
OBČIANSKE ZDRUŽENIE TULÁK 
Stanovy občianskeho združenia 

 
 

 
Čl. 1 

Všeobecné ustanovenia 
 

1.1 Názov občianskeho združenia je OBČIANSKE ZDRUŽENIE TULÁK (ďalej len „združenie“). 
1.2 Sídlom združenia je Železničná 1038/15, Sereď, 926 01 
1.3 Adresou pre písomný styk je Železničná 1038/15, Sereď, 926 01 
1.4 Pôsobisko združenia je najmä v Seredi a okolí. 
 
 

Čl. 2 
Ciele združenia 

 
2.1. Združenie je dobrovoľné, neziskové, nepolitické, nenáboženské združenie pre ochranu zvierat, 

združujúce ľudí sympatizujúcich s jeho myšlienkami. 
2.2. Hlavným cieľom združenia je podieľať sa na ochrane zvierat pred utrpením, stresom, bolesťou, 

poskytovať im starostlivosť a následne ich umiestňovať do nových domovov. 
2.3. Zvyšovať právne povedomie obyvateľstva v oblasti držby, chovu a ochrane zvierat. 
2.4. Kontrolovať populáciu psov a mačiek. 
2.5. Vybudovať a prevádzkovať areál, v ktorom bude zriadený útulok pre opustené a týrané zvieratá 

a ubytovacie zariadenie pre dočasne osamotené zvieratá, zriadiť cintorín pre zvieratá. 
2.6. Spolupracovať so školami, školskými a predškolskými zariadeniami v záujme výchovy detí 

a mládeže v smere vytvárania pozitívneho vzťahu k zvieratám a životnému prostrediu. 
 
 

Čl. 3 
Členstvo v združení 

 
3.1. Členmi združenia môžu byť fyzické a právnické osoby. 
3.2. Členstvo môže získať každý, kto sa stotožňuje s cieľmi združenia, súhlasí so stanovami 

a vnútornými predpismi združenia a podá riadne vyplnenú prihlášku alebo žiadosť. 
3.3. Zánik členstva 
3.3.1. Členstvo zaniká po roku neaktivity člena 
3.3.2. Porušením vnútorných predpisov združenia 
3.3.3. Dobrovoľným odstúpením člena 
3.3.4. Úmrtím člena 
3.3.5. Vylúčením člena 
3.3.6. Zánikom združenia 
 
 

Čl.4 
Práva a povinnosti vyplývajúce z členstva v združení 

 
4.1. Práva členov 
4.1.1. Zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady, podávať návrhy, pripomienky, vyjadrovať sa 

k predloženým návrhom, hlasovať o nich. 
4.1.2. Voliť a byť volený do orgánov združenia, pričom členom správnej rady, dozornej rady, alebo 

predsedníctva môže byť len osoba staršia ako 18 rokov. 
4.1.3. Byť informovaný o hospodárení združenia. 



4.1.4. Zúčastňovať sa všetkých podujatí organizovaných združením. 
4.1.5. Podieľať sa na činnosti združenia. 
4.2. Povinnosti členov 
4.2.1. Dodržiavať stanovy združenia a jeho vnútorné predpisy. 
4.2.2. Zdržiavať sa akéhokoľvek konania, ktorým by mohli poškodiť dobré meno združenia, alebo 

spochybniť jeho zmysel. 
4.2.3. Dodržiavať rozhodnutia orgánov združenia. 
4.2.4. Podľa vlastných schopností a možností prispievať k napĺňaniu cieľov združenia. 
 
 

Čl. 5 
Organizačná štruktúra združenia 

 
5.1. Správna rada 
5.1.1. Správna rada je najvyšším orgánom združenia a prijíma najzávažnejšie rozhodnutia o zameraní 

a činnosti združenia. Prvými členmi správnej rady sú bývalí členovia predstavenstva. Do 
pôsobnosti správnej rady patrí: 

a) zmena stanov 
b) voľba a odvolávanie predsedu a podpredsedu, dozornej rady a samotných členov správnej 

rady 
c) kontrola práce predsedníctva, združenia a určenie ďalšieho programu činností združenia 

5.1.2. Správna rada sa stretáva podľa potreby na podnet ktoréhokoľvek člena správnej rady , najmenej 
však raz za tri mesiace ho zvoláva predseda združenia. Správna rada je uznášania schopná pri 
počte dvojtretinovej väčšiny jej členov. 

5.1.3. Správna rada prijíma rozhodnutia hlasovaním. Hlasuje sa verejne zdvihnutím ruky. Rozhodnutie 
je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých prítomných členov. 

5.1.4. Správna rada pozostáva z najmenej siedmych členov. Horná hranica počtu členov správnej rady 
nie je ohraničená. O členstvo v správnej rade sa môže uchádzať ktokoľvek z riadnych členov , 
jeho prijatie musí odsúhlasiť nadpolovičná väčšina prítomných členov správnej rady. 

5.1.5. Odvolanie člena správnej rady musí odsúhlasiť nadpolovičná väčšina prítomných členov 
správnej rady. 

5.1.6. Zasadnutia správnej rady sú verejné a môže sa ich zúčastňovať ktorýkoľvek člen. 
5.2. Predsedníctvo 
5.2.1. Predsedníctvo združenia je štatutárnym orgánom organizácie, na jeho čele stojí predseda 

organizácie. Predsedníctvo má za úlohu zastupovanie na najvyššej úrovni. 
5.2.2. Pozostáva z jedného predsedu a jedného podpredsedu. Členovia predsedníctva sú volený 

a odvolávaný správnou radou. O zvolení alebo odvolaní predsedu a podpredsedu rozhoduje 
hlasovaním správna rada.  Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina 
všetkých prítomných členov správnej rady. 

5.2.3. Predseda vykonáva a riadi operatívnu činnosť organizácie v súlade a na základe rozhodnutí 
správnej rady. Predseda má právo rozhodovať o zániku členstva, jeho rozhodnutiam podlieha 
činnosť organizácie. Predseda má právo rozhodovať o všetkých otázkach, ktoré nepodliehajú 
rozhodovacej právomoci správnej rady. 

5.2.4. Predsedu v prípade jeho neprítomnosti zastupuje a riadi činnosť organizácie podpredseda alebo 
nim splnomocnený zástupca. 

5.2.5. Predseda aj podpredseda môže byť členom správnej rady. 
5.3. Dozorná rada 
5.3.1. Kontrolným orgánom združenia je Dozorná rada, ktorá má 3 členov. Členstvo v nej je dvojročné 

a vylučuje sa s členstvom v Predsedníctve a Správnej rade. Volená a odvolávaná je Správnou 
radou. Schádza sa najmenej jeden krát za rok. 

5.3.2. Dozorná rada je uznášania schopná, len ak sú prítomný všetci jej členovia. Rozhodnutia prijíma 
jednoduchou väčšinou hlasov. 

5.3.3. Kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje Predsedníctvo na nedostatky a navrhuje jej 
riešenia na ich odstránenie. Tiež dohliada na dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku. 

 



Čl.6 
Hospodárenie združenia 

 
6.1. Združenie je právnickou osobou s vlastnou právnou subjektivitou. Združenie má právo nadobúdať 

majetok a je povinné hospodáriť v súlade s platnými právnymi predpismi. Majetok združenia 
tvoria jeho príjmy, pohľadávky a záväzky. Za svoje záväzky združenie ručí celým svojim 
majetkom. Za riadne hospodárenie s majetkom združenia zodpovedá predsedníctvo, ktoré je 
povinné zabezpečiť vedenie všetkých predpísaných účtovných kníh a evidencií, dodržiavať platné 
právne predpisy z oblasti účtovníctva, daní, miezd a odvodov. 

6.2. Príjmy združenia tvoria: 
6.2.1. Dobrovoľné členské príspevky 
6.2.2. Príjmy z predaja benefičných výrobkov 
6.2.3. Dotácie 
6.2.4. Dary 
6.2.5. Prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci cieľov združenia 
6.2.6. Granty a finančná podpora od fyzických a právnických osôb 
6.2.7. Príjmy z vlastnej činnosti 
6.3. Výdavky združenia tvoria: 
6.3.1. Výdavky na výstavbu a prevádzkovanie zariadení určených na dosahovanie cieľov združenia 
6.3.2. Výdavky na zabezpečenie starostlivosti o bezprizorné zvieratá a zdravotné ošetrenia a ich     

umiestňovanie do nových domovov 
6.3.3. Výdavky na organizovanie podujatí na dosahovanie cieľov združenia  
6.3.4. Účelne vynaložené náklady na činnosť orgánov združenia 
 
 

Čl.7 
Zánik združenia 

 
7.1. Združenie zaniká: 
7.1.1. Dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením sa s iným združením. 
7.1.2. Právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení. 
7.2. Zániku združenia rozhoduje na základe vyššie uvedených skutočností predsedníctvo. 
7.3. Pri zániku združenia vykoná majetkové vysporiadanie likvidátor určený Predsedníctvom. 

Likvidátor môže byť len fyzická osoba. 
7.4. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade 

likvidácie môže použiť výlučne na verejno-prospešné a charitatívne účely. 
 
 

 

 
 


