Stanovy Občianskeho združenia PENIÉL

Článok 1
Základné ustanovenia - charakteristika
1. Občianske združenie PENIÉL je združením podľa § 2 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. Podľa
§ 2 ods. 3 cit. zákona je právnickou osobou.
2. Názov: Občianske združenie PENIÉL (ďalej len združenie).
3. Sídlo združenia: Fraňa Kráľa 1112/7, 071 01 Michalovce.
4. Združenie sa zriaďuje na dobu neurčitú.
Článok 2
Ciele združenia
1.Združenie je dobročinnou organizáciou. Jeho cieľom je v duchu kresťanských a
humanitných tradícii medzi príslušníkmi všetkých vekových kategórii podnecovať,
podporovať, materiálne zabezpečovať aktivity, ktoré budú prispievať k šíreniu a udržovaniu
kresťanských a mravných princípov, humanity, sociálnej pomoci odkázaným, kultúry
a demokracie v spoločnosti, predovšetkým pri Evanjelickej cirkvi ausburgského vyznania
v Michalovciach.
Článok 3
Činnosť združenia
Činnosť združenia sa bude orientovať na výchovu a vzdelávanie smerujúce k rozširovaniu a
prehlbovaniu poznania Biblie, na nácvik národných a duchovných piesní a ich prezentáciu na
rozličných kultúrnych podujatiach, prehliadkach spevokolov na území mesta a okresu
Michalovce, SR ale aj v zahraničí a v spolupráci s Maticou slovenskou.
1.Podpora aktivít detí, ktoré navštevujú detské Služby Božie, hodiny náboženstva v školách,
konfirmačnú prípravu, stretnutia evanjelickej mládeže. Podpora kultúrno-vzdelávacej,
výchovnej, športovo-oddychovej činnosti, ktorá bude prispievať najmä k prevencii medzi
deťmi a mládežou, rovnako k pomoci už mravne či sociálne narušeným jedincom, so
zreteľom na nebezpečenstvo drogových závislostí a tlak náboženských siekt na mladú
generáciu. Organizovanie a spolufinancovanie letných táborov detí a mládeže.
2.Organizovanie a podpora podujatí misijného a kultúrneho charakteru pre dospelých,
napríklad podujatí Michalovského evanjelického spevokolu PENIÉL, Spoločenstva
evanjelických žien, ktoré vyvíjajú svoju činnosť pri Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi
ausburgského vyznania v Michalovciach.
3.Sprostredkovávanie rôznych foriem ekumenickej spolupráce jednotlivých cirkví v
Michalovciach.
4.Vykonávanie činnosti napomáhajúcej záchranu, údržbu, obnovu a rekonštrukciu priestorov
kostola Evanjelickej cirkvi ausburgského vyznania v Michalovciach a iných majetkov cirkvi.
5. Spolupráca so združeniami a nadáciami rovnakého ideového zamerania na Slovensku a v
zahraničí.
6. Vytváranie majetkových, materiálnych a finančných zdrojov na zabezpečenie vyššie
uvedených cieľov, spravovanie majetkových, materiálnych a finančných zdrojov a ich účelné
využívanie či poskytovanie.
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Článok 4
Členstvo
1. Členom združenia sa môže stať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so
stanovami a chce sa aktívne zúčastňovať na jeho činnosti.
2. O členstvo treba požiadať písomnou prihláškou.
3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena Radou združenia. Podmienkou členstva je
zaplatenie jednorazového príspevku najmenej 7,- €. Členský príspevok je najmenej 3,-€ ročne.
4. Valné zhromaždenie môže zvoliť za čestných členov združenia významné osobnosti, ktoré
majú zásluhy v oblastiach súvisiacich s činnosťou združenia.
5. Zánik členstva:
5.1. vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení
zo združenia Rade združenia,
5.2. vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia Rady združenia o vylúčení pre hrubé
porušenie stanov združenia,
5.3. nečinnosťou – členstvo zaniká dňom, v ktorom sa člen tretí krát po sebe bez
ospravedlnenia nezúčastnil zasadnutia valného zhromaždenia,
5.4. úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,
5.5. zánikom združenia.
Článok 5
Práva a povinnosti členov
1. Člen má právo najmä:
1.1. zúčastňovať sa na činnosti združenia,
1.2. hlasovať na valnom zhromaždení,
1.3. byť volený do orgánov združenia,
1.4. obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,
1.5. byť informovaný o činnosti združenia, podávať návrhy na zmeny vnútorného poriadku
združenia ako aj pripomienky k jeho celkovej činnosti,
1.6. každý člen má jeden hlas; právnické osoby majú právo hlasovať prostredníctvom svojho
povereného zástupcu.
2. Povinnosti člena sú najmä:
2.1. konať v súlade s cieľmi združenia,
2.2. dodržiavať stanovy združenia a plniť uznesenia orgánov združenia,
2.3. platiť členské príspevky vo výške uvedenej v článku 4 odsek 3,
2.4. zúčastňovať sa na zasadnutiach valného zhromaždenia.
Článok 6
Orgány združenia
Orgánmi združenia sú:
1. Valné zhromaždenie
2. Rada združenia
3. Revízna komisia
Článok 7
Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi
združenia.
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2. Valné zhromaždenie najmä:
2.1. rozhoduje o základných otázkach a smeroch činnosti združenia,
2.2. schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
2.3. schvaľuje výročnú správu a plán činnosti,
2.4. schvaľuje finančný rozpočet a návrhy na využitie hmotných prostriedkov združenia,
2.5. schvaľuje správu o hospodárení a revíznu správu,
2.6. z členov združenia volí členov Rady združenia a odvoláva ich,
2.7. z členov združenia volí a odvoláva členov Revíznej komisie,
2.8. rozhoduje o zániku združenia zrušením alebo zlúčením s iným občianskym združením,
2.9. ustanovuje likvidátora.
3. Zasadnutie valného zhromaždenia je zvolávané Radou združenia podľa potreby, najmenej
však jedenkrát do roka. Ak o to písomne požiada minimálne jedna tretina všetkých členov,
Rada združenia je povinná zvolať valné zhromaždenie tak, aby sa konalo do 60 dní od
doručenia žiadosti. Oznámenie o mieste, termíne a programe valného zhromaždenia zašle
Rada združenia písomne alebo elektronickou poštou všetkým členom najmenej 10 dní pred
dňom konania valného zhromaždenia.
4. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná aspoň jedna tretina všetkých
členov.
V prípade hlasovania podľa bodu 2.2. a 2.8. tohto článku je valné zhromaždenie
uznášaniaschopné, ak sú prítomné aspoň dve tretiny všetkých členov.
5. Uznesenie valného zhromaždenia je platné, ak je odsúhlasené nadpolovičnou väčšinou
prítomných členov. V prípade, že dva razy po sebe nebude valné zhromaždenie
uznášaniaschopné, na schválenie uznesenia počas tretieho zasadnutia valného zhromaždenia
postačí súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov, pričom bod 4. tohto článku sa
nepoužije.
6. Na platnosť uznesení podľa bodov 2.2. a 2.8. tohto článku je potrebná dvojtretinová väčšina
hlasov všetkých členov. V prípade, že dva razy po sebe nebude valné zhromaždenie
uznášaniaschopné, na schválenie uznesenia počas tretieho zasadnutia valného zhromaždenia
postačí súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných členov, pričom bod 4. tohto článku sa
nepoužije.
Článok 8
Rada združenia
1. Rada združenia /ďalej len Rada/ je výkonným orgánom združenia. Riadi činnosť združenia
v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Za svoju činnosť je zodpovedná
valnému zhromaždeniu.
2. Rada má minimálne troch členov. Jej funkčné obdobie je štyri roky. Rada sa schádza podľa
potreby, najmenej však raz za pol roka. Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina jej členov a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
V prípade rovnosti počtu hlasov má predseda 2 hlasy.
3. Pred ukončením funkčného obdobia môže byť člen Rady odvolaný valným zhromaždením.
Na jeho miesto valné zhromaždenie zvolí nového člena.
4. V období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia môže Rada kooptovať nových členov
z členov združenia v prípade, ak zvolení členovia nie sú schopní trvale vykonávať svoju
funkciu. Kooptovanie trvá do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia.
5. Rada najmä:
5.1. volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu, podpredsedu a tajomníka,
5.2. riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
5.3. vypracúva výročnú správu, správu o hospodárení združenia, plán činnosti a návrh
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rozpočtu,
5.4. rozhoduje o vzniku a zániku členstva členov združenia,
5.5. ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia, ak tak neurobilo valné
zhromaždenie.
Článok 9
Štatutárni zástupcovia
1. Štatutárnymi zástupcami združenia, ktorí zastupujú združenie navonok sú predseda a
podpredseda. Obaja štatutárni zástupcovia konajú v mene združenia samostatne a rovnocenne.
2. Do pôsobnosti predsedu patrí najmä:
2.1. zvolávanie a vedenie zasadnutí Rady
2.2. v prípade potreby poveruje vykonávaním svojej funkcie iného člena Rady.
3. V prípade neprítomnosti predsedu vykonáva jeho pôsobnosť podpredseda.
Článok 10
Revízna komisia
1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia.
2. Revízna komisia má najmenej dvoch členov. Jej funkčné obdobie je štyri roky. Revízna
komisia
sa schádza podľa potreby, najmenej raz za rok. Revízna komisia je
uznášaniaschopná, ak sú prítomní všetci jej členovia na platnosť uznesenia je potrebný súhlas
všetkých členov Revíznej komisie.
3. Pred ukončením funkčného obdobia môže byť člen Revíznej komisie odvolaný valným
zhromaždením. Na jeho miesto valné zhromaždenie zvolí nového člena.
4. Revízna komisia najmä:
4.1. dozerá na hospodárenie združenia a jeho jednotlivých orgánov so zreteľom na
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, stanov a ostatných vnútorných
predpisov združenia,
4.2. vypracúva revíznu správu, ktorú predkladá valnému zhromaždeniu.
5. Člen Revíznej komisie nemôže byť súčasne členom Rady.
Článok 11
Hospodárenie združenia
1. Združenie je nezisková organizácia. V prípade, že by vznikol zisk z niektorej jeho činnosti,
bude použitý len na základné ciele a činnosti združenia.
2. Zdrojmi majetku sú najmä:
2.1. členské príspevky,
2.2. príspevky, dotácie, granty, dedičstvá a iné dary od fyzických a právnických osôb,
2.3. výnosy z majetku občianskeho združenia,
2.4. príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia.
3. Právnické aj fyzické osoby bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú členmi združenia, môžu
prispieť k naplneniu cieľov a podpore činnosti združenia finančným príspevkom.
4. Finančné prostriedky združenia sú uložené na osobitnom účte.
5. Hospodárenie s majetkom združenia sa riadi v súlade so všeobecne záväznými predpismi,
stanovami združenia a uznesením orgánov združenia. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa
schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá Rada.
6. Príkazy k platbám, výberom finančných prostriedkov podpisuje štatutárny zástupca,
prípadne člen združenia ním poverený.
7. Účtovný rok je totožný s kalendárnym rokom.
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8. Prvý účtovný rok končí 31.12.2014.
Článok 12
Zánik združenia
1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, zlúčením alebo právoplatným rozhodnutím
MV SR.
2. Ak zaniká združenie zrušením alebo dobrovoľným rozpustením valné zhromaždenie
ustanoví likvidátora; ak tak neurobilo, ustanoví ho Rada.
3. Pri zániku združenia zrušením sa najprv uhradia všetky záväzky združenia. Zvyšný majetok
sa použije výlučne na účely v súlade s pôvodnými cieľmi združenia.
Článok 13
Záverečné ustanovenia
1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením a po schválení
Ministerstva vnútra SR
2. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

Michalovce, dňa 22.5.2014
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