STANOVY
Občianskeho združenia Naša Sobota

Čl. I Názov a
sídlo
1. Názov združenia znie:
NAŠA SOBOTA občianske združenie
2. Združenie používa okrem názvu i skratku „NS"
3. Sídlom združenia je:
Sobôtka 5116/3, 97901 Rimavská Sobota.
Čl. II
Vznik združenia
Naša Sobota je združenie ľudí prispievajúcich k rozvoju a ku skvalitneniu života v Rimavskej Sobote
v zmysle ust. § 9 a zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Čl. III
Pôsobnosť a ciele občianskeho združenia
1. Združenie vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky na princípoch dobrovoľnosti, slobody
názoru a prejavu, slobody politickej príslušnosti, čestnosti, etiky a morálnosti.
2. Občianske združenie Naša Sobota je združením najmä podnikateľov a občanov s etickým,
sociálnym a filantropickým cítením, ktoré svojou činnosťou prispieva k činnosti neziskovým
organizáciám a inštitúciám vyvíjajúcim športovú, kultúrnu, vzdelávaciu a humanitnú činnosť najmä
však na území mesta Rimavská Sobota a regiónu Gemer - Malohont (ďalej len regiónu).
3. Združenie vyvíja aj vlastnú neziskovú a kultúrnu činnosť čím prispieva ku skvalitneniu života v
meste.
4. Združenie je apolitickou a nenáboženskou organizáciou. Jej členstvo sa povoľuje ľudom s rôznymi
svetonázormi a politickými orientáciami s výnimkou tých, ktoré patria medzi nepovolené
náboženstvá a nepovolené politické organizácie.
5. Každý z členov organizácie je povinný dodržiavať etický kódex organizácie.
6. Základným cieľom združenia je prispieť k budovaniu úspešného Mesta Rimavská Sobota a tiež
regiónu. Členovia pochádzajú v prevažnej miere z podnikateľského stavu a preto združenie považuje
za svoju stavovskú povinnosť chrániť podnikateľský stav pred obmedzovaním podnikateľských práv
a slobôd a zabraňovať všetkým politickým a ekonomickým opatreniam vedúcim k zhoršovaniu
trhového podnikateľského prostredia v regióne. Združenie pritom vychádza z toho, že tento cieľ je
možno splniť za predpokladu:
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a) aktívnej komunikácie krajskej a miestnej samosprávy mesta a regiónu spoluprácou občianskeho združenia
s ostatnou podnikateľskou verejnosťou,
b) budovania vzťahov medzi samosprávou miest a obcí v regióne takým spôsobom, aby pôsobenie združenia
a jeho názory boli všeobecne akceptované,
c) navrhovať a poskytovať také riešenia ekonomických problémov v regióne, ktoré budú prispievať k
všeobecnému blahu a rozvoju tohto regiónu,
d) systematického informovania verejnosti o podnikateľskej sfére, prostredníctvom čoho možno v celej
spoločnosti aktívne upevňovať názor o prospešnosti slobodného podnikania,
e) kontaktovania sa s podnikateľskými a investorskými skupinami z iných regiónov Slovenska ako i s
prípadnými zahraničnými investormi ochotnými investovať v tomto regióne,
f) humanitnou a filantropickou činnosťou na princípe bohatý chudobným, silný slabým znižovať sociálne
rozdiely v spoločnosti, na území tohto regiónu.
7. Všetky závery a uznesenia ktoré vzniknú z rozhodnutí združenia budú v záujme prosperity Mesta
Rimavská Sobota a budú vždy založené na tzv. dobrých mravoch. Tieto rozhodnutia nesmú byť nikdy v
rozpore so všeobecne známou etikou a morálkou súčasnej spoločnosti.
8. V záujme splnenia tohto cieľa združenie najmä:
a) analyzuje a vyhodnocuje ekonomické, legislatívne a sociálne podmienky podnikania s dôrazom na
praktické poznatky svojich členov,
b) koordinuje postup svojich členov a aktívne sa zúčastňuje na tvorbe a realizácii hospodárskej politiky
mesta v regióne a na príprave a tvorbe právnych predpisov dotýkajúcich sa podnikateľskej činnosti ako aj
činnosti mesta ,
c) podieľa sa na zákonodarnom procese v regionálnej politike, najmä v systéme predkladania návrhov,
tvorby a schvaľovania právnych predpisov mestského zastupiteľstva tak, aby tieto rešpektovali ochranu
podnikateľského prostredia v meste,
d) dohliada na transparentnosť schvaľovania predajov a investícii v tomto regióne, pričom sa do tohto
procesu aktívne zapája.
e) získava čo najširšiu podporu pre presadzovanie svojich cieľov sústavným kontaktom s jednotlivými
osobnosťami spoločenského, ekonomického a politického života v regióne, aktívne spolupracuje so
štátnymi orgánmi a orgánmi mesta,
f) spolupracuje s inými organizáciami zastupujúcimi podnikateľov a zamestnávateľov doma i zahraničí, s
obchodnými a priemyselnými komorami, zúčastňuje sa na činnosti zväzov podnikateľských a
zamestnávateľských organizácií, na činnosti tripartitných orgánov a na činnosti medzinárodných
organizácií podnikateľov a zamestnávateľov,
g) organizuje a usporadúva spoločenské akcie a podujatia, školenia, semináre a konferencie pre cieľové
skupiny obyvateľstva, .
h) vydáva a distribuuje vzdelávacie publikácie,
i) prispieva neziskovým organizáciám na ich činnosť pri kultúrnych, spoločenských a
športových podujatiach,
j) svojim počínaním a správaním zvyšuje patriotizmus verejnosti k Mestu Rimavská Sobota, k štátu
Slovenská republika ako aj chuť občanov zapájať sa do veci verejných
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Čl. IV
Členstvo v občianskom združení
1. Členstvo v občianskom združení Naša Sobota sa pripúšťa len v individuálnej forme a to výlučne
fyzickej osobe, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a jej členstvo bolo odsúhlasené 2/3 väčšinou zúčastnených
členov zhromaždenia, alebo 2/3 väčšinou členov rady. Kolektívne členstvo nie je prípustné.
Mimoriadnym členstvom je členstvo čestného člena združenia.
2. Členom sa môže stať len osoba ktorá :
a) nemá podlžnosti voči Mestu Rimavská Sobota, voči daňovému úradu SR, voči Sociálnej poisťovni, a
ani iným úradom štátnej správy SR, ako ani spoločnosti ktoré vedie, alebo sa zúčastňuje na ich priamom
vedení,
b) nemá podlžnosti voči svojim zamestnancom o ktorých nároku bolo právoplatne rozhodnuté
c) svojim spôsobom života prispela, prispieva významným spôsobom k rozvoju zamestnanosti a iným
významným spôsobom sa zaslúžila o rozvoj mesta a regiónu
d) má silné etické a patriotické cítenie k svojmu mestu
e) napĺňa podmienku etického kódexu člena
f) bolo odsúhlasené 2/3 väčšinou zhromaždenia a tiež 2/3 väčšinou rady
g) jeho členstvo bolo navrhnuté a chválené postupom určeným v týchto stanovách.
1.
2.
3.
4.

Členovia združenia sa zapisujú do zoznamu členov, ktorý vedie rada združenia.
Členstvo nového člena podlieha schváleniu rady združenia spôsobom vyššie uvedeným.
Členstvo v združení podlieha schvaľovaniu rady na návrh ktoréhokoľvek člena a je vždy dobrovoľné.
Členstvo v združení si nemožno kúpiť. Je dedične neprevoditeľné na inú osobu a podlieha výlučne
stanovám občianskeho združenia.

Poplatky členov:
1. Základný členský poplatok v OZNS činí 50,- € / kalendárny rok a platí sa pri vzniku členstva.
2. Každý člen združenia, ktorý chce byť volený a mať hlasovacie právo je povinný uhradiť
zápisné vo výške 250 € a uhradiť ročný príspevok 100 €
3. Nový člen združenia platí ročný členský príspevok na jeden kalendárny rok v ktorom sa stal
členom OZNS a to aj v prípade, že sa stane členom v priebehu roka. Vo všetkých prípadoch sa
ročný členský príspevok platí výlučne na účet OZNS do 31. januára príslušného kalendárneho
roka, alebo do 30 dní od prijatia do OZNS. V prípade ak člen združenia nezaplatí ročný členský
príspevok 100 € do 31. Januára príslušného kalendárneho roka, automaticky prichádza
o hlasovacie právo v príslušnom kalendárnom roku. Člen, ktorý nezaplatí ročný členský
poplatok 50 € do 31.januára príslušného roka bude mať pozastavené členstvo až do jeho
úhrady najneskôr však do 28 februára. Po uplynutí tejto doby členstvo automaticky zaniká.
4. Zakladajúci členovia združenia zaplatia zápisné aj ročný členský príspevok najneskôr do 30 dní
po registrácii združenia na Ministerstve vnútra SR.
5. Všetky peňažné príspevky, dary ako aj členské poplatky sa prijímajú výlučne na účet
občianskeho združenia NS, a akákoľvek iná forma platenia je neprípustná.
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6. Dobrovoľný príspevok (dar člena NS) je možné prijať kedykoľvek a v akejkoľvek výške na
účet OZNS, pričom tento neovplyvňuje riadny členský príspevok, ani zápisné člena.
7. Nepeňažné dary prijíma rada združenia, alebo sú darcom priamo doručené obdarovanému.
8. Dobrovoľný príspevok môže združenie prijať aj od nečlena občianskeho združenia.
9. Člen združenia môže dať dobrovoľný príspevok, alebo nepeňažný dar na vopred určený cieľ
alebo vopred určenej organizácii, alebo osobe. V takomto prípade je rada združenia povinná
odovzdať tento dar osobe, alebo organizácii na ktorý si darca vyhradil právo účelu daru.
10. Dobrovoľný príspevok - dar člena má právo rada združenia odmietnuť v prípade, že takýto dar
by mohol poškodiť dobrú povesť občianskeho združenia.
11. O prijatí alebo odmietnutí daru rozhoduje rada združenia.
12. Dobrovoľný príspevok je možné obdobným spôsobom prijať aj od nečlena združenia, alebo
inej organizácie, tento príspevok nezakladá povinnosť rady takéhoto nečlena prijať, alebo
navrhnúť za riadneho člena združenia.

Členstvo zaniká:
1. ak sa člen morálne previní voči etickému kódexu člena,
2. ak člen nezaplatí ročný členský poplatok riadne a včas do 28. februára príslušného
kalendárneho roka, alebo vstupný členský príspevok do 30 dní po jeho zapísaní do zoznamu
členov združenia,
3. dobrovoľným vystúpením zo združenia a to dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení
rade OZNS,
4. smrťou člena,
5. vylúčením za porušenie stanov ,
6. vylúčení člena rozhoduje rada NS, hlasovaním 2/3 väčšiny, v danom prípade je rada uznášania
schopná len v prípade nad polovičného počtu všetkých členov rady,
7. v prípade, že rada o vylúčení niektorého so svojich členov nechce hlasovať z akýchkoľvek
dôvodov, môže toto svoje právo presunúť na zhromaždenie pričom spôsob hlasovania valného
zhromaždenia pre tento prípad platí obdobne, ako pri hlasovaní rady

Dočasné pozastavenie členstva
Členstvo člena môže byť dočasne pozastavené po dobu nevyhnutnú:
a) ak člen nie je schopný vykonávať svoju činnosť pre dlhodobú práceneschopnosť
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b) ak člen nie je schopný vykonávať svoju činnosť pre dlhodobú neprítomnosť na území SR
c) ak voči členovi bolo vznesené obvinenie za úmyselný trestný čin.
O dočasnom pozastavení členstva rozhodne Rada 2/3 väčšinou. Ak podmienky na dočasné
pozastavenie členstva pominú je rada povinná členstvo vrátiť do pôvodného stavu člena spred jeho
pozastavenia alebo rozhodnúť o jeho riadnom vylúčení. Pre tento prípad sa považuje za relevantné:
a) lekárska správa
b) návrat člena na územie SR
c) právoplatné rozhodnutie súdu
V prípade, že o dočasnom pozastavení členstva rozhoduje rada pri členovi rady, alebo predsedovi
rady je rada povinná bezodkladne menovať na člena rady tzv. náhradníka rady, pričom na takýto úkon
nepotrebuje rada zvolať zasadnutie, a ani voľbu zhromaždenia. Pri menovaní náhradníka postačuje rade
podpis troch členov rady.

Čestné členstvo:
1. O prijatí za čestného člena rozhoduje rada združenia
2. Čestným členom združenia sa môže stať ktorýkoľvek občan SR ktorého schválila rada združenia počtom
2/3 väčšiny
3. Čestné členstvo sa udeľuje osobám, ktoré obzvlášť výnimočným spôsobom prispeli k rozvoju
podnikania v regióne, alebo k poslaniu a činnosti združenia
4. O udelení čestného členstva rozhoduje rada na základe návrhu svojho člena
5. Čestný člen je oslobodený od všetkých povinných poplatkov a povinností združenia.
Čl. V.
Práva a povinnosti členov

a)
b)
c)
d)
e)

1. Člen združenia má právo:
zúčastňovať sa na voľbách do orgánov spôsobom určeným týmito stanovami
voliť a byť volený do orgánov združenia
zúčastňovať na akciách pre členov združenia
byť informovaný o činnosti združenia a využívať služby poskytované združením
predkladať orgánom združenia návrhy na zabezpečovanie podnikateľských záujmov, práv a slobôd v
rozsahu, ktorý umožňujú stanovy a platný právny poriadok.

2. Člen združenia je povinný:
a) dodržiavať stanovy združenia
b) vedome neohrozovať záujmy združenia
c) oznámiť všetky zmeny svojich základných údajov Rade združenia.

Čl. VI
Organizačná štruktúra
1. Organizácia združenia je organizáciou regionálneho významu. Najvyšším orgánom je
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valné zhromaždenie. Výkonným orgánom je rada.
2. Členovia rady sa určujú na ustanovujúcom valnom zhromaždení, ktorého sa zúčastní najmenej 5
zakladajúcich členov združenia. Ustanovujúce zhromaždenie rozhoduje o zriadení organizácie a volí
členov jej rady a dozornej komisie. V prípade založenia ďalšej organizačnej zložky rozhoduje o jej
vzniku rada.
3. Organizácia sa zriaďuje na ustanovujúcom valnom zhromaždení.
4. Osobitnou formou organizačnej štruktúry je kancelária rady (ďalej len „kancelária"). Na čele kancelárie
je predseda kancelárie. Kanceláriu môže zriadiť člen rady, ak o tom na jeho žiadosť rozhodne rada.
Podmienky zriadenia a pôsobenia kancelárie upraví Štatút kancelárie, ktorý schvaľuje rada. Kancelária
nemá právnu subjektivitu.

Čl. VII
Orgány organizácie

a)
b)
c)
d)

1. Orgánmi organizácie sú:
Valné zhromaždenie
Rada
Dozorná komisia
Členská základňa

2. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom organizácie. Právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení
organizácie a hlasovať na ňom majú možnosť všetci členovia organizácie. Valné zhromaždenie
organizácie volí a odvoláva členov jej rady a dozornej komisie. Rada menuje predsedu rady.
3. Valné zhromaždenie organizácie sa môže uznášať, ak je prítomná aspoň 1/2 členov združenia
oprávnených sa na ňom zúčastniť. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina
prítomných a oprávnených hlasovať, pokiaľ tieto stanovy neurčujú inú väčšinu. Spôsob hlasovania určí
valné zhromaždenie.
4. Na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia organizácie je potrebný písomný návrh 1/3 jej
členov. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá rada do jedného mesiaca od doručenia písomného
návrhu. Na riešenie odborných otázok si môže rada zriadiť poradné orgány, vymenovať poradcov a
poveriť ich niektorými právomocami, ktoré inak patria členom rady.
5. Členov rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Rada má 11 /jedenásť/ členov. Rada je štatutárnym
orgánom organizácie, ktorá má vlastnú právnu subjektivitu. Jej rozhodnutia majú záväznú podobu.
Rada sa volí na dobu jedného kalendárneho roka. Rada má predsedu rady, ktorý vystupuje za združenie.
Jej členovia majú kolektívne rozhodovanie nadpolovičnou väčšinou.
V konkrétnych vyhláseniach si rada môže určiť hovorcu po záverečnom rozhodovaní rady. Tento
hovorca nemá štatút predsedu. Pričom hovorcu ku konkrétnym vyhláseniam vykonáva vždy člen rady
poverený urobiť takéto vyhlásenie rady s príslušným mandátom rady.
6. Členov dozornej komisie volí a odvoláva valné zhromaždenie organizácie. Dozorná komisia má troch
členov. Dozorná komisia vykonáva dohľad nad majetkom a hospodárením organizácie. Dozorná
komisia volí svojho predsedu. Predseda dozornej
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komisie má právo zúčastňovať sa na zasadnutí rady s hlasom poradným. V prípade, že člen dozornej
komisie je aj člen rady jeho hlas na rade má rovnaké hlasovacie právo.
7. Zasadnutia rady a dozornej komisie zvolávajú ich predsedovia, prípadne člen rady poverený radou
zvolať toto zasadnutie.
8. Zasadnutie rady sa obvykle koná 2x mesačne, alebo podľa potreby. Na svoje zasadnutia si môže
prizývať členov združenia
9. Členská schôdza sa obvykle koná 6 x ročne, alebo podľa potreby

Čl. VIII
Rada
Rada je štatutárnym orgánom združenia. Rada je oprávnená konať v mene združenia. Vo všetkých
veciach a zastupuje združenie voči tretím osobám, pred súdmi a inými orgánmi štátnej správy. Rada
združenia rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito
stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
Na platnosť právneho úkonu je potrebný súhlas aspoň dvoch členov Rady.
Čl. IX
Voľby členov rady a predsedu rady
1. Voľby za členov rady ako aj predsedu rady sa uskutočňujú jedenkrát ročne na valnom zhromaždení.
2. Zvolení kandidáti na členov rady, ako aj predseda rady sú volení valným zhromaždením na obdobie
jedného roka.
3. Za člena rady je navrhovaný ktorýkoľvek člen valného zhromaždenia na návrh člena valného
zhromaždenia;
4. Zakladajúci členovia rady sú pri každoročných voľbách navrhovaní za kandidátov na členov rady.
5. Počet členov rady je 11 /jedenásť/.
6. Predsedom rady sa stáva člen rady, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet hlasov delegátov. Ak tento
svoje predsedníctvo odmietne, alebo spomedzi zvolených kandidátov niektorí kandidáti získajú
rovnaký počet hlasov rada môže rozhodnúť, že si členovia rady spomedzi seba zvolia svojho (iného)
predsedu rady.
7. V prípade, že počet kandidátov na členov rady je vyšší ako jedenásť, členom rady sa stávajú kandidáti,
ktorí získali vo voľbách najvyšší počet hlasov zúčastnených delegátov.
8. Voľby za členov rady sa uskutočňujú na hlasovacích lístkoch v tajnom hlasovaní;
9. Forma hlasovacích lístkov sa ponecháva v kompetencii rady;
10. Valné zhromaždenie je uznášania schopné v prípade účasti nadpolovičnej väčšiny členov združenia
11. Navrhnutý kandidát na člena rady má právo sa tejto kandidatúry vzdať bez uvedenia dôvodu.

Čl. X

Dozorná komisia
1. Dozorná komisia vykonáva dohľad nad majetkom združenia a hospodárením rady.
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Členov dozornej komisie volí a odvoláva valné zhromaždenie. Členom dozornej komisie môže byť aj
člen rady. Dozorná komisia má troch členov.
2. Dozorná komisia volí svojho predsedu a podpredsedu.
3. Členovia dozornej komisie majú právo zúčastňovať sa zasadnutí Rady s hlasom poradným s výnimkou
členov rady.
4. Voľby členov dozornej komisie sa uskutočňujú obdobným spôsobom ako voľby členov rady.

Čl. Xl

Podpisovanie, majetok a hospodárenie
Organizácia má vlastnú právnu subjektivitu. Podpisovať za organizáciu, vo všetkých veciach môže
predseda rady, pričom k svojmu podpisu musí pripojiť aj podpisy ďalších dvoch členov rady združenia.
1. Majetok združenia tvoria členské príspevky, zápisné, dary, dotácie a príjmy z vlastnej činnosti
združenia; majetok slúži na rozvoj združenia, prípadne na činnosť a poslania združenia.
2. Hospodárenie v združení sa riadi platným právnymi predpismi, v súlade s rozpočtom, ktorý schvaľuje
valné zhromaždenie.

Čl. XII

Zánik občianskeho združenia
1. združenie zaniká:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, ak o tom rozhodne valné
zhromaždenie 2/3 väčšinou prítomných delegátov. Valné zhromaždenie oznámi zánik združenia do 15
dní Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky;
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozpustení združenia podľa
ust. § 12 ods. 3 zákona Č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie vykonajú:
a) rada, alebo dozorná komisia v prípade zániku uvedenom v bode 1.
b) likvidátor určený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v prípade zániku uvedenom v bode 2.

Čl. XIII
Záverečné ustanovenia
Návrh stanov bol prerokovaný a schválený Valným zhromaždením na zasadnutí dňa
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4.5.2012 Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra, stanovy nadobúdajú účinnosť dňom
registrácie.
1. Tieto stanovy možno meniť a dopĺňať iba rozhodnutím rady, potvrdeného valným
zhromaždením.
2. Návrh zmien a doplnkov môže navrhnúť rada a každý riadny člen.
3. Ďalšie podmienky občianskeho združenia neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne platnými
predpismi.

