
Stanovy občianskeho združenia SEVER 
 

Článok 1 
Základné ustanovenia 

 
1.1. Názov: SEVER (ďalej len „združenie“) 
 

1.2. Právna forma: občianske združenie 
 

1.3. Sídlo združenia: Jilemnického 59, 036 01 Martin 
 

1.4. Združenie vzniklo na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení 
neskorších predpisov, registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 
26.10.2001 číslo VVS/1-900/90-19122 a je samostatnou právnickou osobou. 

 
Článok 2 

Cieľ a predmet činnosti združenia 
 
2.1. Cieľom združenia je: 

a) poskytnúť spoločenstvo, solidaritu a otvorenosť všetkým generáciám; 
b) umožniť neformálne stretnutia, výmenu skúseností, nachádzanie nových 

priateľstiev, sociálnu pomoc znevýhodneným osobám; 
c) prispievať k ochrane a podpore zdravia, vzdelávania a osobnostného rozvoja 

všetkých generácií: detí, mládeže, dospelých i starších ľudí rozvíjaním pozitívneho 
vzťahu k prírode, životnému prostrediu, kultúre a športu; 

 

2.2. Združenie uskutočňuje svoj cieľ predovšetkým tým, že: 
a) vytvára podmienky a podporuje aktivity v oblasti podpory a ochrany zdravia, 

vzdelávania, kultúry, športu, umeleckej činnosti, eticko-náboženského rozvoja, 
sociálnej pomoci, ochrany ľudských práv a ochrany životného prostredia; 

b) organizuje a sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť; 
c) nadväzuje kontakty a spoluprácu s odborníkmi, fyzickými a právnickými osobami, 

štátnymi organizáciami, mimovládnymi združeniami, spolkami a náboženskými 
inštitúciami, ktoré majú príbuzné zameranie a činnosť; 

d) získava finančné prostriedky z grantov, darov, dotácií, benefičnej a hospodárskej 
činnosti a iných zdrojov v rozsahu potrebnom na naplnenie cieľa; 

e) vyvíja propagačnú, publikačnú činnosť a poskytuje informácie o horeuvedených 
aktivitách; 

f) združenie môže taktiež vyvíjať podpornú podnikateľskú činnosť, ktorej charakter 
slúži na rozvíjanie cieľov združenia. 

 
Článok 3 
Členstvo 

 
3.1. Členom združenia môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so 

stanovami, vnútornými ustanoveniami a cieľom združenia.  
 

3.2. Fyzické osoby musia byť staršie ako 18 rokov a spôsobilé na právne úkony.  
 

3.3. Právnické osoby musia určiť zástupcu, ktorý bude vystupovať v ich mene.  
 



3.4. O prijatí za člena združenia rozhodne predsedníctvo na základe písomnej žiadosti. 
Samotné členstvo vzniká dňom prijatia za člena, o čom svedčí potvrdenie vydané 
predsedníctvom. 

 

3.5. Zánik členstva: 
a) vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení 

zo združenia predsedníctvu; 
b) vylúčením z dôvodu nečinnosti člena alebo neplnením povinností v rozsahu bodu 

4.2. týchto stanov. Členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení. 
Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán 
združenia; 

c) úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby; 
d) zánikom združenia. 

 
Článok 4 

Práva a povinnosti členov 
 
4.1. Členovia majú právo: 

a) podieľať sa na činnosti združenia; 
b) voliť a byť volení od orgánov združenia; 
c) obracať sa s otázkami, návrhmi, podnetmi a sťažnosťami na orgány združenia; 
d) byť informovaní o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia. 

 

4.2. Povinnosti členov: 
a) dodržiavať stanovy združenia; 
b) plniť uznesenia orgánov združenia; 
c) pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci; 
d) riadne plniť funkcie a úlohy, ktoré prijali; 
e) zúčastňovať sa na zasadnutí valného zhromaždenia. 
 

Článok 5 
Orgány združenia 

 
5.1. Orgánmi združenia sú: 

a) valné zhromaždenie; 
b) predsedníctvo; 
c) štatutárny orgán; 
d) kontrolný orgán. 

 
Článok 6 

Valné zhromaždenie 
 
6.1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené zo všetkých členov 

združenia. Právnické osoby delegujú jedného svojho zástupcu. 
 

6.2. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predseda alebo podpredseda alebo 
predsedníctvo podľa potreby, spravidla jedenkrát do roka. Mimoriadne môže byť 
zvolané vtedy, ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov písomnou formou. 

 

6.3. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho 
členov a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. 

 



6.4. Valné zhromaždenie: 
a) schvaľuje stanovy a vnútorné ustanovenia združenia, resp. ich zmeny a doplnky; 
b) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu; 
c) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení; 
d) volí a odvoláva členov predsedníctva a dozornej rady; 
e) rozhoduje o zániku združenia a menuje likvidátora. 

 
Článok 7 

Predsedníctvo 
 
7.1. Predsedníctvo je výkonným orgánom, ktoré riadi činnosť združenia v období medzi 

zasadaniami valného zhromaždenia.  
 

7.2. O počte členov predsedníctva rozhoduje valné zhromaždenie, musí mať však najmenej 
troch členov a schádza sa podľa potreby. Jeho rokovania zvoláva a riadi predseda, 
v jeho neprítomnosti podpredseda. Funkčné obdobie predsedníctva je päťročné. 

 

7.3. V prípade odstúpenia niektorého člena predsedníctva v období medzi zasadnutiami 
valného zhromaždenia, volia nového člena predsedníctva členovia predsedníctva na 
obdobie do najbližšieho valného zhromaždenia. 

 

7.4. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. 
V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu. 

 

7.5. Predsedníctvo: 
a) volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu; 
b) zvoláva a pripravuje rokovania valného zhromaždenia; 
c) riadi a zabezpečuje činnosť združenia; 
d) vypracováva plán činnosti, správu o činnosti a navrhuje rozpočet a správu 

o hospodárení združenia; 
e) rozhoduje o prijatí a vylúčení členov združenia; 
f) rozhoduje o zániku združenia a menuje likvidátora v prípade, ak za týmto účelom 

zvolané valné zhromaždenie sa nezíde do troch mesiacov. 
 

7.6. Členom predsedníctva združenia sa uhrádzajú účelovo vynaložené výdavky, ktoré im 
vznikli v súvislosti s výkonom funkcie. 

 
Článok 8 

Štatutárny orgán 
 
8.1. Štatutárnymi orgánmi združenia sú predseda a podpredseda. Títo zastupujú združenie 

vo všetkých právnych úkonoch združenia bez ďalšieho splnomocnenia. Sú oprávnení 
konať v mene združenia a podpisovať v mene združenia dokumenty. Obaja štatutári 
tak môžu robiť samostatne, bez prítomnosti druhého štatutára. 

 

8.2. O vykonaných právnych, finančných a iných úkonoch predseda a podpredseda 
informujú predsedníctvo počas jeho zasadaní. 

 
 
 
 
 



Článok 9 
Kontrolný orgán 

 
9.1. Kontrolným orgánom združenia je dozorná rada, ktorého hlavnou úlohou je kontrola 

hospodárenia združenia. 
 

9.2. Pozícia členov dozornej rady je nezlučiteľná s členstvom v predsedníctve.  
 

9.3. Dozorná rada má troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Schádza sa 
najmenej raz ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda. Funkčné obdobie členov 
dozornej rady začína dňom zvolenia a trvá päť rokov. 

 

9.4. Dozorná rada: 
a) za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu; 
b) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje ostatné orgány združenia na 

nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie; 
c) kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných ustanovení združenia. 

 
Článok 10 

Hospodárenie združenia 
 
10.1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Hospodárenie sa 

uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo. 
 

10.2. Zdrojmi majetku sú: 
a) granty, dotácie, dary a príspevky od fyzických a právnických osôb tuzemských 

a zahraničných; 
b) dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií; 
c) výnosy z verejných zbierok, zo spoločenských a benefičných akcií, prezentácií 

a koncertov; 
d) príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia; 
e) podiely zaplatenej dane z príjmu; 
f) úroky z finančných prostriedkov v peňažných ústavoch a výnosy z majetku 

združenia; 
g) ďalšie zdroje.  
 

10.3. 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 v súlade so všeobecne záväznými 
predpismi a stanovami. 

 

10.4. Združenie používa finančné prostriedky na realizáciu cieľa združenia uvedenom v čl. 2 
týchto stanov a na správu združenia. 

 
Článok 11 

Zánik združenia 
 
11.1. Združenie zaniká: 

a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením; 
b) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení; 
c) právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní. 

 



11.2. Ak združenie zaniká rozpustením, valné zhromaždenie, alebo predsedníctvo na základe 
bodu 7.5 písm. f týchto stanov, ustanoví likvidátora. 

 

11.3. Likvidátor najskôr uhradí všetky záväzky a pohľadávky a likvidačný majetok prevedie 
na Rímskokatolícku cirkev, farnosť Martin-Sever v Martine. 

 

11.4. Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR. 
Pri likvidácii sa primerane postupuje podľa §70-75 Obchodného zákonníka. 

 
Článok 12 

Záverečné ustanovenia 
 
12.1. Stanovy boli schválené valným zhromaždením dňa 24.07.2019 a nadobúdajú účinnosť 

dňom schválenia Ministerstvom vnútra SR. 
 

12.2. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto stanov, pôvodné stanovy registrované 
Ministerstvom vnútra dňa 03.06.2005 pod číslom VVS/1-900/90-19122-1 strácajú 
platnosť. 


