
Občianske združenie “Severná” 

STANOVY 

podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov 

 

I. Názov 
 

1. Názov občianskeho združenia: Severná, ďalej v texte len: ,,OZ“. 
2. Pre používanie v masovokomunikačných prostriedkoch, sa môže používať oficiálna skratka: OZ          

Severná.  
 

II. Sídlo 
 

1. Sídlo OZ: Severná 1408/18, 974 01, Banská Bystrica, Slovensko 
 

III. Ciele 
 

1. Poslaním občianskeho združenia Severná je: 
a. prispievať svojimi činnosťami k zvyšovaniu kvality života jednotlivcov a všetkých skupín           

obyvateľov žijúcich najmä na sídlisku Severná v Banskej Bystrici, 
b. podporovať aktívnu účasť obyvateľov na zlepšovaní životných podmienok a rozvoji a ochrane            

životného prostredia vo svojom okolí, 
c. podporovať zdravý životný štýl, dobré vzťahy susedov, 
d. zvyšovať informovanosť o dianí vo svojom okolí. 

2. Medzi ciele OZ patrí najmä, avšak nielen: 
a. Vytváranie a rozvoj fungujúceho komunitného prostredia, ktoré zvyšuje kvalitu života          

obyvateľov sídliska a poskytuje im možnosť dobrovoľne a bez nátlaku sa do komunity pridať. 
b. Stretávanie sa a podpora komunitného života prostredníctvom pravidelných        

komunitných akcií (pikniky, tematické akcie, brigáda, športové dni). 
c. Hľadať a vytvárať možnosti zapojenia rôznych skupín obyvateľov do komunitných aktivít 
d. Zveľaďovanie okolia v rámci športového, komunitného, náučného, kultúrneho a         

umeleckého presahu (podávanie podnetov na detské ihriská, cvičebno-pohybové prvky pre          
všetky vekové skupiny, podávanie podnetov na osadenie piknikových / hracích stolov a lavičiek,             
osádzanie umeleckých diel, verejné knižnice, náučné tabule). 

e. Organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských akcií a podpora pohybu a športu           
na sídlisku (podpora alternatívnej prepravy - stojany na bicykle, podávanie podnetov a            
projektov na budovanie a opravovanie športovísk a ihrísk, tvorba športových dní a akcií). 

f. Informovanie o okolí a histórii prostredníctvom odborných prednášok, sídliskových         
prechádzok s odborným výkladom, vytváraním tlačových správ, informačných tabúľ a obsahu na            
sídliskovú web stránku). 

g. Vytváranie, rozvíjanie a podporovanie environmentálnych aktivít na Severnej a v jej okolí,            
systémom osobných zásahov, kultúrno-spoločenských akcií, a vzdelávania verejnosti,        
ktoré pozdvihuje kvalitu životného priestoru a vedomie spoločnosti v oblasti životného           
prostredia. (organizovanie ekologických akcií, čistenie prírody, brigády, riešenie podnetov na          
výrub stromov, oprava búdok a vtáčích napájadiel, podávanie podnetov na novú výsadbu            
rastlín, značenie prírodných zaujímavostí). 



h. Podpora pri tvorbe projektov vzájomnej pomoci (požičiavanie náradia, priestorov,         
coworking, bike-sharing, susedské nákupy). 

i. Podpora osôb s jedinečnými nápadmi na zlepšenie komunitného prostredia a života; 
j. Vedenie detí a mládeže k zmysluplnému tráveniu voľného času, vytváranie podmienok pre          

vznik týchto aktivít. (organizovanie záujmových podujatí). 
k. Informačné, poradenské a publikačné činnosti, potrebné k zlepšovaniu informovanosti         

susedov ohľadom komunitného života a aktivít. (vydávanie letákov, občasníkov, digitálnych          
médií). 

l. Organizovanie akcií na prezentáciu, výmenu či predaj vecí, ktoré vyrábajú obyvatelia           
sídliska. 

m. Organizovanie špecializovaných odborných kurzov a vzdelávacích aktivít, seminárov        
a prednášok. 

n. Zapájať sa v oblasti územného plánovania a územného rozvoja mesta a obhajovať práva             
obyvateľov v konkrétnych konaniach s tým súvisiacich 

o. Presadzovanie a obhajovanie záujmov rôznych komunít pri konaniach štátnych         
a súkromných osôb a iných organizácii v Slovenskej republike. (mamičky, deti, tínedžeri,           
dôchodcovia, majitelia psov, menšiny, zahraniční). 
 

IV. Členstvo 
 

1. Vznik členstva 
a. Členstvo v OZ je dobrovoľné.  
b. Členmi OZ sa môžu stať osoby staršie ako 15 rokov. 
c. Členovia združenia súhlasia s poslaním a cieľmi združenia, pre ktoré bolo združenie založené. 
d. Členmi združenia môžu byť aj právnické osoby.  
e. O prijatí za člena združenia rozhoduje Rada a dohliada aby dve tretiny členov boli obyvateľmi 

sídliska Severná.  
f. Členstvo vzniká zápisom do zoznamu členov, ktoré vykoná Predseda združenia.  

 
2. Členstvo zaniká: 

a. Vystúpením člena zo združenia na svoju žiadosť.  
b. Vylúčením člena z vážnych dôvodov. O vylúčení člena rozhoduje Rada, pričom prihliada na 

názor väčšiny členov. 
c. Nezaplatením členského poplatku.  
d. Úmrtím člena alebo zánikom právnickej osoby.  
e. Pri zániku členstva podľa predchádzajúcich troch bodoch sa člen vymaže zo zoznamu členov 
f. Zánikom OZ. 

 
3. Práva členov 

a. Svojimi návrhmi sa podieľať na smerovaní a činnosti združenia, svojimi aktivitami sa podieľať na 
výkone prác v súlade s plnením cieľov združenia.  

b. Zúčastňovať sa na všetkých aktivitách OZ. 
c. Voliť a byť volený do výkonných, kontrolných, alebo ďalších orgánov združenia. 
d. Členovia združenia majú právo byť informovaní o činnosti združenia a rozhodnutiach orgánov 

združenia.  
e. Členovia združenia majú právo obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a 

žiadať o stanovisko. 
  

4. Povinnosti členov  
a. Dodržiavať stanovy združenia, v rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom 

združenia.  
b. Aktívne sa zúčastňovať na aktivitách OZ. 
c. Pri výkone činností a aktivít združenia hájiť a chrániť dobré meno združenia, chrániť majetok 

združenia a dodržiavať platné právne predpisy SR.  
d. Platiť členské príspevky v termíne a vo výške ustanovenej Valným zhromaždením, pre 

nasledujúci rok. Povinnosti zaplatiť členský príspevok sú zbavení členovia združenia mladší ako 
18 rokov.  



V. Orgány OZ 
 

1. Členstvo v orgánoch OZ je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. 
 

2. Orgánmi OZ sú: 
a. Valné zhromaždenie 
b. Rada 
c. Predseda 

 
3. Valné zhromaždenie 

a. Je zložené zo všetkých členov združenia zapísaných do zoznamu členov združenia. 
b. Je najvyšším orgánom OZ. 
c. Je uznášaniaschopné pri účasti nadpolovičnej väčšiny členov.  
d. Volí Radu. 
e. Rozhoduje o výške členského. 
f. Rozhoduje o plánoch a smerovaní OZ. 
g. Môže rozhodnúť o zmene stanov. V tomto prípade je potrebný súhlas dvoch tretín prítomných 

členov.  
h. Schádza sa minimálne 1-krát do roka. Zvoláva ho Rada, a to písomne, najmenej 10 dní vopred. 
i. Rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením, alebo dobrovoľným 

rozpustením. V tomto prípade je potrebný súhlas dvoch tretín prítomných členov.  
j. Valné zhromaždenie a jeho rozhodovací proces sa môže konať aj elektronickou formou - 

technické detaily určí Rada. 
 

4. Rada 
a. Je výkonný orgán 
b. Skladá sa z minimálne 3 členov, ktorí sú volení na Valnom zhromaždení. 
c. Funkčné obdobie členov rady sú 3 roky. 
d. Rozhoduje nadpolovičnou väčšinou svojich hlasov. V prípade párneho počtu hlasov a 

nerozhodného hlasovania rozhoduje hlas Predsedu. 
e. Volí spomedzi seba Predsedu. 
f. Príjma a vylučuje členov OZ. 
g. Zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Valného zhromaždenia a pripravuje základný materiál 

na tieto rokovania. 
h. Je zodpovedná za napĺňanie cieľov združenia, navrhuje krátkodobé ciele aj dlhodobé ciele a 

strategické smerovanie združenia. Je zodpovedná za výkon procesov a určuje organizačnú 
štruktúru nižších štruktúr združenia. Nižšie štruktúry združenia môžu byť zostavené na 
realizáciu konkrétnych aktivít, alebo dosahovanie krátkodobých, alebo dlhodobých cieľov 
združenia.  

i. Rozhoduje o využití finančných prostriedkov a predaji alebo prevode majetku OZ. 
j. Pri svojich rozhodnutiach prihliada na názor väčšiny členov OZ. 
k. Rozhoduje o odvolaní predsedu na základe návrhu Valného zhromaždenia alebo z vlastnej 

iniciatívy. Na odvolanie predsedu je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých členov 
Rady  

l. Na platnosť právneho úkonu je potrebný súhlas aspoň dvoch členov Rady. 
 

5. Predseda 
a. Je štatutárnym orgánom združenia, ktorý riadi činnosť združenia v súlade s jeho cieľmi a 

poslaním. V prípade neprítomnosti je štatutárnym orgánom zástupca predsedu, ktorého menuje 
P redseda 

b. Zastupuje OZ a je oprávnený konať v mene OZ. 
c. Volí ho Rada spomedzi jej členov 
d. Funkčné obdobie Predsedu sú tri roky. Nová voľba Predsedu sa uskutoční spravidla najneskôr 

tri mesiace pred koncom jeho aktuálneho funkčného obdobia. 
e. Zastupuje združenie navonok, uzatvára zmluvy, kontrakty a dohody o spolupráci, alebo dohody 

o súčinnosti s ďalšími fyzickými, alebo právnickými osobami 
f. Je oprávnený nakladať s hmotným aj nehmotným majetkom združenia iba po overení Radou. 



g. Funkcia Predsedu zaniká: 
i. uplynutím funkčného obdobia, 
ii. vzdaním sa funkcie - dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa Rade, 
iii. rozhodnutím Rady o odvolaní z funkcie, 
iv. úmrtím, 
v. zánikom združenia, 
vi. stratou spôsobilosti na právne úkony. 

 

VI. Hospodárenie OZ 
 

1. Občianske združenie prostredníctvom svojich členov efektívne nakladá a hospodári s nadobudnutým 
hnuteľným a nehnuteľným majetkom.  

2. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá Rada. 
3. Zdrojmi občianskeho združenia môžu byť: členské príspevky, dary od fyzických alebo právnických osôb, 

dotácie a granty, výnosy z majetku a vlastnej činnosti, ktoré 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 podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov v súlade so všeobecne 
záväznými predpismi a stanovami združenia.  

5. Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce obdobie. 
 

VII. Zánik OZ 
 

1. Združenie zaniká rozhodnutím valného zhromaždenia o dobrovoľnom rozpustení združenia alebo 
rozhodnutím zhromaždenia o zlúčení združenia s iným združením. Združenie sa môže zlúčiť iba s 
organizáciou zriadenou na podobný účel, ktorej účelom nie je dosahovanie zisku. 

2. Pri zániku združenia zlúčením s iným združením prechádza jeho majetok na právneho nástupcu, ktorým 
môže byť iba organizácia zriadená na podobný účel, ktorej účelom nie je dosahovanie zisku. 

3. Pokiaľ v prípade zániku združenia celý majetok združenia neprechádza na právneho nástupcu, 
predseda menuje likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu. Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na 
organizáciu zriadenú na podobný účel, ktorej účelom nie je dosahovanie zisku. Odmenu likvidátora určí 
predseda. Náklady na likvidáciu sa uhradia z majetku združenia. 
 

VIII. Záverečné ustanovenia 
 

1. Tieto stanovy boli prerokované a schválené prípravným výborom. 
2. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR. 
3. Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní 

občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
 
 
 
 
V Banskej Bystrici dňa 2.11.2020 
 

1. Mgr.art. Eva Mazancová ArtD. 

2. Ing. Ján Mazanec 

3. Zuzana Fortiaková 


