
STANOVY  

občianskeho združenia FanNecpaly 
 

Preambula 

 

Občianske združenie FanNecpaly je združením priateľov Necpál - mestskej časti Prievidze 

a mesta Prievidza, ktorí svoj vzťah prejavujú aktivitami a činnosťami smerujúcimi 

k zachovaniu histórie a tradícií jeho obyvateľov. Našim cieľom je prispievať k rozvoju jeho 

kultúrneho života, občianskej spolupatričnosti, zlepšovaniu životného prostredia 

a podporovať jeho ochranu a zveľaďovanie. V snahe pokračovať v realizovaní uvedených 

myšlienok a aktivít uznášame sa na týchto stanovách. 

 

 

Článok 1 
 

Sídlo, názov a ciele občianskeho združenia 
 

 

Občianske združenie (ďalej len „združenie“) pod názvom FanNecpaly sídli v Prievidzi na 

adrese:  Na záhumní 27, 971 01 Prievidza 

 

 

Článok 2 
 

Ciele združenia 

 

1. Pôsobiť v meste Prievidza, predovšetkým v mestskej časti Prievidze – Necpaly, získavať a 

propagovať informácie z jej histórie (kedysi obce Necpaly nad Nitrou). 

2. Rozvíjať a podporovať aktivity v rôznych oblastiach  spoločenského života a propagovať 

ich prostredníctvom webovej stránky www.necpalypd.sk. 

3. Prispievať k čistote a ochrane životného prostredia prostredníctvom osvety, ale aj 

realizáciou konkrétnych úloh v prospech rozvoja mestskej časti i okolitej prírody.  

4. Zachovávať duchovné, kultúrne hodnoty a tradície v rámci mestskej časti i mesta.  

5. Organizovať kultúrne aktivity a podujatia spojené s tradíciami – fašiangový sprievod, 

stavanie mája, hody, stavanie vianočného stromčeka a iné. 

6. Organizovať turistické vychádzky a výlety do blízkeho i vzdialenejšieho okolia s cieľom 

spoznávať krásy prírody, kultúrne pamiatky Slovenska. 

7. Zapájať čo najväčší okruh ľudí do kultúrneho diania i prospešnej činnosti. 

8. Priebežne dokumentovať život v mestskej časti na fotografiách a videozáznamoch 

a sprostredkovávať   ich na webovej stránke a zachovávať ich v kronike Necpál. 

9. Zachovávať existujúce historické objekty a pamiatky, starať sa o ich údržbu a skrášľovanie  

10. Neustále zvyšovať informovanosť obyvateľov o dianí v mestskej časti.  

11. Udržiavať a prehlbovať družobné priateľstvo s obyvateľmi Necpál pri Martine, spoločne 

organizovať vzájomné návštevy, spoločenské, zábavné, športové a kultúrne podujatia. 

 

 

 

http://www.necpalypd.sk/


Na dosiahnutie cieľov združenia slúžia najmä tieto činnosti: 

a) zverejňovanie a propagovanie informácií na internetovej stránke a vývesných plochách 

b) získavanie prostriedkov na činnosť združenia a uskutočňovanie cieľov činnosti 

c) úzka spolupráca s predstaviteľmi štátnej správy, samosprávy a regionálnej samosprávy 

a kultúrnych a spoločenských organizácií v rámci pripravovaných aktivít a podujatí 

d) vyvíjanie všetkých aktivít v súlade s právnymi predpismi, morálnymi a etickými princípmi, 

za účelom naplnenia cieľov združenia 
 

 

Článok 3 

Orgány občianskeho združenia 

Orgánmi združenia sú:  

a) členská rada ako najvyšší orgán občianskeho združenia,  

b) predseda občianskeho združenia ako štatutárny orgán oprávnený konať v mene 

združenia,  

c) podpredseda občianskeho združenia oprávnený zastupovať predsedu na základe 

písomného poverenia predsedu združenia 

d) hospodár zodpovedajúci za majetok a finančné prostriedky združenia 

e) členovia výkonného výboru – konajú v záujme združenia, rozhodujú spoločne 

v záležitostiach zverených výkonnému orgánu 

f) kontrolná rada ako kontrolný orgán občianskeho združenia. 
 

Najvyšší orgán – členská rada zložená zo všetkých členov združenia 

Štatutárny orgán – predseda, podpredseda združenia 

Výkonný orgán – výkonný výbor – predseda, podpredseda, hospodár, členovia 

Kontrolný orgán – kontrolná rada (dvaja členovia) 

 

Najvyšší orgán 
 

Členská rada 

1. Členská rada je tvorená všetkými členmi združenia. Zvoláva ju predseda občianskeho 

združenia, najmenej 15 dní pred jej zasadnutím, a to minimálne raz ročne. Je 

uznášaniaschopná, ak sa jej zúčastní väčšina všetkých členov, pričom rozhodnutia prijíma 

na základe nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Každý člen má jeden hlas. 
 

2. Členská rada vykonáva a zodpovedná najmä za tieto činnosti:  

a) volí a odvoláva predsedu občianskeho združenia,  

b) volí a odvoláva podpredsedu občianskeho združenia, 

c) volí a odvoláva kontrolnú radu občianskeho združenia,  

d) schvaľuje akékoľvek zmeny stanov,  

e) schvaľuje rozpočet na kalendárny rok a správu o hospodárení predloženú 

kontrolnou radou občianskeho združenia,  

f) schvaľuje  výšku členského príspevku na kalendárny rok,  

g) schvaľuje výročnú správu a plán činnosti na nasledujúci rok 

h) rozhoduje o zániku občianskeho združenia,  

i) rozhoduje o všetkých ostatných záležitostiach nezverených iným orgánom 

združenia. 



Štatutárne orgány 
 

Predseda občianskeho združenia 

 

3. Predseda občianskeho združenia koná navonok v mene občianskeho združenia ako 

štatutárny a výkonný orgán. Zabezpečuje riadenie združenia v súlade s rozhodnutiami 

a uzneseniami ostatných orgánov združenia. 

4. Za predsedu možno zvoliť len člena združenia. 

5. Prvého predsedu po registrácii združenia volí členská rada. 

6. Funkčné obdobie predsedu trvá do zvolenia nového predsedu. Predseda môže z funkcie 

odstúpiť vlastným rozhodnutím alebo odvolaním najvyššieho orgánu. 

7. Voľby predsedu môže zorganizovať a uskutočniť väčšina členskej rady združenia. Na 

uskutočnenie volieb sa nevyžaduje súhlas predsedu. Nový predseda je zvolený 

nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov najvyššieho orgánu na voľbách. 
8. Predseda je povinný na návrh najvyššieho orgánu zvolať mimoriadne zasadnutie členskej 

rady. O voľbách predsedu sa vyhotoví riadna zápisnica, ktorú musí podpísať väčšina 

členov združenia. Zápisnica tiež musí obsahovať dátum jej spísania, miesto jej spísania, 

meno doterajšieho predsedu, meno nového predsedu a údaje o výsledkoch volieb. Dňom 

vyhotovenia riadnej zápisnice sa predsedom združenia stáva zvolená osoba. 
9. Po zvolení nového predsedu združenia je predchádzajúci predseda povinný bezodkladne 

odovzdať kompletnú dokumentáciu, zápisnice, pečiatky a všetky ostatné podklady týkajúce 

sa činnosti združenia novozvolenému predsedovi. 
10. Za svoju činnosť predseda zodpovedá členskej rade združenia. 

11. Do pôsobnosti predsedu združenia patrí: 

a) konať v mene združenia s odbornou starostlivosťou a v súlade s cieľmi združenia, 

b) viesť zoznam členov a uschovávať rozhodnutia o ich prijatí či ukončení členstva, 

c) zabezpečiť vedenej prvotnej evidencie a účtovníctva podľa  platných právnych 

predpisov 

d) zabezpečiť pracovno-právne vzťahy a personálnu politiku, ak takéto vzniknú 

e) disponovať prostriedkami na účte 

f) koordinovať a zabezpečovať aktivity smerujúce k naplneniu cieľov združenia 

c) odpovedať na návrhy členov. 

12. Predseda občianskeho združenia zvoláva pravidelné zasadnutia členskej rady a riadi jej 

priebeh.  

13. Predseda občianskeho združenia ako štatutárny orgán koná samostatne tak, že k svojmu 

podpisu a menu pripojí názov občianskeho združenia a funkciu. 

14. Predseda môže rozhodovať a konať za združenie vo všetkých veciach samostatne, okrem 

prípadov, pre ktoré tieto stanovy ustanovujú iný spôsob rozhodovania 

15. Predseda občianskeho združenia je oprávnený poveriť inú osobu konkrétnymi úkonmi 

v mene občianskeho združenia, na zabezpečenie kontinuity fungovania združenia. 

16. Po schválení stanov a zaregistrovaní OZ FanNecpaly bola prípravným výborom do funkcie 

predsedníčky OZ navrhnutá PaedDr. Kvetoslava Ďurčová. 

 

 



Podpredseda združenia 

 

17. Podpredsedu združenia volí a odvoláva členská rada. 

18. Podpredseda zastupuje predsedu vo všetkých rozhodnutiach a činnostiach  počas 

neprítomnosti predsedu združenia s písomným poverením predsedu združenia 

19. Koná v súlade so stanovami a cieľmi združenia   

20. Má právo z písomného poverenia a s vedomím predsedu v mene združenia konať 

a podpisovať samostatne 

 

Výkonný orgán 

Výkonný výbor 

 

21. Výkonný výbor tvorí predseda, podpredseda, hospodár a členovia výkonného výboru. 

22. Výkonný výbor je volený najvyšším orgánom – členskou radou – na obdobie štyroch 

rokov (s výnimkou predsedu, ktorého voľba a dĺžka zotrvania vo funkcii je definovaná 

v čl.3 ods.6 týchto stanov) 

23. Výkonný výbor plní úlohu kolektívneho správcu združenia a má minimálne 5 členov. 

24. Výkonný výbor sa schádza podľa potreby, najmenej však 2x do roka. 

25. Výkonný výbor musí byť zvolaný aj vtedy, ak o to požiada väčšina členov združenia 

písomnou formou a to do 30 dní alebo ak to navrhne kontrolná rada. 

26. Za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu – členskej rade. 

27. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu. 

28. Zvoláva a obsahovo pripravuje zasadnutia najvyššieho orgánu. 

29. Schvaľuje prijatie nových členov združenia. 

 

Kontrolný orgán 

Kontrolná rada 

 

30. Je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu.  

31. Členstvo v kontrolnom orgáne je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia. 

32. Kontrolná rada je kontrolným orgánom občianskeho združenia. Všetci členovia, orgány 

a funkcionári občianskeho združenia jej musia poskytnúť všetky informácie, dokumenty 

a podklady na vypracovanie správy o hospodárení združenia za príslušný kalendárny rok.  

33. Kontrolná rada je volená a odvolávaná členskou radou, pričom musí mať vždy minimálne 

dvoch členov. 

34. Všetci funkcionári kontrolnej rady zvolení alebo odvolaní členskou radou musia byť 

uvedení v zápisnici zo zasadnutia členskej rady menom, priezviskom a dátumom 

narodenia. 

35. Kontrolná rada kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a 

navrhuje opatrenia na ich odstránenie 

36. Kontroluje plnenie cieľov združenia 

37. Kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov združenia. 

38. Členov kontrolnej rady navrhuje výkonný výbor a volí alebo na návrh odvoláva členská 

rada. 



Článok 4 

Členstvo 
 

1. Členmi občianskeho združenia sa môže stať každý občan Slovenskej republiky bez 

obmedzenia veku a tiež právnické osoby. 

2. Členstvo vzniká písomným rozhodnutím predsedu, ak s prijatím člena písomne súhlasia 

členovia výkonného výboru. Jeden rovnopis rozhodnutia sa odovzdá členovi združenia 

a druhý rovnopis sa uloží u predsedu združenia. 

3. Z občianskeho združenia môže každý slobodne vystúpiť. 

4. Členstvo schválením písomnej žiadosti člena výkonným výborom združenia a uhradením 

členského príspevku určeného na príslušný rok rozhodnutím členskej rady. V písomnej 

prihláške musí byť uvedené meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého 

bydliska, kontakt (telefonický alebo e-mailová adresa), prehlásenie o oboznámení a súhlase 

so stanovami združenia a súhlase so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 

č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

5. Členovia do 18 rokov majú zvýhodnený členský príspevok, výšku ktorého odsúhlasí 

výkonný výbor.  

6. Členovia občianskeho združenia majú právo najmä:  

a) zúčastňovať sa na zasadnutiach členskej rady,  

b) podieľať sa na aktivitách občianskeho združenia,  

c) voliť a byť volený do orgánov a za funkcionárov občianskeho združenia,  

d) žiadať informácie a vysvetlenia od všetkých orgánov a funkcionárov združenia. 

e) predkladať orgánom združenia návrhy a opatrenia smerujúce k napĺňaniu cieľov 

združenia. 

7. Členovia občianskeho združenia majú povinnosť:  

a) uhradiť členský príspevok za každý príslušný kalendárny rok vo výške určenej 

rozhodnutím členskej rady a to najneskôr do 31. marca daného roka,  

b) dodržiavať stanovy združenia a rozhodnutia prijaté na členskej rade, s ktorými boli 

oboznámení,  

c) aktívne sa zúčastňovať na aktivitách združenia pri napĺňaní jeho cieľov, 

d) zdržať sa konania, ktoré je v rozpore s cieľmi združenia. 

9.  Členstvo zaniká len 

a) dňom doručenia písomného oznámenia predsedovi, kde člen uvedie, že sa vzdáva 

členstva.  

b) písomným rozhodnutím predsedu o vylúčení člena z dôvodu porušovania právnych 

alebo interných predpisov združenia, ak s tým súhlasí väčšina členov výkonného 

výboru. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší 

orgán združenia – členskú radu. 

c) smrťou člena 

d) nečinnosťou (pasivitou) člena, ak sa dlhodobo nezapája do činností združenia, 

nevyvíja žiadne aktivity na naplnenie cieľov – o vylúčení rozhodne členská rada.  



Členstvo v občianskom združení sa delí v závislosti od občianskej podpory a angažovanosti 

v združení, a to nasledovne: 

a) riadny člen - je plnohodnotným členom, ktorý má právo voliť a byť volený do orgánov 

občianskeho združenia, aktívne sa zapája do aktivít občianskeho združenia, platí členské 

príspevky, 

b) čestný člen – o členstve rozhoduje výkonný výbor. Čestnými členmi občianskeho 

združenia sa môžu stať osoby, ktoré významným spôsobom prispeli k dobrému menu 

združenia alebo významnou mierou prispievajú k rozvoju činností a aktivít združenia. 

Čestné členstvo vzniká prijatím návrhu výkonného výboru členskou radou združenia. 

Čestný člen nemusí platiť členské príspevky. 

c) sympatizant - občianskeho združenia nemá právo voliť a byť volený do orgánov 

združenia a nezúčastňuje sa na zasadnutiach jednotlivých orgánov združenia. 

Sympatizantom sa môže stať ktorýkoľvek občan, ktorý má záujem podporovať činnosť 

a aktivity združenia a má záujem byť pravidelne informovaný o jeho aktivitách.  

Dokladom o členstve v združení je členský preukaz vydaný výkonným výborom združenia 

a uhradený členský príspevok na daný rok.  

 

 

Článok 5 

 

Hospodárenie združenia 

 

1. Občianske združenie hospodári s hnuteľným majetkom získaným z darov fyzických alebo 

právnických osôb, grantov, príjmov z organizovania neziskových podujatí (napr. vstupné, 

štartovné), členských príspevkov alebo z 2% podielu dane. 

2. Občianske združenie vykonáva správu vlastného účtu 

3. Na každý rok hospodár spoločne s predsedom občianskeho združenia vypracuje plán 

hospodárenia a rozpočet občianskeho združenia. Tento rozpočet a plán predložia na 

schválenie členskej rade.  

4. Majetok a finančné prostriedky slúžia len na napĺňanie cieľov občianskeho združenia a na 

jeho ďalší rozvoj. 

5. Hospodárenie občianskeho združenia sa plánuje a realizuje vždy len v súlade s platnými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

6. Zdrojmi príjmu môžu byť aj výnosy z vlastnej činnosti združenia, ktoré môžu byť použité 

len na činnosť a podporu dosiahnutia cieľov združenia. 

 

 

 

 

 

 

 



Článok 6 

 

Zmena stanov, ukončenie činnosti občianskeho združenia 

 

1. O zmenách stanov môže rozhodnúť nadpolovičná väčšina všetkých členov členskej rady. 

2. Občianske združenie ukončí svoju činnosť rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym 

združením. 

3.  Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vyrovnanie podľa platných predpisov v súlade 

so Zákonom č.513/91Zb., pričom likvidátora ustanoví členská rada. 

4. Akékoľvek zmeny stanov alebo funkcionárov oprávnených konať v mene občianskeho 

združenia oznámi predseda občianskeho združenia Ministerstvu vnútra SR do 15 dní od 

ich zvolenia alebo odvolania. 

5. Stanovy občianskeho združenia nadobúdajú platnosť dňom zaregistrovania na MV SR. 


