TO DO Liptov o.z.
Hviezdoslavova 1847/9
031 01 Liptovský Mikuláš

Stanovy občianskeho združenia
TO DO Liptov
Článok I.
Názov združenia
1) Občianske združenie sa zakladá pod názvom TO DO Liptov o.z. (ďalej len „združenie“).

Článok II.
Sídlo združenia
1) Sídlom združenia je Hviezdoslavova 1847/9, Liptovský Mikuláš, 031 01.

Článok III.
Cieľ činnosti združenia
1) Združenie predstavuje spolok občanov, priateľov a odborníkov zaoberajúcich sa rôznorodými aspektami
regiónu Liptov v oblasti geografie, životného prostredia, cestovného ruchu, kultúry a verejných
priestranstiev, no hlavne jeho napredovaním. Združenie bude prinášať, analyzovať a aplikovať do praxe
riešenia aktuálnych problémov, ktoré zvýšia kvalitu života občanov, komfort návštevníkov a zároveň
budú propagovať a rozvíjať región Liptov.
2) Cieľom združenia je realizácia projektov a aktivít so zameraním na rozvoj regiónu v oblastiach:
o
o

o
o
o
o
o
o
o

Ekológie, environmentalistiky a životného prostredia (napr. čistenie verejných priestranstiev,
odstraňovanie nelegálnych skládok, vytváranie zelených plôch, osveta a pod.)
Architektúry, urbanizmu a verejných priestorov (napr. vizualizácie a návrhy riešení verejných
priestorov, skrášľovanie a skvalitňovanie verejných priestranstiev výsadbou okrasnej zelene,
vytváraním odpočinkových miest a pod.)
Vizuálnej kultúry (napr. odstraňovanie reklamného a vizuálneho smogu, tvorba koncepčných
dokumentov, dizajn manuálov, osveta a pod.)
Cestovného ruchu, regionálneho rozvoja a geografie (napr. úprava a obnova značenia
turistických chodníkov a cyklotrás, tvorba infor. materiálov a máp, propagácia regiónu a pod.)
Destinačného manažmentu a marketingu(napr. tvorba koncepčných dokumentov a štúdií,
podpora oficiálnych marketingových aktivít OOCR Región Liptov a pod.)
Kultúry a športu (napr. organizácia podujatí, umelecké inštalácie a pod.)
Dopravy (napr. cyklodoprava, návrhy jednotných informačno-navigačných systémov a pod.)
Informačných technológií a kreatívneho priemyslu
Verejnej a štátnej správy
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o
o

Dobrovoľníctva, občianskej participácie, komunitného manažmentu a osvetovej činnosti
A iných oblastí súvisiacich s udržateľným rozvojom regiónu a kvality života občanov.

3) Za účelom naplnenia svojho cieľa bude združenie vyvíjať predovšetkým tieto činnosti:
o
o

o

o
o

Uchádzanie sa o domáce a zahraničné dotácie a granty,
Poskytovanie služieb subjektom, štátnej správe a regionálnym samosprávam v oblasti
poradenstva, projektového manažmentu, strategického plánovania, inovácií a mimoškolského
vzdelávania,
Výskumná činnosť, sociologická činnosť, vydavateľská činnosť, poradenstvo, konzultácie,
mimoškolské vzdelávanie, projektovanie, štúdie realizovateľnosti, audity, projektový
manažment, strategické plánovanie, inovácie,
Organizácia kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,
Spolupráca s inými občianskymi, osvetovými, výskumnými či vzdelávacími organizáciami
a záujmovými združeniami v oblastiach výskumu, plánovania, transferu poznatkov, know-how,
inovačných technológií a ďalších oblastí.

Článok IV.
Zakladatelia združenia
1) Zakladateľ združenia je čestný titul, ktorý sú oprávnené používať len fyzické osoby, ktoré stáli pri vzniku
združenia a zároveň boli členmi prípravného výboru k založeniu združenia a sú zapísané v zozname
zakladajúcich členov združenia.
2) Zakladateľovi združenia nemožno zrušiť členstvo v združení resp. ho zo združenia vylúčiť, zakladateľ
združenia môžezo združenia len dobrovoľne vystúpiť.

Článok V.
Vznik a zánik členstva v združení
1) Členom združenia môže byť fyzická i právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia, a ktorá splní
ostatné podmienky pre prijatie za člena určené týmito stanovami.
2) Členstvo v združení je dobrovoľné a nikto nesmie byť k nemu nijakým spôsobom nútený, pričom na
členstvo v združení nie je možné získať právny nárok ani po splnení podmienok.
3) Členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky uchádzača o členstvo, rozhodnutia rady združenia o prijatí
člena a následným zápisom do zoznamu členov združenia.
4) Členstvo zaniká:
a) vystúpením člena zo združenia - dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo
združenia a následným výmazom zo zoznamu členov združenia,
b) zrušením členstva rozhodnutím Rady združenia z dôvodu riadneho nezaplatenia členského
príspevku, nečinnosti člena a následným vyškrtnutím (výmazom) zo zoznamu členov združenia,
c) vylúčením zo združenia, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje stanovy združenia, členské
povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov a následným vyškrtnutím (výmazom) zo zoznamu
členov združenia,
d) úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
e) zánikom združenia.
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Článok VI.
Práva a povinnosti členov združenia
1) Každý z členov má právo:
a. zúčastňovať sa na zasadnutí Členskej schôdze,
b. podieľať sa na činnosti združenia,
c. byť informovaný o činnosti združenia,
d. voliť a byť volený do orgánov združenia,
e. podávať návrhy na zlepšenie činnosti združenia,
f. kontrolovať činnosť združenia,
g. kedykoľvek a to aj bez udania dôvodov zo združenia vystúpiť,
h. odvolať sa k Členskej schôdzi proti Rozhodnutiu rady o vylúčení člena zo združenia.
2) Každý z členov je povinný:
a. dodržiavať stanovy združenia,
b. riadne platiť členské príspevky,
c. dodržiavať rozhodnutia Členskej schôdze a plniť povinnosti ňou uložené v súlade s týmito
stanovami a cieľmi združenia,
d. napomáhať k napĺňaniu cieľov združenia,
e. ochraňovať a zveľaďovať dobré meno a majetok združenia.

Článok VII.
Orgány združenia
1) Orgány združenia sú:
a. Členská schôdza – najvyšší orgán
b. Rada združenia – výkonný orgán
c. Predseda združenia – štatutárny orgán
d. Dozorná komisia – kontrolný orgán

Článok VIII.
Členská schôdza
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia.
Členská schôdza pozostáva zo všetkých členov združenia príp. ich delegátov.
Členská schôdza volí členov rady združenia a členov dozornej komisie.
Členská schôdza schvaľuje stanovy združenia a ich zmeny.
Členská schôdza schvaľuje rozpočet, ročné zúčtovanie združenia a správu o jeho hospodárení.
Členská schôdza rozhoduje o odvolaní uchádzača voči Rozhodnutiu Rady združenia o zamietnutí jeho
prijatia za riadneho člena združenia.
7) Členská schôdza rozhoduje o odvolaní člena voči Rozhodnutiu Rady združenia o jeho vylúčení zo
združenia.
8) Členskú schôdzu zvoláva Rada združenia v prípade požiadavky nadpolovičnej väčšiny jej členov,
minimálne však raz za rok.
9) Členská schôdza je uznášania schopná v prípade prítomnej, resp. riadne zastúpenej nadpolovičnej väčšiny
jej členov.
10)Na zasadnutiach Členskej schôdze majú právo hlasovať len členovia, ktorí riadne uhradili členský
príspevok za príslušný kalendárny rok.
11) Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou jej všetkých členov.
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Článok IX.
Rada združenia
1) Rada združenia je výkonným orgánom združenia, ktorý riadi činnosť združenia v období medzi
zasadnutiami najvyššieho orgánu.
2) Rada združenia má 3 členov, ktorých volí najvyšší orgán združenia.
3) Rada združenia schvaľuje prijatie a vylúčenie členov združenia.
4) Rada združenia volí spomedzi seba a odvoláva predsedu združenia.
5) Rada združenia rozhoduje o výške členského príspevku na príslušný kalendárny rok.
6) Rada združenia obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné materiály na
tieto rokovania.
7) Rada združenia je za svoju činnosť zodpovedná najvyššiemu orgánu.

Článok X.
Predseda združenia
1)
2)
3)
4)

Predseda je štatutárnym zástupcom združenia.
Predsedu združenia volí spomedzi seba Rada združenia.
Predseda združenia je oprávnený konať v mene združenia.
Predseda združenia zodpovedá za celkové hospodárenie, administráciu a činnosť združenia. Výsledky
hospodárenia a činnosti združenia predkladá rade združenia a dozornej komisii minimálne raz ročne.

Článok XI.
Dozorná komisia
1)
2)
3)
4)

Dozorná komisia je kontrolným orgánom, ktorý sa zodpovedá najvyššiemu orgánu združenia.
Dozorná komisia má 2 členov, ktorých volí najvyšší orgán združenia.
Členstvo v dozornej komisii je nezastupiteľné s členstvom v ostatných orgánoch združenia.
Dozorná komisia kontroluje hospodárenie a činnosť združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a
navrhuje opatrenia na ich odstránenie.
5) Dozorná komisia kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

Článok XII.
Hospodárenie združenia
1) Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
2) Príjmy združenia tvoria:
a. členské príspevky,
b. dotácie a granty od domácich a zahraničných právnických osôb,
c. príjmy od fyzických a právnických osôb za zrealizované aktivity
d. dary od domácich a zahraničných fyzických a právnických osôb.
3) Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov združenia.
4) V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k
záujmovej činnosti aj podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečením cieľov združenia a v súlade so
všeobecne záväznými predpismi a týmito stanovami.
5) Združenie zostavuje ročný rozpočet, vedie účtovníctvo o príjmoch a výdavkoch a uskutočňuje ročnú
uzávierku o výsledkoch hospodárenia podľa platných predpisov.
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Článok XIII.
Zánik združenia
1) Združenie zanikne:
a) dobrovoľným rozpustením, ak sa na tom uznesie 2/3 väčšina členov združenia,
b) zlúčením s iným združením,
c) Rozhodnutím Ministerstva vnútra SR.
2) O zániku združenia jeho zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje najvyšší orgán, ktorý
menuje likvidátora.
3) Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia
najvyššieho orgánu. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70 – 75 Obchodného
zákonníka.
4) Zánik združenia oznámi likvidátor do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

Článok XIV.
Záverečné a prechodné ustanovenia
1) Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
2) Zmenu týchto stanov je združenie povinné oznámiť písomne Ministerstvu vnútra SR a to najneskôr do 15
kalendárnych dní od jej schválenia najvyšším orgánom združenia.
3) Až do vytvorenia orgánov združenia podľa týchto stanov koná v mene združenia prípravný výbor
združenia.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 22.1.2016
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