
STANOVY  

občianskeho združenia 
„Zdravé mesto a región Turčianske Teplice“ 

 
Úvodné ustanovenia 

 Občianske združenie Zdravé mesto Turčianske Teplice je dobrovoľným samostatným 
a nepolitickým združením záujemcov o vytvorenie zdravých podmienok v meste Turčianske 
Teplice. 

Prvá časť 
Všeobecné ustanovenia 

 
§1 

Názov a sídlo združenia 
1. Názov združenia: Zdravé mesto a región Turčianske Teplice 

(ďalej len „občianske združenie“) 
2. Sídlo združenia: Turčianske Teplice, SNP 588/89, 039 01 

 
§2 

Právna povaha 
 

 Občianske združenie je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov 
v znení neskorších predpisov právnickou osobou, ktorá môže nadobúdať práva 
a zaväzovať sa vo svojom mene. 
 

§3 
Cieľ občianskeho združenia 

 
Hlavným cieľom občianskeho združenia bude: 
• Koordinácia projektov a akcií, zameraných na zdravie v meste a regióne, 
• Reprezentovať záujmy komunity ako celku v otázkach, týkajúcich sa zdravia 

a životného prostredia, 
• Podnecovať verejnú diskusiu o otázkach zdravia a životného prostredia, 
• Zvyšovanie účasti verejnosti v procese rozhodovania (oblasť zdravia a ŽP), 
• Analýza situácie v oblasti komunitného zdravia ŽP (Profil zdravia mesta), 
• Rozpracovanie agendy 21 pre mesto Turčianske teplice a jej uvedenie do praxe, 
• Vytvorenie Plánu zdravia mesta, 
• Tvorba projektov na odstránenie rizík (výsledky profilu zdravia a Indikátory 

zdravia), 
• Získavanie finančných prostriedkov na ich realizáciu, 
• Spolupráca pri vytváraní informačnej základne, ktorá pomôže zvýšiť atraktivitu 

mesta a regiónu pre turistov, 
• Organizovanie a podpora komunitných kampaní v oblasti zdravia, životného 

prostredia a životného štýlu, 
• Pomoc pri vytváraní medzirezortných partnerstiev v komunite, 



• Podpora projektov na ozdravenie vzťahov v komunite, 
• Pomoc a podpora cezhraničnej spolupráce, 
• Podpora vzdelávania komunity v oblasti zdravia a enviromentálnej problematiky, 
• Obhajoba záujmov menšinových skupín obyvateľstva vo vzťahu k životnému 

prostrediu (imobilní, zdravotne ťažko postihnutí občania a pod.). 
 
 

§4 
Členstvo v občianskom združení 

 
1. Členstvo v občianskom združení je dobrovoľné 

Členmi občianskeho združenia môžu byť aj právnické osoby. Fyzická osoba sa 
môže stať členom občianskeho združenia po dovŕšení 18. roku veku, ak súhlasí so 
stanovami. 

2. Členov občianskeho združenia prijíma výbor občianskeho združenia. 
Členstvo vzniká prijatím za člena, zaplatením členského príspevku a zápisného. 
Ak výbor prijatie za člena zamietne, môže žiadateľ o členstvo požiadať členskú 
schôdzu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou. 

3. Členstvo zaniká: 
a) Vystúpením dňom, v ktorom bolo písomné oznámenie člena o vystúpení 

doručené výboru, 
b) Zrušením členstva pre nezaplatenie členského príspevku v príslušnom roku, 

pričom členstvo zaniká k 31.12. kalendárneho roku v ktorom člen nezaplatil 
členské príspevky, 

c) Vylúčením za podmienok uvedených v týchto stanovách, 
d) Úmrtím, 
e) Zánikom právnickej osoby, ktorá je členom. 

4. Členstvo zanikne aj schválením zmluvy o prevode členských práv a povinností na 
tretiu osobu, pričom k schváleniu takejto zmluvy je potrebný súhlas výboru. 

 
§5 

Práva a povinnosti členov 
 

1. Člen občianskeho združenia má právo najmä: 
a) Voliť a byť volený do všetkých orgánov občianskeho združenia, 
b) Podieľať sa na činnosti občianskeho združenia a využívať k tomu jeho 

zariadenia, 
c) Zúčastňovať sa na členských schôdzach, rokovaniach, podujatiach občianskeho 

združenia a pod., 
d) Podávať návrhy, dopyty, sťažnosti, podnety a oznámenia, 
e) Odvolávať sa proti rozhodnutiam orgánov občianskeho združenia v lehote 15 dní 

odo dňa doručenia rozhodnutia na bezprostredne vyšší orgán, ktorého 
rozhodnutie je konečné, 

f) Ak považuje právoplatné rozhodnutie niektorého z orgánov občianskeho 
združenia za nezákonné alebo odporujúce stanovám, môže požiadať o jeho 
preskúmanie príslušný súd a to v lehote 30 dní odo dňa, kedy sa o ňom dozvedel, 
najneskôr však do 6-ich mesiacov od rozhodnutia. 

2. Člen občianskeho združenia má povinnosť najmä: 



a) Platiť členské a účelové príspevky v stanovených termínoch, ktoré určí výbor 
občianskeho združenia, 

b) Riadiť sa stanovami občianskeho združenia a inými vnútornými predpismi, 
plniť povinnosti uložené jeho orgánmi, aktívne sa zapájať do práce 
v občianskom združení a zúčastňovať sa na členských schôdzach, 

c) Dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a pravidlá občianskeho spolunažívania, 
d) Chrániť majetok vo vlastníctve alebo užívaní občianskeho združenia. 

 
§6 

Náhrady a odmeny funkcionárom 
 

Funkcionári občianskeho združenia v súvislosti s výkonom funkcie majú právo na 
poskytnutie náhrady výdavkov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Za 
splnenie úloh im môže byť priznaná primeraná hodnota. 
 

§7 
Členské preukazy a uznania 

 
1. Dokladom o členstve v občianskom združení je členský preukaz a známka vydaná 

príslušným orgánom občianskeho združenia, ktorý vystavil a členovi odovzdal 
výbor. 

2. Členské odznaky vydáva príslušný výbor občianskeho združenia. 
3. Členom, funkcionárom, prípadne fyzickým a právnickým osobám, ktoré sa 

mimoriadne zaslúžili o rozvoj občianskeho združenia môžu byť udelené 
vyznamenania. 

4. V odôvodnených prípadoch môže byť udelené čestné členstvo. 
 

§8 
Disciplinárne konanie a disciplinárne opatrenia 

 
1. Menej závažné porušenie povinnosti člena občianskeho združenia môžu orgány 

občianskeho združenia členovi vytknúť a poučiť ho o nesprávnosti jeho konania. 
2. Za závažné alebo opätovné porušenie týchto stanov môžu orgány občianskeho 

združenia uložiť členovi niektoré z týchto disciplinárnych opatrení: 
a) Pokarhanie, 
b) Verejné pokarhanie, 
c) Vylúčenie z členstva v občianskom združení. 

 Za jeho porušenie disciplíny nemožno uložiť niekoľko disciplinárnych opatrení. 
 
 



 

Druhá časť 
Organizácia a orgány občianskeho združenia 

 
§9 

Zásady organizácie občianskeho združenia 
 

Občianske združenie sa riadi vo svojej činnosti najmä týmito základnými zásadami: 
a) Zásadou demokracie, zákonnosti, kolektívneho rozhodovania, vedenia a osobnej 

zodpovednosti, spolupráce, právom kritiky a sebakritiky a dodržiavania disciplíny, 
b) Uznesenia najvyšších orgánov prijaté v rámci stanov sú pre nižšie orgány a členov 

záväzné, 
c) Voľby členov do orgánov občianskeho združenia na všetkých stupňoch sa 

vykonávajú na základe rozhodnutia voličov alebo tajným hlasovaním. 
 

§10 
Orgány občianskeho združenia 

 
Orgánmi občianskeho združenia sú: 
1. Členská schôdza 
2. Výbor 
3. Kontrolná a revízna komisia 
 

§11 
Organizačná štruktúra občianskeho združenia 

 
1. Členská schôdza je najvyšším orgánom občianskeho združenia. Je zložená zo 

všetkých členov občianskeho združenia. Schádza sa podľa potreby najmenej 
jedenkrát ročne a do jej právomoci patrí schvaľovať: 
a) Pracovný plán a rozpočet, 
b) Otázky súvisiace s hospodárskou činnosťou, 
c) Návrhy výboru na udelenie vyznamenaní, 
d) Výročnú správu, 
e) Účtovnú uzávierku, 
f) Správu kontrólnej a revíznej komisie, 
g) Výšku účelových príspevkov, 
h) Voliť na obdobie 5-ich rokov 5-členný výbor, ktorý zo svojho stredu volí 

predsedu, podpredsedu a tajomníka, 
i) Voliť na obdobie 5-ich rokov 3-člennú kontrólnu a revíznu komisiu, ktorá zo 

svojho stredu volí predsedu a podpredsedu, 
j) Odvoláva členov výboru a kontrólnej a revíznej komisie, 
O zrušení, zlúčení alebo rozdelení občianskeho združenia členská schôdza 
rozhoduje 2/3-ou väčšinou všetkých členov občianskeho združenia, pričom na 
platnosť uznesenia sa vyžaduje 2/3-vá väčšina prítomných členov. 
 



2. Výbor  riadi činnosť občianskeho združenia v súlade so stanovami a úlohami 
občianskeho združenia. Zodpovedá za činnosť v rámci schváleného pracovného 
a finančného plánu, hospodári so zverenými prostriedkami a zabezpečuje plnenie 
úloh občianskeho združenia. Za svoju činnosť  zodpovedá členskej schôdzi. Na 
ustanovujúcej  schôdzi volí spomedzi seba predsedu, podpredsedu a tajomníka. 
Schôdze výboru sa zvolávajú podľa potreby najmenej však raz za tri mesiace. 
Schôdza výboru sa musí zvolať aj vtedy, ak o to požiada najmenej 1/3 členov 
výboru. 
Do pôsobnosti výboru patrí najmä: 
a) Prijímanie nových členov, 
b) Zabezpečovanie úloh občianskeho združenia, 
c) Zabezpečovanie výberu príspevkov, 
d) Príprava návrhu pracovného plánu a rozpočtu, spracovanie výročnej správy 

a účtovnej uzávierky, 
e) Vypracovanie správu o činnosti občianskeho združenia vrátane jeho 

hospodárenia, 
f) Ukladanie disciplinárnych opatrení ako disciplinárny orgán 1. Stupňa, 
g) Navrhovanie udelenia vyznamenaní. 
Neodkladné záležitosti prislúchajúce do pôsobnosti výboru vybavujú predseda 
a tajomník. Ich opatrenia musia byť dodatočne schválené výborom na jeho 
najbližšej schôdzi. 
 

3. Kontrólna a revízna komisia kontroluje najmä plnenie plánu činnosti 
a hospodárenie výboru. O svojej činnosti podáva najbližšej členskej schôdzi 
písomnú správu najmenej jeden krát za rok. Členovia kontólnej a revíznej komisie 
majú právo zúčastňovať sa na schôdzach výboru s hlasom poradným. Kontrólna 
a revízna komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu a člena, zvolených na členskej 
schôdzi. 

 
 

Tretie časť 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
§12 

Hospodárska činnosť a hospodárenie občianskeho združenia 
 

1. Občianske združenie vlastní majetkové hodnoty, s ktorými hospodári a udržuje ich 
podľa všeobecne záväzných predpisov. Majetok občianskeho združenia slúži 
výhradne na plnenie úloh občianskeho združenia. 

2. Občianske združenie získava finančné prostriedky na plnenie úloh najmä: 
a) Z členských príspevkov a zápisného, 
b) Z výnosu z vlastnej činnosti, 
c) Z iných príjmov (napr. dotácie, dary, príspevky od fyzických a právnických 

osôb, granty). 



 

 
 

§13 
Právne úkony a zastupovanie občianskeho združenia 

 
1. Občianske združenie môže nadobúdať práva a zaväzovať sa len pokiaľ to nie je 

v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito stanovami. 
2. Štatutárnym orgánom občianskeho združenia je výbor. V jeho mene vystupuje 

a koná navonok predseda alebo tajomník, prípadne iný písomne poverený člen 
výboru. Tieto osoby podpisujú písomnosti tak, že svoje podpisy s uvedením mena, 
priezviska a funkcie uvedú k názvu občianskeho združenia. 

3. Oprávnenie zastupovať občianske združenie navonok vzniká tiež udelením 
písomného plnomocenstva orgánom na to oprávneným podľa týchto stanov, 
pričom v plnomocenstve musí byť vymedzený rozsah splnomocnenia. 

4. Orgány občianskeho združenia sú schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná 
väčšina členov príslušného orgánu, pokiaľ v týchto stanovách nie je uvedené inak. 
Na platnosť uznesenia orgánov občianskeho združenia je potrebná nadpolovičná 
väčšina hlasov prítomných členov orgánu, pokiaľ v týchto stanovách nie je 
uvedené inak. 

 
§14 

Zánik občianskeho združenia 
 

1. Občianske združenie zanikne ak sa o tom uznesie členská schôdza 2/3-ou väčšinou 
všetkých členov, pričom na platnosť uznesenia sa vyžaduje 2/3-vá väčšina 
prítomných členov. 
Ustanovenia §-ov 70-70 Obchodného zákonníka sa použijú primerane. 

2. S majetkom občianskeho združenia sa pri jeho zániku naloží podľa rozhodnutia 
členskej schôdze s tým, že likvidáciu majetku vykoná likvidátor, ktorého je 
oprávnená menovať členská schôdza. 

 
§15 

Účinnosť 
 

1. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra 
SR. 

2. V mene združenia až do vytvorenia orgánov občianskeho združenia koná 3-členný 
prípravný výbor. 



 

Dodatok č. 1 
k stanovám občianskeho združenia Zdravé mesto a región Turčianske Teplice 

registrovaným Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-16076  
z 3.1. 2000 

 
 
 
 

 Na základe uznesenia 1/2008 členskej schôdze občianskeho združenia Zdravé 
mesto a región Turčianske Teplice zo dňa 24.10.2008 sa mení sídlo 
 
z SNP 588/89, 039 01 Turčianske Teplice 
 
na  Slobody 290/69, 039 01 Turčianske Teplice 
 
 
 
 
 
V Turčianskych Tepliciach 24.10.2008 


