RODIČOVSKÁ RADA
OBČIANSKE ZDRUŽENIE

STANOVY

Názov združenia: Rodičovská rada pri Základnej škole
Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto
Sídlo: Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto 02401

Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1. Názov občianskeho združenia je Rodičovská rada pri Základnej škole Nábrežná
ulica č. 845, Kysucké Nové Mesto
2. Sídlom združenia je Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto 204 01

Článok 2
Cieľ a činnosť
1. Rodičovská rada pri Základnej škole, občianske združenie je samostatnou
právnickou osobou. Do postavenia združenia môžu štátne orgány zasahovať len
v medziach zákona
2. Cieľom občianskeho združenia je:
-

v spolupráci s učiteľmi a trénermi organizovať mimoškolskú činnosť žiakov
školy a celkove mládeže mesta
organizovať kurzy pre prácu s počítačmi pre žiakov
organizovať kurzy cudzích jazykov pre žiakov ZŠ
v spolupráci s rodičmi a pedagógmi zabezpečovať vedenie záujmových
krúžkov pre žiakov ZŠ
podporovať talentovaných žiakov pri účastiach na súťažiach všetkých typov

3. Pri napĺňaní cieľa ďalej združenie môže organizovať najmä:
-

osvetovú činnosť
verejné zbierky, benefičné akcie, výťažok ktorých venuje združenie na
dosiahnutie cieľa
kultúrno – športové akcie
vydavateľskú činnosť
nezakladajúcu konkurenciu, len pre potreby združenia

4. Združenie vyvíja svoju činnosť na území Slovenskej republiky, môže
spolupracovať s ostatnými občianskymi združeniami a nadáciami z územia
Slovenskej republiky, prípadne so zahraničnými partnerskými organizáciami,
ktoré majú podobný cieľ činnosti.

Článok 3
Členstvo
1. Členom združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov alebo
právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom združenia. Podmienky
prijatia za člena ako i platenie členských príspevkov združenie upraví vo
vnútornom poriadku združenia.
2. Členstvo zaniká:
-

vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena
o vystúpení zo združenia predsedníctvu,
vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení,
úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,
zánikom združenia

3. Dokladom členstva je členský list, ktorý vystavuje predsedníctvo združenia. Pri
zániku členstva predsedníctvo vystaví doklad, v ktorom sa uvedie príčina
zániku členstva
4. Pri zániku členstva stráca člen nárok na všetky výhody poskytované združením.
5. Osoby mladšie ako 18 rokov môže zastupovať zákonný zástupca pri členstve
v združení.

Článok 4
Práva a povinnosti členov
1. Člen má právo najmä:
-

podieľať sa na činnosti združenia,
plniť uznesenia orgánov združenia,
aktívne sa podieľať na činnosti združenia,
platiť členské príspevky v zmysle vnútorných predpisov združenia

Článok 5
Orgány združenia
Orgánmi združenia sú:
a) valné zhromaždenia
b) predsedníctvo
c) štatutárny zástupca

Článok 6
Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je utvorené zo všetkých
členov združenia. Právnickú osobu na valnom zhromaždení zastupuje štatutárny
zástupca s právom jedného hlasu
2. Valné zhromaždenie najmä:
-

schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
volí a odvoláva členov predsedníctva,
schvaľuje plán činnosti, výročnú správu,
schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
rozhoduje o zrušení združenia.

3. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby,
najmenej jedenkrát do roka. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie, ak o to
požiada najmenej 1/3 členov združenia. Valné zhromaždenie je
uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Valné
zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

Článok 7
Predsedníctvo
1. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť
zodpovedný valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi
zasadnutiami valného zhromaždenia.

2. Predsedníctvo má najmenej 3 členov, ktorých funkčné obdobie je 5 rokov.
Predsedníctvo sa schádza najmenej jedenkrát mesačne. Jeho rokovania zvoláva
a riadi predseda. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina jeho členov. Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou
väčšinou prítomných členov.
3. Predsedníctvo najmä:
-

volí spomedzi členov a odvoláva predsedu a podpredsedu združenia,
riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,
vypracúva plán činnosti i správu o činnosti, návrh rozpočtu i správu
o hospodárení združenia,
rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,
rozhoduje o zrušení združenia, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch
mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,
ustanovuje likvidátor v prípade likvidácie združenie.

4. Predsedníctvo môže na zabezpečenie svojej činnosti:
-

zriaďovať sekretariát, kanceláriu,
ustanovovať tajomníka združenia.

Článok 8
Štatutárny zástupca
1. štatutárnym zástupcom združenia je predseda predsedníctva združenia, ktorý
zastupuje združenie navonok.
2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.

Článok 9
Hospodárenie združenia
1. Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom.
2. Zdrojmi majetku sú:
-

finančné dary od fyzických a právnických osôb,

-

vecné dary od fyzických a právnických osôb,
dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia,
príjmy z činností pri naplňovaní cieľa združenia.

3. Združenie vedie účtovníctvo v súlade s platnými právnymi normami.
4. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie
združenia zodpovedá predsedníctvo.
5. Na odmeňovanie činovníkov združenia prijme vnútorné smernice.

Článok 10
Zánik združenia
1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.
2. Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.
3. Pri likvidácii združenia sa najskôr uhradia všetky pohľadávky združenia.
Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na všeobecno –
prospešné účely, prípadne sa môže previesť v prospech inej mimovládnej
organizácie.

Článok 11
Záverečné ustanovenia
1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením.
2. Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR

