
STANOVY  
obcianskeho združenia inforegion 

 
 

Clánok 1 
Základné ustanovenia 

 
1. Názov združenia: inforegion 
2. Sídlo združenia: Mikovíniho 13, 83102 Bratislava 
3. Obcianske združenie je samostatnou právnickou osobou, založenou podla zákona c. 83/1990 Zb. 

o združovaní obcanov v znení neskorších predpisov.   
 

Clánok 2 
Poslanie združenia, jeho ciele a aktivity 

 
1. Združenie inforegion (dalej len združenie) vykonáva svoju záujmovú cinnost s cielom informovat 

širokú verejnost o dianí v regióne Malé Karpaty, Záhorie, Bratislava a Podunajsko.  
2. Prezentácia obcí regiónu prostredníctvom internetu (www.mkregion.sk). 
3. Podpora obcianskych aktivít (športové, kultúrne a spolocenské aktivity v regióne s dôrazom na 
užitocné vyplnovanie volného casu mladej generácie) v regióne a spolupráca s inými organizáciami a 
združeniami. 
4. Vydavatelská cinnost súvisiaca s cinnostou združenia. 
5. Propagácia zdravého štýlu života, potieranie negatívnych vplyvov (alkohol, drogy, vandalizmus). 
6. Zapájanie sa do medzinárodnej spolupráce s cielom zviditelnit pozitívne aktivity v regióne 
v zahranicí.  
 

Clánok 3 
Clenstvo v združení, práva a povinnosti jeho clenov 

 
1. Clenom združenia môžu byt fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami 

a cielmi združenia.  
2. Zakladajúcimi clenmi sú clenovia prípravného výboru. 
3. Clenstvo vzniká na základe prihlášky za clena združenia, po jej schválení clenskou schôdzou. 
4. Clenstvo v združení zaniká: 

a) vystúpením – clenstvo zaniká dnom dorucenia písomného oznámenia clena o vystúpení zo  
združenia, 

b) vylúcením – clenstvo zaniká dnom rozhodnutia clenskej schôdze o vylúcení  
c) úmrtím clena, resp. zánikom právnickej osoby, 
d) zánikom združenia.  

 
Clánok 4 

Práva a povinnosti clenov združenia 
 
1. Clen má právo najmä: 

a) zúcastnovat sa na všetkých akciách a podujatiach organizovaných združením,  
b) volit a byt volený do orgánov združenia 
c) zúcastnovat sa na plnení úloh združenia podla svojich možností a schopností. 

 
2. Clenovia združenia sú povinní: 

a) dodržiavat stanovy združenia 
b) podielat  sa na aktivitách združenia 
c) prispievat na cinnost združenia clenským príspevkom alebo inou formou ak bola takáto potreba 

urcená clenskou schôdzou združenia  
 

Clánok 5 
Orgány združenia 

 
A. clenská schôdza 
B. výkonný výbor 
C. predseda združenia 



D. revízna komisia 
 
A. Clenská schôdza 
1. Clenská schôdza je najvyšším orgánom združenia. Skladá sa zo všetkých clenov združenia. 
2. Do pôsobnosti clenskej schôdze patrí: 

- rozhoduje o založení, zlúcení a zániku združenia, 
- schvaluje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky 
- schvaluje plán cinnosti združenia a výrocnú správu 
- schvaluje rozpocet združenia a správu o hospodárení 
- volí a odvoláva clenov výkonného výboru a revíznu komisiu 

3. Clenskú schôdzu zvoláva výkonný výbor združenia jedenkrát do roka. Výkonný výbor je povinný 
zvolat clenskú schôdzu vždy, ak to považuje za potrebné, alebo ak o to písomne požiada predseda 
združenia, a to vždy do 30 dní od dorucenia písomnej žiadosti o jej zvolanie. 

4. Clenská schôdza je uznášania schopná, ak je na nej prítomná nadpolovicná väcšina všetkých 
clenov združenia.  

5. Clenskej schôdzi predsedá predseda výkonného výboru.  
6. Na prijatie rozhodnutí clenskej schôdze je potrebný súhlas nadpolovicnej väcšiny prítomných 

clenov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu. 
7. Schvaluje clenské príspevky. 
8. Rozhoduje o prijímaní nových clenov. 
 
B. Výkonný výbor 
Výkonný výbor združenia je za svoju cinnost zodpovedný clenskej schôdzi 
1. Riadi cinnost združenia v období medzi zasadnutiami clenskej schôdze. 
2. Zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie clenskej schôdze a pripravuje základné materiály pre tieto 

rokovania. 
 
C. Predseda 
1. Predseda združenia je štatutárnym zástupcom združenia, ktorý zastupuje združenie navonok 

a koná v mene združenia samostatne.  
2. Predsedom združenia môže byt aj clen výkonného výboru 
3. Predseda združenia zabezpecuje výkon rozhodnutí clenskej schôdze a výkonného výboru. 
4. Predseda združenia rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, ktoré nie sú stanovami 

vyhradené do pôsobnosti clenskej schôdze, alebo výkonného výboru. 
5. Predseda za svoju cinnost zodpovedá clenskej schôdzi. 
 
D. Revízna komisia 
1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia. 
2. Revízna komisia má 1 clena, ktorého volí a odvoláva clenská schôdza na obdobie jedného roka. 
3. Clenstvo v revíznej komisii nie je zlucitelné s clenstvom v iných orgánoch združenia. 
4. Do výlucnej pôsobnosti revíznej komisie patrí: 

- kontrola hospodárenia združenia, upozornovanie na nedostatky v hospodárení a navrhovanie 
opatrení na ich odstránenie 

- kontrola dodržiavania stanov  
 

Clánok 6 
Zásady hospodárenia 

 
1. Zdrojmi majetku sú: 

a) príjmy z vlastnej cinnosti 
b) clenské príspevky  
c) dary a príspevky fyzických a právnických osôb 
d) úcelové prostriedky získané na urcité aktivity združenia 
e) dotácie a granty od právnických osôb 

2. Združenie hospodári s hnutelným a nehnutelným majetkom vo svojom vlastníctve podla 
schváleného rozpoctu 

3. Hospodárenie sa uskutocnuje podla schváleného rozpoctu a riadi sa všeobecne záväznými 
predpismi, platnými pre tento typ organizácie. 

5. Výnosy z majetku a vlastnej cinnosti môžu byt použité len na podporu ciela združenia a na správu 
združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávat aj doplnkovú 



podnikatelskú cinnost, súvisiacu so zabezpecovaním cielov a poslania združenia a v súlade so 
všeobecne záväznými predpismi a týmito stanovami.  

 
Clánok 7 

Zánik združenia 
 
1. Združenie zaniká: 

a) dobrovolným rozpustením alebo zlúcením s iným združením, ako o tom rozhodne clenská 
schôdza, 

b) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení podla § 12 ods. 3-5 Zákona c. 83/1990 
Zb. o združovaní obcanov, v znení neskorších predpisov,  

2. Majetkové vysporiadanie vykoná výkonný výbor, resp. likvidátor pri rozpustení štátnym orgánom. 
3. Rozhodnutie o zániku združenia bude oznámené Ministerstvu vnútra SR v zmysle platných 

právnych predpisov.  
 

Clánok 8 
Záverecné ustanovenia 

 
Tieto stanovy nadobúdajú platnost dnom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej 

republiky v Bratislave. 
 
 
V Bratislave, 18.9.2003 


