STANOVY DETSKÉHO CENTRA U MACKA MACÍKA

Článok I.
Základné ustanovenia
1. Názov občianskeho združenia je: Detské centrum U Macka Macíka
2. Detské centrum U Macka Macíka (ďalej len DC) je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným
združením občanov za účelom uspokojovania ich záujmov a potrieb, najmä v oblasti starostlivosti
o deti predškolského veku, organizovania ich času, ich duševnej i telesnej výchovy, ale aj v iných
oblastiach spoločenského a kultúrneho života. DC pracuje na základe dobrovoľnej, svojpomocnej
činnosti činnosti svojich členov a sympatizantov.
3. DC je samostatnou a nezávislou právnickou osobou vykonávajúcou svoju činnosť podľa vlastných
stanov a vnútorných predpisov a právnych noriem Slovenskej republiky.
4. Sídlom Detského centra U Macka Macíka je ul. Tajovského 5, 974 01 Banská Bystrica.

Článok II.
Poslanie a cieľ DC
Poslaním DC je vytvárať podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, ale aj ostatnej
verejnosti, najmä v oblasti starostlivosti o deti predškolského veku, organizovania ich času, ich
duševnej i telesnej výchovy, ale aj v iných oblastiach spoločenského a kultúrneho života, ktoré
prispievajú k telesnému a intelektuálnemu rastu detí, k formovaniu osobností s kladnými morálnymi a
vôľovými vlastnosťami.
DC má plnením svojho poslania napomáhať integrácii matiek do pracovného procesu, a udržať pritom
vnútornú rovnováhu matky, dieťaťa a celej rodiny.
Cieľom DC je:
a. vytvoriť bezpečné, nestresové, zdravé, hygienicky nezávadné a esteticky príťažlivé prostredie
pre deti vo veku od 0 do 6 rokov, kde sa budú uskutočňovať aktivity zamerané na rozvoj ich
osobností,
b. umožniť neformálne stretnutia rodičov, výmenu skúseností a nachádzanie nových priateľstiev,
poskytnúť spoločenstvo, solidaritu a otvorenosť všetkým generáciám,
c. zabezpečiť starostlivosť o deti podľa dohodnutých pravidiel, vrátane ich správneho stravovania,
d. sprístupniť DC i deťom handicapovaným, ktorým umožní ich integráciu medzi deti zdravé,
e. vytvoriť priestor pre výchovu, vzdelávanie, poznávanie, komunikáciu, pohyb, umenie a výskum,
ako je napríklad škôlka, jasle, škola, lýceum, tvorivá či výskumná dielňa, alebo miesto umenia
a pohybu,
f. na dosiahnutie svojho cieľa uskutočňovať i nasledovné aktivity:
vedenie a sprostredkovanie rôznych krúžkov pre deti,
organizovanie bazárov detského a materského oblečenia, materských potrieb a detských
hračiek,
zriadenie knižnice a videotéky s rodičovskou a detskou tematikou,

vybudovanie moderného, hygienicky nezávadného detského ihriska,
zriadenie kvalitnej internetovej stránky s prístupom pre verejnosť, členov i sympatizantov,
organizovanie kultúrnych a športových podujatí, spoločných výletov, exkurzií a táborov,
zriadenie predajne detských potrieb v súlade s platnými právnymi predpismi,
organizovanie odborných seminárov, prednášok, kurzov a tvorivých dielní, poradenskú
činnosť, pri výchove a zabezpečení starostlivosti o deti spolupráca s rodinou, lekárom a
psychológom,
publikačná činnosť a vydávanie propagačných materiálov,
organizovanie detských čajových večierkov, osláv a posedení ako prostriedku
spoločenského kontaktu detí, rodičov a ostatnej verejnosti.

Článok III.
Členstvo v organizácii, práva a povinnosti členov
1. DC je dobrovoľným a demokratickým združením občanov, združujúcich sa bez ohľadu na
národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne
postavenie. Členom združenia sa môže stať každý človek bez rozdielu pohlavia od veku 18 rokov,
ktorý súhlasí s jeho stanovami. O jeho členstve rozhoduje Výbor, a to tajným hlasovaním, na
základe písomnej prihlášky a odporúčania najmenej dvoch členov DC.
2. Členská základňa pozostáva:
riadni členovia – občania ktorí prejavia záujem o členstvo a na základe odporúčania aspoň
dvoch členov sú zvolení tajným hlasovaním Výboru
sympatizanti – občania súhlasiaci so stanovami, programom a cieľom združenia
3. Práva a povinnosti:
a. riadni členovia
právo aktívnej účasti na činnosti DC vo všetkých oblastiach,
právo navrhovať nových členov,
právo voliť a byť volený do orgánov združenia,
právo predkladať návrhy a sťažnosti na orgány združenia a žiadať ich o vysvetlenie a
stanovisko,
právo byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia,
povinnosť platiť členský príspevok, ktorého výšku stanoví Valné zhromaždenie,
povinnosť dodržiavať stanovy združenia a plniť uznesenia orgánov,
povinnosť chrániť záujmy združenia a nepoškodzovať svojou činnosťou dobré meno
združenia ako i jeho jednotlivých členov.
b. sympatizanti
právo aktívnej účasti na činnosti DC vo všetkých oblastiach,
právo predkladať návrhy a sťažnosti na orgány združenia a žiadať ich o vysvetlenie a
stanovisko,
právo byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia,
povinnosť platiť členský príspevok, ktorého výšku stanoví Valné zhromaždenie,

povinnosť dodržiavať stanovy združenia a nepoškodzovať svojou činnosťou dobré meno
združenia ako i jeho jednotlivých členov.
4. Členstvo zaniká:
a. vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo
združenia výboru združenia,
b. vylúčením, o ktorom rozhoduje Výbor združenia v prípade nedodržiavania stanov alebo ich
hrubého porušenia,
c. nezaplatením členského príspevku,
d. smrťou,
e. zánikom združenia.
Článok IV.
Orgány a organizačná štruktúra detského centra
Orgánmi združenia sú:
1. Valné zhromaždenie
2. Výbor
3. Štatutárny orgán – predseda, podpredseda
4. Revízna komisia
1. Valné zhromaždenie – je najvyšším orgánom DC. Valné zhromaždenie (ďalej len VZ)
rozhoduje o založení, zlúčení a zániku DC. Schvaľuje plán činnosti, výročnú správu, rozpočet a
správu o činnosti a hospodárení.
VZ zvoláva predseda podľa potreby, najmenej však 1x ročne. VZ prejednáva, schvaľuje,
prijíma, mení a ruší stanovy, ich zmeny a doplnky. Prejednáva všetky zásadné otázky súvisiace
s programovými cieľmi DC. VZ je oprávnené pozastaviť, prípadne zrušiť rozhodnutie nižších
orgánov a vo veci samé rozhodnúť.
VZ tvoria všetci riadni členovia DC. VZ je uznášania schopné ak sa na hlasovaní zúčastní
nadpolovičná väčšina riadnych členov. VZ rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých
riadnych členov. VZ volí a odvoláva predsedu, podpredsedu a ostatných členov výboru, volí a
odvoláva členov revíznej komisie, rozhoduje o vylúčení člena z DC a o výške členského
príspevku. Rokovanie VZ vedie predseda alebo ním poverený člen.
2. Výbor – je trojčlenný orgán volený VZ v tajnom hlasovaní a za svoju činnosť je zodpovedný
VZ. Výbor je zložený z predsedu, podpredsedu a jedného člena. Funkčné obdobie výboru je
3ročné, pričom je možné aj opakovane zastávať funkciu predsedu, podpredsedu, resp. funkciu
vo výbore. Výbor je riadiacim a výkonným orgánom združenia. V čase medzi zasadnutiami VZ
organizuje činnosť DC. V prípade Výbor rozhoduje o prijímaní prípadných zamestnancov a o
celej personálnej politike združenia. Zodpovedá za správne vedenie účtovníctva združenia a za
predkladanie potrebnej dokumentácie revíznej komisii a valnému zhromaždeniu. Členovia
výboru sú povinní pravidelne sa zúčastňovať zasadnutí výboru.
Výbor ďalej rozhoduje o:
uzatváraní zmlúv vo finančnom
objeme do 6000 Eur nákupe alebo predaji hnuteľných vecí v

nadobúdacej cene do 6000 Eur
väčšinou hlasov všetkých členov.

Výbor rozhoduje nadpolovičnou

3. Predseda – je členom výboru. Je volený valným zhromaždením z riadnych členov združenia a
jeho funkčné obdobie je 3 roky. Je štatutárnym orgánom združenia – zastupuje DC navonok,
pred verejnými orgánmi a organizáciami a pred tretími osobami. Koná v mene združenia právne
úkony v obmedzenom rozsahu, ktoré mu udá valné zhromaždenie. Má podpisové právo v mene
DC, a to tak, že za názvom OZ DC U Macka Macíka pripojí svoj podpis. Predseda je oprávnený
rozhodovať o otázkach súvisiacich s bežným a riadnym chodom DC a prijímať príslušné
opatrenia s tým spojené. Predseda alebo ním poverená osoba zvoláva a riadi zasadnutia výboru.
Okrem týchto právomocí je predseda oprávnený v mene DC:
a. rozhodovať o uzatváraní zmlúv vo finančnom objeme do 1 500 Eur
b. rozhodovať o nákupe alebo predaji hnuteľných vecí s nadobúdacou cenou do 1 500 Eur
c. rozhodovať o iných otázkach, na ktoré ho poverí VZ.
Podpredseda – je členom výboru. Je volený valným zhromaždením z riadnych členov
združenia a jeho funkčné obdobie je 3 roky. Zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti a má
podpisové právo za DC, a to rovnakou formou ako predseda. Podpredseda zastupuje predsedu
v rozsahu, ktorý určí svojím rozhodnutím predseda.
4. Revízna komisia – je kontrolným orgánom. Tvorí ju jeden člen volený VZ v tajnom hlasovaní
na obdobie troch rokov (pričom je možné aj opakovane zastávať funkciu člena revíznej komisie).
Revízna komisia kontroluje najmä dodržiavanie stanov, plnenie uznesení VZ, hospodársku
činnosť a ďalšie úlohy uložené uznesením VZ, výboru, prípadne vyplývajúce z platných
právnych predpisov. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
Revízna komisia najmä:
- kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje výbor na nedostatky a navrhuje mu riešenia
na ich odstránenie,
- kontroluje dodržiavanie stanov združenia,
- každoročne je povinná odkontrolovať účtovnú uzávierku združenia a podať správu
valnému zhromaždeniu.
Ukončenie výkonu funkcie člena výboru, revíznej komisie, predsedu alebo podpredsedu združenia:
- uplynutím funkčného obdobia,
- odvolaním, o ktorom rozhoduje Valné zhromaždenie združenia, v prípade nedodržiavania
povinností vyplývajúcich z danej funkcie, nedodržiavania stanov, alebo ich hrubého
porušenia,
- ukončením členstva v združení,
- dobrovoľným odstúpením z funkcie, písomne doručeným výboru alebo predsedovi
združenia.
Na čas do zvolenia chýbajúceho člena orgánu združenia najbližším valným zhromaždením, kooptuje
do funkcie chýbajúceho člena orgánu združenia výbor.
Článok V.
Zásady hospodárenia detského centra

DC uskutočňuje hospodárenie podľa schváleného rozpočtu a v súlade s platnými právnymi
predpismi za účelom skvalitnenia jeho činnosti.
Finančné a nefinančné zdroje na činnosť združenia sú:
- zápisné a členské príspevky,
- dobrovoľné príspevky, dary, dotácie a sponzorské príspevky od fyzických aj právnických osôb,
- dotácie samosprávnych a štátnych orgánov určené na činnosť združenia,
- granty získané na realizáciu projektov,
- príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia,
- príjmy z reklamy šírenej partnerom a priaznivcom DC v rámci vlastnej činnosti,
- príjmy z vlastnej doplnkovej podnikateľskej činnosti,
- príjmy z hospodárenia s hmotným (hnuteľným i nehnuteľným) a nehmotným majetkom
združenia podľa platných právnych predpisov,
- ostatné náhodné príjmy (príspevky z 2 percent daní, dotácie od obce, výnosy zo zberov papiera,
kovov a PE fliaš, ...)
- príjmy z dedičstva
Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov združenia.

Článok VI.
Zánik detského centra
Združenie zaniká:
a. zlúčením s iným združením
b. dobrovoľným rozpustením
O zániku v zmysle bodu b. tohto článku rozhoduje VZ nadpolovičnou väčšinou hlasov, súčasne
rozhoduje o prechode práv a záväzkov združenia.
VZ menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky pohľadávky a záväzky a s likvidačným
zostatkom naloží podľa rozhodnutia VZ.
Zánik DC likvidátor oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1. Združenie je právnickou osobou. Do jeho postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať
len v medziach zákona. Združenie koná vo vlastnom mene. DC je oprávnené nadväzovať
priame kontakty s inštitúciami, organizáciami a ich predstavit eľmi zo zahraničia, kde bude
presadzovať záujmy svojich členov.
2. Uznesenie orgánov DC či iné závažné skutočnosti sa členom oznamuje ústne na VZ, písomne
alebo vhodným spôsobom, o ktorom rozhoduje Výbor.
3. Návrh týchto stanov bol prerokovaný a
schválený na v alnom zhromaždení občianskeho
združenia v Banskej Bystrici dňa 04.07.2013.
4. Stanovy v zmysle platných právnych predpisov registruje Ministerstvo vnútra SR a
nadobúdajú platnosť dňom registrácie.
Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
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