Stanovy občianskeho združenia
Článok 1: Názov, sídlo a základné ustanovenia združenia
1. Názov: Activ8, o.z.
2. Sídlo:Bratislava - Karlova Ves, 841 05, Jána Stanislava 3081/55, Slovenská republika.
3. Združenie je apolitická, mimovládna organizácia s pôsobnosťou na celom území
Slovenskej republiky.

Článok 2: Ciele a činnosti združenia
1. Podporovať nezávislý život osôb so zdravotným (telesným, zrakovým, sluchovým,
mentálnym, kombinovaným; ďalej len „osoby so ZŤP“) postihnutím:
1. Poskytovať poradenstvo osobám so ZŤP.
2. Prevádzkovať obytné priestory a poskytovať ich osobám so ZŤP, ktoré majú
záujem viesť nezávislý život.
3. Poskytovať pomoc osobám so ZŤP v oblasti osobnej asistencie.
4. Organizovať verejné zbierky na podporu činnosti združenia týkajúcej sa podpory
osôb so ZŤP.
5. Organizovať spoločenské, kultúrne a vzdelávacie podujatia na podporu aktivít
združenia v oblasti nezávislého života osôb so ZŤP.
6. Vydávať publikácie a propagačné materiály.
7. Spolupracovať s ďalšími fyzickými a právnickými osobami s podobnými cieľmi.
2. Podporovať hendikepovaných športovcov a hendikepovaných umelcov pri ich činnosti:
1. Finančne podporovať športovcov a umelcov s hendikepom pri ich aktivitách.
2. Organizovať verejné zbierky na podporu športovcov a umelcov s hendikepom.
3. Propagovať športovcov a umelcov s hendikepom na verejnosti prostredníctvom
médií alebo vydávaním vlastných publikácií a materiálov.
4. Organizovať odborné semináre na témy športu a umenia u osôb so ZŤP.
5. Organizovať športové a kultúrne podujatia na podporu aktivít združenia v oblasti
športu a umenia osôb so ZŤP.
6. Vydávať publikácie a propagačné materiály.
7. Zakladať kluby pre športovcov a umelcov so ZŤP a poskytovať zázemie pre ich
činnosť.
8. Spolupracovať s ďalšími fyzickými a právnickými osobami s podobnými cieľmi.
3. Podporovať a vykonávať aktivity vedúce k debarierizácii vonkajšieho prostredia:
1. Pripomienkovať, poukazovať a navrhovať architektonické riešenia v prospech
osôb so ZŤP.
2. Organizovať odborné semináre na tému debarierizácie vonkajšieho prostredia.
3. Vydávať publikácie a propagačné materiály.
4. Organizovať kampane na podporu debarierizačných riešení.
5. Spolupracovať s ďalšími fyzickými a právnickými osobami s podobnými cieľmi.

Článok 3: Členstvo
1. Členom združenia sa môže stať fyzická osoba, ktorá najneskôr v deň registrácie dovŕšila
vek 15 rokov. Člena, ktorý má menej ako 18 rokov, zastupuje jeho zákonný zástupca.
2. Členom združenia sa môže stať aj právnická osoba.
3. Členstvo v združení vzniká dňom, kedy mu bolo doručené rozhodnutie o členstve.
O členstve rozhoduje Výkonný výbor združenia na svojej schôdzi.

4. Člen má právo:
1. Podieľať sa na činnosti združenia.
2. Voliť a byť volený do orgánov združenia (len osoby, ktoré najneskôr v deň
zvolenia majú 18 rokov)
3. Obracať sa na orgány združenia so svojimi námetmi, sťažnosťami, a žiadať
o stanovisko.
4. Byť informovaný o činnostiach a rozhodnutiach orgánov združenia.
5. Dobrovoľne vystúpiť zo združenia.
5. Člen má povinnosť:
1. Dodržiavať stanovy združenia.
2. Pomáhať pri napĺňaní cieľov združenia a pomáhať orgánom združenia.
3. Platiť členské poplatky.
4. Ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.
6. Členstvo zaniká:
1. Vystúpením člena (dňom prijatia písomného oznámenia člena o vystúpení).
2. Úmrtím člena.
3. Zánikom združenia.
4. Vylúčením člena z dôvodu opakovaného porušovania členských povinností alebo
z iných závažných dôvodov. O vylúčení člena rozhoduje Výkonný výbor na
svojom zasadnutí. Člen môže podať odvolanie voči vylúčeniuVýkonnému výboru
združenia.

Článok 4: Orgány združenia
1. Najvyšší orgán združenia je Členská schôdza. Schádza sa minimálne 1-krát ročne. Medzi
jej činnosti patrí:
1. Rozhodovanie o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo
dobrovoľným rozpustením združenia.
2. Schvaľovanie stanov združenia.
3. Schvaľovanie plánu činností a výročných správ.
4. Schvaľovanie rozpočtu a správ o hospodárení.
5. Voľba a odvolávanie členov Výkonného výboru združenia.
6. Volí a odvoláva členov kontrolnej komisie.
2. Výkonný orgán združenia je Výkonný výbor. Medzi jeho činnosti patrí:
1. Riadenie činnosti združenia medzi zasadnutiami Členskej schôdze.
2. Voľba predsedu a jeho odvolávanie, hlasovanie o zmene organizačnej štruktúry
združenia.
3. Zvolávanie a obsahová príprava zasadnutí Členskej schôdze a príprava
materiálov na tieto zasadnutia.
3. Štatutárnymi orgánmi združenia sú:
1. Predseda:
1. Je osoba staršia ako 18 rokov.
2. Je zodpovedný za činnosť združenia a za hospodárenie združenia.
3. Môže byť volený a odvolaný nadpolovičnou väčšinou hlasov Výkonného
výboru.
2. Podpredseda:
1. V prípade, že predseda nie je schopný zo zdravotných, rodinných alebo
osobných dôvodov viesť činnosť združenia, preberá jeho kompetencie.
2. Je osoba staršia ako 18 rokov.
3. Môže byť volený a odvolaný nadpolovičnou väčšinou hlasov Výkonného
výboru.
4. Kontrolným orgánom združenia je Kontrolná komisia. Členstvo v nej nie je zastupiteľné
s inou funkciou v združení. Kontrolná komisia za svoju činnosť zodpovedá Členskej
schôdzi. Medzi jej kompetencie patrí:

1. Kontrola hospodárenia združenia.
2. Možnosť nahliadnutia do všetkých materiálov a dokumentov združenia.
3. Kontrola dodržiavania stanov a vnútorných predpisov združenia.

Článok 5: Zásady hospodárenia
1. Združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu.
2. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
3. Pre dosahovanie cieľov upravených v stanovách a v súlade so všeobecne záväznými
predpismi môže združenie vykonávať podnikateľskú činnosť v doplnkovej miere.
4. Zdroje majetku sú:
1. Členské príspevky.
2. Dary od fyzických osôb a granty a dotácie od právnických osôb.
3. Dedičstvo.
4. Výnosy z majetku združenia (príjmy z prenájmu, úroky, výnosy z cenných
papierov).
5. Výnosy z verejných zbierok.
6. Výnosy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských a športových
akcií.
7. Príjmy z predaja publikácií.
8. Podiely zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb podľa platnej
legislatívy.

Článok 6: Zrušenie a zánik združenia
1. Združenie môže byť zrušené:
1. Dobrovoľným rozpustením.
2. Zlúčením s iným občianskym združením.
3. Rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
2. Členská schôdza pri zrušení združenia menuje likvidátora, ktorý vyrovná všetky
pohľadávky a záväzky združenia a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia
Členskej schôdze.
3. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70 - §75 Obchodného zákonníka.
4. Výkonný výbor najneskôr do 14 dní od skončenia likvidácie oznámi zánik združenia
Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
V Bratislave

