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Organizačný poriadok občianskeho združenia Naše Lazany 

 

Predmet úpravy 

1. Združenie Naše Lazany je občianske združenie s právnou subjektivitou, ktoré sa riadi 
Stanovami združenia.  

 
2. Organizačný poriadok združenia  bližšie upravuje a doplňuje ustanovenia Stanov 

združenia, vnútornú organizáciu a vzťahy, hospodárenie a financovanie, kompetencie 
orgánov a ich funkčné obdobie, zásady rokovania a rozhodovania, vo ľby orgánov, 
zodpovednosť orgánov, výber členských príspevkov, vznik a zánik členstva. 

 

 
Valné zhromaždenie 

 
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi 

združenia. 
 
2. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo pod ľa potreby, najmenej 

jedenkrát do  roka. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie aj v prípade, ak o to požiada 
najmenej 20% členov združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je 
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Uznesenie valného zhromaždenia je 
zásadne verejné a je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. 
Hlasovanie valného zhromaždenia o personálnych otázkach môže by ť tajné. 

3. Rokovanie Valného zhromaždenia vedie predseda združenia, vo výnimo čných prípadoch 
iný člen Predsedníctva. 

4. Z každého valného zhromaždenia sa vyhotoví zápisnica, ktorá bude prístupná všetkým 
členom združenia. 

5. Valné zhromaždenie: 
a) schvaľuje zmeny a doplnky stanov združenia 
b) volí a odvoláva členov predsedníctva, 
c) volí a odvoláva revízora 
d) schvaľuje plán činnosti, rozpočet a výročnú správu o hospodárení, 
e) rozhoduje o ďalších zásadných otázkach týkajúcich sa združenia 
f) rozhoduje o zrušení združenia 
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Predsedníctvo združenia 
 
 
1. Predsedníctvo združenia je výkonným orgánom združenia, za svoju činnosť je 

zodpovedné  valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi 
zasadnutiami valného  zhromaždenia. 

 
2. Predsedníctvo má najmenej troch členov (predseda, podpredseda, tajomník), ktorých 

funkčné obdobie je 3 roky. Schádza sa najmenej dvakrát ročne, inak vždy, keď je zvolané 
oprávnenou osobou. Rokovania zvoláva a riadi predseda, v jeho neprítomnosti 
podpredseda.  

3. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.     
Rozhoduje uznesením, ktoré prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade       
rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu a ak nie je prítomný predseda, hlas 
podpredsedu. 

4. Predsedníctvo najmä: 
a) volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu a odvoláva ich  
b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia 
c) vypracováva plán činnosti združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o    
       hospodárení združenia 
d) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia 
e) rozhoduje o zrušení združenia v prípade, ak sa valné zhromaždenie nezíde do 

troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia  
f) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia 

 
 
 

Štatutárny orgán – predseda združenia 
 
1.  Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorého v prípade dlhodobej neprítomnosti   
     (viac ako 2 mesiace) zastupuje ním poverený člen predsedníctva.  
 
2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia Predsedníctva. 
 
3. Predseda rozhoduje vo všetkých veciach správy združenia, ktoré nie sú Stanovami 

vyhradené Valnému zhromaždeniu a Predsedníctvu. 
 

4. Predseda vystupuje v mene občianskeho združenia, zastupuje ho navonok a podpisuje 
v mene občianskeho združenia všetky písomnosti a zmluvy vrátane dokladov týkajúcich sa 
majetku a hospodárenia občianskeho združenia. 

 
5. Predseda združenia: 

a) volí sa na obdobie 3 rokov, 
b) je členom predsedníctva združenia 
c) podľa plánu zasadnutí  predsedníctva združenia alebo pod ľa potreby  zvoláva 

predsedníctvo združenia 
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d) ak  o zvolanie Predsedníctva   požiada najmenej 1/3 členov predsedníctva 
združenia, je predseda povinný  zvolať  predsedníctvo združenia  do 7 dní od 
doručenia žiadosti, 

e) ak predseda nezvolá  predsedníctvo združenia na základe žiadosti 1/3 členov 
predsedníctva, zvolá ho ktorýkoľvek člen predsedníctva  združenia, 

f) funkčné obdobie predsedu končí 
• uplynutím funkčného obdobia;  funkčné obdobie predsedu združenia končí 

na prvej členskej schôdzi konanej  po 3 rokoch od zvolenia, 
• vzdaním sa funkcie, 
• odvolaním z funkcie, 
• skončením členstva v združení 
• úmrtím. 

 
 
 

Revízor 
 
1. Revízor je kontrolným orgánom združenia, za svoju činnosť zodpovedá valnému 

zhromaždeniu. 
 
2. Funkcia revízora  je nezlučiteľná s členstvom v predsedníctve. 
 
3. Revízor sa zúčastňuje na rokovaní Predsedníctva s hlasom poradným. 
 
4. Revízor: 

a) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky 
a navrhuje mu  riešenia na ich odstránenie,  

b) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného organizačného poriadku, 
c) kontroluje vedenie účtovných kníh a iných dokladov 
d) prerokováva a rieši sťažnosti členov Združenia 
e) predkladá členskej schôdzi správy o svojej činnosti 

 

 

Hospodárenie združenia 

1.  Združenie hospodári s hnute ľným a nehnuteľným majetkom. 
 
2.  Zdrojmi majetku sú: 

• členské príspevky 
• dary od fyzických a právnických osôb 
• dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zahraničia 
• dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií  
• príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia 
• reklamná a propagačná činnosť 
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3.  Za hospodárenie a vedenie  účtovníctva zodpovedá   predsedníctvo. Majetok môže byť 
použitý len na dosiahnutie cieľov združenia a aktivity v súlade so Stanovami. Ochrana 
majetku, jeho evidencia a hospodárenie s ním sa vykonáva v súlade so všeobecne 
záväznými predpismi a podlieha kontrole Revízora.  

 
4. Všetky získané finančné prostriedky, ako aj hmotné a nehmotné aktíva sú majetkom 

združenia ako celku. 
 
5. Na základe zmluvných vzťahov môže združenie využívať majetok iných organizácií alebo 

štátu. 
 
6.  Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce   
     obdobie. 
 
 
 
 
Organizačný poriadok bol chválený Valným zhromaždením občianskeho združenia Naše 
Lazany dňa 16.12.2015 


