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ORGANIZAČNÝ PORIADOK OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA „LABUŤ“ 

 

ČLÁNOK 1 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 

§ 1 

Tento organizačný poriadok v súlade so stanovami upravuje postavenie a vnútornú 

organizáciu Občianskeho združenia „Labuť“ (ďalej OZ „Labuť“).  

 

ČLÁNOK 2 

ČLENSTVO V OZ „LABUŤ“ 

§ 2 

 VZNIK ČLENSTVA 

1. Členom OZ „Labuť“ sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov a tiež 

právnická osoba, ktorá súhlasí s jeho stanovami a ktorá uhradí členský príspevok.  

 

2. Členstvo vzniká na základe rozhodnutia Členskej schôdze na základe podanej písomnej 

prihlášky, v ktorej vyjadria súhlas s cieľmi, stanovami a stratégiou OZ „Labuť“. Členstvo 

vzniká dňom rozhodnutia Členskej schôdze a zaplatením členského príspevku. 

 

3. Členská schôdza nevydá kladné stanovisko k žiadosti o prijatie za člena OZ „Labuť“, 

pokiaľ žiadateľ nespĺňa podmienky uvedené v bode 1. 

 

4. Odmietnutie členstva musí byť písomne zdôvodnené najneskôr do 90 dní od podania jeho 

prihlášky.  

§ 3 

PRÁVA ČLENOV OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

1. Členovia OZ „Labuť“ majú právo hlavne: 

a) zúčastňovať sa práce a podujatí OZ „Labuť 

b) byť informovaný o činnosti a hospodárení orgánov združenia 

c) podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti k činnosti OZ „Labuť“ 

d) navrhovať kandidátov do orgánov združenia 

e) voliť a byť volený do orgánov združenia 

f) zúčastňovať sa Členských schôdzí OZ „Labuť“. 

 

                                                 § 4 

                 POVINNOSTI ČLENOV OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

 

1. Členovia OZ „Labuť“ majú povinnosti najmä: 

a) dbať o dobré meno združenia a zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá môže 

poškodiť jeho záujmy 

b) platiť členské príspevky 

c) dodržiavať stanovy združenia 
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d) zúčastňovať sa pravidelných i mimoriadnych zasadnutí Členskej schôdze 

e) podporovať naplnenie cieľov združenia 

f) zverenú funkciu alebo úlohu vykonávať zodpovedne v súlade so stanovami, 

cieľmi združenia a platnými zákonmi 

g) plniť rozhodnutia orgánov združenia 

h) dodržiavať prijaté uznesenia najvyššieho orgánu OZ „Labuť“. 

 

                                                   § 5 

                       ZÁNIK ČLENSTVA V OBČIANSKOM ZDRUŽENÍ 

 

1. Členstvo v občianskom združení zaniká: 

a) rozhodnutím Členskej schôdze združenia o vylúčení člena za hrubé porušenie 

stanov 

b) nezaplatením ročného členského príspevku najneskôr do 31. decembra 

príslušného kalendárneho roku 

c) doručením písomného oznámenia o vystúpení člena 

d) trojnásobnej neospravedlnenej neúčasti na zasadnutiach Členskej schôdze 

e) úmrtím člena – fyzickej osoby  

f) zánikom právnickej osoby 

g) zánikom OZ „Labuť“. 

 

                                             ČLÁNOK 3 

                             ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 
 

§ 6 

ORGÁNY ZDRUŽENIA 

1. OZ „Labuť“ má nasledovnú organizačnú štruktúru: 

a)  Členská schôdza 

b)  Predsedníctvo 

c)  Štatutárny orgán – predseda  

d)  Kontrolný orgán -  revízna komisia 

e)  Pracovné skupiny. 

 

§ 7 

 ČLENSKÁ SCHÔDZA 

 

1. Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia. 

2. Zvoláva ho predseda minimálne 1x do roka.  

3. Rokovanie Členskej schôdze vedie Predseda združenia alebo vo výnimočných prípadoch 

iný člen Predsedníctva.  

4. Z každej schôdze sa vyhotoví zápisnica, ktorá bude prístupná každému členovi na 

Predsedníctve alebo na internetovej stránke. 

5. Členskú schôdzu môže zvolať ktorýkoľvek člen združenia, ak nastane mimoriadna 

situácia a má podporu nadpolovičnej väčšiny  členov združenia. Predseda združenia je 

povinný zvolať schôdzu do 30 dní od doručenia žiadosti. 

6. Členská schôdza rozhoduje o: 

a) zmenách a doplnkoch stanov 

b) vzniku, zlúčení a zániku združenia 
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c) voľbe, odvolaní Predsedníctva a Revíznej komisie 

d) rozpočte 

e) vylúčení člena v prípade porušenia stanov 

f) výške  ročného členského príspevku 

g) určuje dlhodobú stratégiu a programovú orientáciu OZ 

h) schvaľuje organizačný a rokovací poriadok. 

7. Členská schôdza rozhoduje hlasovaním. O spôsobe hlasovania sa rozhoduje individuálne 

pri hlasovaní. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas Predsedu združenia. 

 

§ 8 

        PREDSEDNÍCTVO 

1. Predsedníctvo je výkonným orgánom OZ „Labuť“. 

2. Koordinuje a riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami Členskej schôdze.  

3.  Má nepárny počet členov - 5, členovia sú volení na 3 roky. 

4.  Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. 

5.  Predsedníctvo hlavne: 

a) pripravuje a prerokováva správu o činnosti za minulé obdobie 

b) pripravuje a prerokováva plán činnosti na ďalšie obdobie 

c) pripravuje návrh rozpočtu združenia 

d) schvaľuje výber projektov; pre jednotlivé projekty menuje Pracovnú skupinu  

e) pripravuje pre Členskú schôdzu návrhy zmluvných vzťahov týkajúcich sa 

činnosti združenia 

f) pripravuje a navrhuje zmeny stanov 

g)  vykonáva činnosti podľa poverenia Členskej schôdze 

h)  zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Členskej schôdze a pripravuje 

základné materiály na tieto rokovania. 

 

                                                     § 9 

   ŠTATUTÁRNY ORGÁN ZDRUŽENIA – PREDSEDA 

 

1.  Predseda je štatutárnym orgánom združenia, ktorý vystupuje v mene OZ „Labuť“ 

      navonok. 

2.  Predsedu a podpredsedu volí Členská schôdza združenia z kandidátov navrhnutých 

     Členskou schôdzou. 

3.  Predseda OZ podpisuje zmluvy a projekty.   

4.  Predseda obvykle zvoláva a vedie zasadnutia Predsedníctva. 

5.  Predseda obvykle zvoláva a vedie Členskú schôdzu. 

6. Predseda rozhoduje vo všetkých veciach správy združenia, ktoré nie sú stanovami 

     vyhradené  Členskej schôdzi a Predsedníctvu. 

7.  Počas dlhodobej neprítomnosti Predsedu jeho činnosť prevezme zástupca – podpredseda 

     na základe písomného poverenia Predsedníctva OZ.      
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§ 10 

                                                             REVÍZNA KOMISIA 

 

1.   Revízna komisia je kontrolným orgánom  OZ „Labuť“. 

2.   Revízna komisia má troch členov, ktorí sú volení Členskou schôdzou.  

3.   Funkčné obdobie Revíznej komisie je na 3 roky.  

4.   Revízna komisia si volí spomedzi seba predsedu, ktorý ju zastupuje navonok.  

5.   Schádza sa minimálne dvakrát do roka a ďalej podľa potreby. 

6.   Revízna komisia je pravidelne prizývaná na zasadnutia Predsedníctva, s hlasom 

      poradným. 

7.   Revízna komisia zodpovedá za svoju činnosť Členskej schôdzi. 

8.   Úlohy a zodpovednosti členov Revíznej komisie sú určené platnými stanovami združenia.  

9.   Revízna komisia je uznášaniaschopná, ak je na zasadnutí nadpolovičná väčšina 

      prítomných členov.   

10. Môže požiadať o zvolanie mimoriadnej Členskej schôdze, ak si to vyžaduje záujem 

      združenia; pokiaľ tak učiní, je povinnosťou Predsedníctva Členskú schôdzu zvolať. 

11. Členstvo v Revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v Predsedníctve. 

12. Revízna komisia predkladá správy o svojej činnosti za príslušný rok Členskej schôdzi v 

      termíne do 31.3. nasledujúceho roka.  

13. Kontroluje hospodárenie zduženia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje 

      opatrenia na ich odstránenie. 

14. Kontroluje aj dodržiavanie stanov a organizačného poriadku združenia. 

15. Kontroluje vedenie účtovných kníh a iných dokladov. 

16. Posudzuje ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení  

      združenia vypracovanú Predsedníctvom predtým, ako ju prijme Členská schôdza. 

17. Prejednáva a rieši sťažnosti členov združenia.  

  

§ 11 

                                                                  PRACOVNÉ SKUPINY 

 

1.    Pracovné skupiny sú vytvorené z členov združenia, prípadne ďalšími delegovanými 

       občanmi. 

2.    Vznikajú s cieľom riešenia (realizácie) jednotlivých aktivít združenia. 

3.     Pracovné skupiny sú zostavené podľa úrovne riešeného problému Predsedníctvom OZ,  

        alebo Členskou schôdzou.    

4.     Členovia pracovnej skupiny informujú o výsledkoch orgán, ktorý ich založil. 

5.     Jednotliví členovia pracovných skupín sú vyberaní s ohľadom na ich kvalifikáciu pre 

        riešenie danej úlohy a na zainteresovanosť k jej riešeniu.    
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ČLÁNOK 4 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

§ 12 

 

1. Organizačný poriadok schvaľuje Členská schôdza. 

2. Organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia Členskou schôdzou 

a podpisom štatutárneho zástupcu. 

 

 

Organizačný poriadok bol schválený Členskou schôdzou dňa: .........................................  

 

Podpis štatutárneho zástupcu: ........................................................ 

 

 


