia, 

b) pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci, 

c) podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom 

združenia, 

d) platiť členský príspevok, ktorého výšku bude určovať členská schôdza (len člen starší 

ako 18 rokov),  

e) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia, 

f) podieľať sa na údržbe a prácach potrebných pre splnenie daných a schválených plánov. 

 

3) Zánik členstva: 

a) vystúpením (členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení 

zo združenia), 

b) úmrtím, 

c) zánikom združenia, 

d) vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena, 

e) vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo 

z iných dôležitých dôvodov. O vylúčení rozhoduje rada občianskeho združenia. 

 

V. Orgány združenia 

Orgánmi združenia sú:  

 najvyšší orgán -   Členská schôdza 

 výkonný orgán -   Rada združenia 

 štatutárne orgány -Predseda, Podpredseda 

 kontrolný orgán -  Kontrolór 
 

1) Najvyšší orgán združenia je utvorený zo všetkých členov združenia. 

 schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky, 

 schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, 

 schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení, 

 volí a odvoláva členov výkonného orgánu a kontrolný orgán, 

 schvaľuje prijatie nových členov. 

 rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo 

dobrovoľným rozpustením, 
 

2) Výkonný orgán pozostáva z troch členov a je za svoju činnosť zodpovedný najvyššiemu 

orgánu . 

 riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu, 

 volí spomedzi seba a odvoláva predsedu a podpredsedu, 

 zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné 

materiály na tieto rokovania. 

 

3) Štatutárnymi orgánmi združenia sú predseda a podpredseda, ktorí zastupujú združenie 

navonok a sú oprávnení konať v mene združenia samostatne. 
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1. Predseda združenia: 

- zvoláva, riadi a kontroluje činnosť výkonného orgánu, 

- vyhodnocuje činnosť združenia a jeho členov, 

- kontroluje činnosť a hospodárenie združenia a jeho orgánov, 

- zvoláva členskú schôdzu  

- vykonáva činnosti podľa poverenia najvyššieho orgánu, 

- predkladá najvyššiemu orgánu na schválenie výročnú správu, návrh rozpočtu a plán 

práce 

 

2. Predseda združenia môže z funkcie odstúpiť písomným oznámením niektorému 

z členov výkonného orgánu združenia. 

 

3. Dokumenty združenia, vrátane dokladov týkajúcich sa majetku a hospodárenia 

združenia podpisuje predseda, alebo podpredseda. Obaja štatutári tak môžu robiť 

samostatne bez prítomnosti druhého štatutára. 

  

4) Kontrolným orgánom je kontrolór združenia: 

 je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu,  

 členstvo v kontrolnom orgáne je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia, 

 kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje 

opatrenia na ich odstránenie, 

 kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov. 

 

VI. Zásady hospodárenia 
 

a) Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu, rozpočet sa zostavuje a 

schvaľuje na príslušný kalendárny rok. 

b) Príjmy združenia sú členské príspevky, dary od fyzických a právnických osôb, dotácie 

a granty z verejných a súkromných zdrojov, zbierky, príjmy z činnosti pri plnení cieľov 

združenia a iné príjmy, veci a majetkové práva dosahované v súlade so stanovami 

a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

c) Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na dosahovanie cieľov 

združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v 

doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu 

so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia, a v súlade so všeobecne záväznými 

predpismi a stanovami. 

d) Pri zániku združenia rozhoduje o použití jeho majetku členská schôdza nadpolovičnou 

väčšinou hlasov zúčastnených členov združenia. 

 

VII. Zánik občianskeho združenia 
 

O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným 

rozpustením rozhoduje spravidla najvyšší orgán, ktorý menuje likvidátora. Likvidátor najskôr 

vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia 

najvyššieho orgánu. Zánik združenia likvidátor oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie 

Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.  

Združenie zaniká právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení ak 

ministerstvo zistí, že združenie vyvíja činnosť ktorá je v rozpore so všeobecne – záväzným 

právnym predpisom.  
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VIII. Záverečné ustanovenia 
 

Občianske združenie Garansek vzniká registráciou na Ministerstve vnútra SR. Stanovy 

nadobúdajú platnosť dňom registrácie. 

 

 

 

 

 

V Hronseku dňa 01.06.2016



  


