
STANOVY 
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA RADA ŠKOLY KÚTY

Čl. I
Názov občianskeho združenia

Občianske združenie má názov: Rada školy Kúty

Čl. II
Sídlo občianskeho združenia

Sídlom občianskeho združenia je: Školská 694, 908 01 Kúty. 

Čl. III
Ciele činnosti združenia

1. Občianske združenie Rada školy Kúty (ďalej len „združenie“) je dobrovoľné občianske 
združenie rodičov žiakov Základnej školy Andreja Radlinského v Kútoch, učiteľov a členov 
Rady školy. Združenie je právnickou osobou.

2. Cieľom združenia je:
a) spolupracovať so základnou školou, materskou školou, s obcou a ďalšími organizáciami 
a orgánmi verejnej správy pri výchove a vzdelávaní detí a mládeže,
b) zveľadiť priestory základnej školy a školského dvora a vytvoriť vhodnejšie podmienky pre
výchovu a vzdelávanie detí a mládeže,
c) zabezpečiť pestrejšie možnosti a bezpečné priestory pre voľnočasové aktivity detí a 
mládeže,
d) zvýšiť záujem detí a mládeže o kultúrne, športové, spoločenské a vzdelávacie podujatia 
určené pre deti a mladých ľudí, 
e) spolupracovať s deťmi a mládežou zo všetkých sociálnych skupín a s ich rodinami,
f) pôsobiť preventívne a podporne v oblasti drogových závislosti a kriminality detí a 
mládeže.

3. Združenie vyvíja nasledovné činnosti: 
a) organizuje kultúrne, športové, spoločenské a vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, 
podporujúce rozvoj znalostí, zručností a tvorivosti, 
b) organizuje súťaže, výstavy, prednášky a semináre, 
c) organizuje víkendové a prázdninové výlety a táborové pobyty pre deti a mládež a ich 
rodiny,
d) zabezpečuje možnosť aktívne sa zapájať do podujatí združenia zdravotne a sociálne 
znevýhodneným deťom a mládeži, 
e) organizuje predaj darčekových a upomienkových predmetov pre účely združenia a pre 
charitatívne účely, 
f) zabezpečuje finančné prostriedky na zveľadenie priestorov školy a školského dvora a na 
financovanie podujatí organizovaných školou,
g) organizuje brigády svojich členov na vykonávanie drobných prác pri zveľaďovaní 
priestorov školy a školského dvora.

4. Združenie na zabezpečenie svojich cieľov nevytvára ďalšie organizačné jednotky.



Čl. IV
Členstvo

1. Členom združenia môžu byť fyzické osoby plne spôsobilé na právne úkony, ktoré súhlasia 
so stanovami a cieľmi združenia. 

2. Členstvo v združení je dobrovoľné. 
3. O prijatí za člena rozhoduje výbor na základe písomnej žiadosti. Členstvo vzniká okamihom

prijatia uznesenia výboru, ktorým sa žiadosti vyhovuje.
4. Členstvo v združení zaniká:

a) písomným oznámením člena doručeným výboru,
b) vylúčením z dôvodu vážneho porušenia stanov združenia alebo etických a morálnych 
noriem vo vzťahu ku dobrému menu združenia alebo v prípade, ak člen nevyvíja žiadnu 
aktivitu v prospech a rozvoj združenia dlhšie ako šesť mesiacov,
c) smrťou fyzickej osoby,
d) zánikom združenia. 

5. Združenie vedie zoznam svojich členov. Do zoznamu členov zapíše bez zbytočného 
odkladu nových členov združenia a vymaže osoby, ktoré zo združenia vystúpili.

Čl. V
Práva a povinnosti členov združenia

1. Člen združenia má právo:
a) podieľať sa na činnosti združenia,
b) navrhovať a voliť členov orgánov združenia,
c) byť volený do orgánov združenia, 
d) obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko,
e) byť informovaný o činnosti združenia a o rozhodnutiach orgánov združenia,
f) zúčastňovať sa zasadnutí orgánov združenia,
g) podávať návrhy na zmenu stanov a vnútorného poriadku združenia,
h) kedykoľvek zo združenia vystúpiť bez uvedenia dôvodu.

2. Povinnosti člena sú:
a) dodržiavať stanovy združenia,
b) plniť uznesenia orgánov združenia,
c) aktívne sa podieľať na činnosti združenia, 
d) platiť členské príspevky vo výške schválenej valným zhromaždením,
e) chrániť dobré meno združenia a jeho záujmy. 

Čl. VI
Orgány združenia

1. 1. Orgánmi združenia sú:
a) valné zhromaždenie
b) výbor
c) predseda
d) kontrolná komisia 

Čl., VII
Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia, zloženým zo všetkých členov 
združenia, 

2. Valné zhromaždenie:
a) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
b) schvaľuje vnútorný poriadok združenia, jeho zmeny a doplnky
c) volí a odvoláva členov výboru a predsedu a podpredsedu výboru
d) volí a odvoláva členov kontrolnej komisie,



e) rozhoduje o vylúčení člena združenia,
f) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
g) schvaľuje rozpočet združenia a správu o hospodárení,
h) schvaľuje výšku členského príspevku členov združenia,
i) rozhoduje o zrušení združenia. 

3. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva výbor podľa potreby, najmenej jedenkrát do 
roka. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 
členov združenia. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných 
členov. 

Čl. VIII
Výbor a predseda výboru

1. Výbor je výkonným orgánom združenia, ktoré je za svoju činnosť zodpovedné valnému 
zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného 
zhromaždenia. 

2. Výbor má troch členov, ktorých funkčné obdobie je štyri roky. 
3. Výbor sa schádza najmenej jedenkrát za dva mesiace. Jeho rokovania zvoláva a riadi 

predseda. 
4. Výbor je uznášaniaschopný, ak sú prítomní všetci členovia výboru. Výbor rozhoduje 

nadpolovičnou väčšinou hlasov svojich členov. 
5. Výbor:

a) riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie valného zhromaždenia,
c) vypracúva plán činnosti a správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení 
združenia,
f) ustanovuje likvidátora v prípade dobrovoľného rozpustenia združenia. 

6. Predseda výboru je štatutárnym orgánom združenia a zastupuje združenie navonok. Za 
združenie koná samostatne.

7. V prípade dlhodobej neprítomnosti predsedu zo zdravotných alebo iných vážnych dôvodov 
až do jeho návratu alebo voľby nového predsedu preberá všetky kompetencie podpredseda
výboru. 

Čl. IX
Kontrolná komisia

1. Kontrolná komisia je najvyšším kontrolným orgánom združenia.
2. Kontrolná komisia je volená valným zhromaždením na obdobie štyroch rokov. Za svoju 

činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
3. Kontrolná komisia má päť členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Schádza sa 

najmenej dvakrát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda kontrolnej komisie. 
Kontrolná komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov 
komisie. 

4. Kontrolná komisia:
a) vykonáva kontrolu hospodárenia združenia, upozorňuje výbor na nedostatky a navrhuje 
riešenia na ich odstránenie,
b) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku združenia,
c) správu o svojej činnosti každoročne podáva valnému zhromaždeniu. 

Čl. X
Zápisnice o schôdzach orgánov

1. Zo schôdzí orgánov združenia sa vyhotovujú zápisnice, ktoré združenie uchová počas troch
rokov. 

2. Zápisnice zo zasadnutí valného zhromaždenia sa nelikvidujú a sú k nahliadnutiu v sídle 
združenia. 

3. Neoddeliteľnou súčasťou všetkých zápisníc je listina prítomných. 



Čl. XI
Hospodárenie združenia

1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. 
2. Zdrojmi majetku združenia sú:

a) členské príspevky,
b) príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb,
c) výnosy z majetku,
d) príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľa združenia. 

3. Výnosy z majetku sú účelovo viazané a možno ich použiť na:
a) na materiálno–technické zabezpečenie činnosti združenia,
b) odmeny za práce objednané združením,
c) hotové výdavky spojené s výkonom prác pre združenie,
d) odmeny za správu združenia,
e) náklady na udržanie a zhodnotenie majetku združenia. 

4. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie združenia 
zodpovedá výbor. 

5. Finančné prostriedky združenia sú uložené na osobitnom účte v banke; s týmito finančnými 
prostriedkami je oprávnený nakladať predseda výboru samostatne alebo podpredseda 
výboru spolu s ďalším členom výboru.

6. Združenie zostavuje ročný rozpočet, vedie účtovníctvo o príjmoch a výdavkoch a 
uskutočňuje ročnú závierku o výsledkoch hospodárenia podľa platných právnych predpisov.

Čl. XII
Zánik združenia

1. Združenie zaniká:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
b) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení. 

2. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vyporiadanie. Ak združenie zaniká dobrovoľným 
rozpustením, likvidátora ustanoví výbor.

3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia záväzky združenia. Majetok v prípade likvidácie sa
môže použiť výlučne na verejnoprospešné a charitatívne účely. 

Čl. XIII
Záverečné ustanovenie

1. Stanovy sú schválené ustanovujúcim valným zhromaždením združenia. 
2. Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra SR v zmysle platných právnych 

predpisov.
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