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STANOVY 

Občianskeho zdruţenia TOTUS TUUS, 

zaloţené v zmysle Zákona NR SR č. 83/1990 Zb. o zdruţovaní občanov 

 

 

Článok I. 

Základné ustanovenia 

 

1. Názov zdruţenia je TOTUS TUUS. 

 

  Zdruţenie je nezisková organizácia zdruţujúca na báze dobrovoľnosti ľudí, ktorí sa 

usilujú realizovať ciele zdruţenia uvedeného v článku II. 

 

2. Sídlo zdruţenia: 976 44 Mýto pod Ďumbierom, č. 298 

3. Pôsobnosť TOTUS TUUS je vymedzená stanovami tohto zdruţenia. 

 

 

Článok II. 

Ciele združenia 

 

Cieľom zdruţenia je: 

 vytváranie vlastných kresťanských kultúrnych podujatí s cieľom evanjelizácie 

 hľadanie kresťanských amatérskych tvorcov kultúry, zverejňovanie ich diel a ich 

podpora 

 organizácia koncertov, vernisáţí, výstav 

 súťaţe tvorcov 

 publikácie cez médiá a internet 

 podujatia s prezentáciou hudby, poézie, prózy a výtvarného umenia 

 stretnutia amatérskych umelcov s cieľom kresťanského formovania 

 organizácia zjazdov kresťanských amatérskych umelcov 
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Článok III. 

Členstvo v združení 

 

1. Členstvo v združení  

 členom môţe byť kaţdá fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami tohto zdruţenia 

a je kresťanom. Nemusí ním byť len občania SR.  

 podľa §2 ods. 2 cit. zákona členmi zdruţenia môţu byť aj právnické osoby 

 členstvo v zdruţení vzniká prijatím člena výkonným výborom na základe písomnej 

ţiadosti uchádzača o členstvo 

 

2. Práva člena TOTUS TUUS 

 zúčastňovať sa na činnosti zdruţenia 

 voliť a byť volený do orgánov zdruţenia 

 byť informovaný o činnosti a zámeroch zdruţenia  

 vyuţívať majetok zdruţenia v súlade s jeho stanovami 

 obracať sa na orgány zdruţenia s námetmi a sťaţnosťami a ţiadať o 

stanovisko 

 

3. Povinnosti člena TOTUS TUUS 

 dodrţiavať stanovy zdruţenia 

 plniť prijaté uznesenia orgánov zdruţenia a aktívne sa podieľať na ich 

realizovaní 

 podľa svojho svedomia, rozsahu svojich moţností a schopností pomáhať 

orgánom zdruţenia 

 platiť členský príspevok vo výške stanovenej valným zhromaţdením 

 ochraňovať a zveľaďovať majetok zdruţenia 

 

4. Členstvo zaniká: 

 vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena 

o vystúpení zo zdruţenia 

 úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby 

 zánikom zdruţenia  

 vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena 
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 vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské 

povinnosti, alebo z iných dôleţitých dôvodov. O vylúčení rozhoduje 

výkonný výbor. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen 

odvolanie na najvyšší orgán zdruţenia. 

 

 

Článok IV. 

Orgány TOTUS TUUS 

 

Orgány zdruţenia sú: 

1. Valné zhromaţdenie 

2. Výkonný výbor  

3. Dozorná rada 

 

1. Valné zhromaždenie (ďalej len VZ) 

a) Je najvyšším orgánom zdruţenia, tvoria ho všetci členovia zdruţenia. Valné 

zhromaţdenie zvolá spravidla  1-krát ročne výkonný výbor pozvánkou, 

minimálne 7 dní dopredu. Výkonný výbor zvolá VZ aj v prípade, ak o to 

písomne poţiada nadpolovičná väčšina všetkých členov zdruţenia.  

b) Valné zhromaţdenie zdruţenia je uznášaniaschopné, ak je na rokovaní 

prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhodnutia valného 

zhromaţdenia zdruţenia sú prijímané formou uznesenia, schváleného 

nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.  

c) Rokovanie vedie predseda výkonného výboru. V jeho neprítomnosti je to 

podpredseda výkonného výboru, prípadne iný člen výkonného výboru, ktorého 

určí výkonný výbor zdruţenia na svojom predchádzajúcom alebo 

ktoromkoľvek zasadnutí. 

d) Návrhy na uznesenie spracúva, poskytne a predkladá predsedajúcemu 

návrhová komisia, ktorú na rokovaní volí valné zhromaţdenie. 

 

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí: 

 prijímať a meniť stanovy tohto zdruţenia 

 voliť a odvolávať členov výkonného výboru; predsedu a podpredsedu 

zdruţenia a dozornú radu  
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 voliť návrhovo – mandátovú komisiu zdruţenia 

 potvrdzovať rozhodnutie výkonného výboru zdruţenia o vylúčení člena 

zdruţenia 

 schvaľovať rozpočet a účtovnú uzávierku zdruţenia 

 rozhodovať o záleţitostiach rozhodujúcich pre činnosť zdruţenia  

 schvaľovať ročnú správu o činnosti zdruţenia, rozpočet a správ 

o hospodárení zdruţenia 

 rozhodovať o zlúčení s iným zdruţením toho istého charakteru, alebo 

dobrovoľnom rozpustení zdruţenia  

 

2. Výkonný výbor TOTUS TUUS 

a) Výkonný výbor je za svoju činnosť zodpovedný najvyššiemu orgánu. 

b) Riadi činnosť zdruţenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu. 

c) Tvoria ho 5 členovia, volení valným zhromaţdením na obdobie 3 rokov. 

Členmi sú vţdy predseda, podpredseda, hospodár a tajomník. Tajomník 

zdruţenia vykonáva aj úlohu zapisovateľa. 

d) Výkonný výbor sa schádza podľa potreby, minimálne však 1-krát za 3 

mesiace.  

e) Výkonný výbor je uznášaniaschopný za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny 

jeho členov. Rozhodnutia výkonného výboru sa prijímajú nadpolovičnou 

väčšinou prítomných členov. V prípade váţneho rozhodnutia môţe výkonný 

výbor vyuţiť právo tajného hlasovania. 

f) Štatutárnym zástupcom oprávneným konať, podpisovať a jednať v mene tohto 

zdruţenia je predseda a podpredseda zdruţenia. V prípade finančných 

transakcií sa postupuje tak, ako je uvedené v článku V. bod 7.  

 

3. Dozorná rada TOTUS TUUS 

Je kontrolným orgánom zdruţenia. Tvoria ho 3 členovia volení valným 

zhromaţdením na obdobie 3 rokov. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné 

s členstvom vo výkonnom výbore tohto zdruţenia. Dozorná rada zodpovedá za 

svoju činnosť valnému zhromaţdeniu. Predsedu dozornej rady volí VZ. 
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Do pôsobnosti dozornej rady patrí: 

 dozerať nad dodrţiavaním stanov zdruţenia a rozhodnutí orgánov 

zdruţenia 

 dbať na súlad medzi rozhodnutiami orgánov zdruţenia a stanovami 

 posudzovať ročnú správu o činnosti zdruţenia, návrh rozpočtu a správu 

o hospodárení zdruţenia vypracovanú prostredníctvom predtým, ako ju 

príjme valné zhromaţdenie 

 

Pri zániku členstva člena výkonného výboru alebo dozornej rady sa nový člen volí VZ na 

dobu do konca volebného obdobia.  

 

 

Článok V. 

Zásady hospodárenia združenia 

 

1. Výkonné hospodárske úlohy zdruţenia zabezpečuje hospodár. Je volený valným 

zhromaţdením na 3 roky. Príjmy zdruţenia tvoria členské príspevky, výnosy z akcií 

zdruţenia, dobrovoľné príspevky členov nad rámec povinných príspevkov, účelové 

príspevky, dary, dotácie a granty od právnických osôb. 

2. Hospodár: 

 vedie peňaţný denník  

 sleduje pohyb na účte 

 vedie inventárnu knihu zdruţenia 

 1-krát ročne vypracúva správu o hospodárení zdruţenia pre potreby VZ 

 zabezpečuje kompletnú ekonomickú agendu zdruţenia 

 podáva pravidelne správu o hospodárení a to na poţiadanie výkonného výboru 

na jeho zasadnutiach 

 vyberá a eviduje členské príspevky aj s menným zoznamom 

3. Členské príspevky sa platia v termínoch a vo výške, ktoré schvaľuje VZ. Vyberá 

a eviduje ich hospodár.  

4. Členský príspevok pozostáva z povinnej čiastky platenej ročne kaţdým členom 

a dobrovoľnej čiastky, ktorá sa odvádza do rozpočtu tohto zdruţenia. 

5. Peňaţné dary prijaté v hotovosti sa evidujú v peňaţnom denníku. 
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6. Finančné prostriedky sa ukladajú v peňaţnom ústave na beţný účet, ktorý je zriadený 

pre finančné potreby zdruţenia po jeho zaregistrovaní Ministerstvom vnútra SR. 

7. Podpisové právo pri finančných operáciách majú: 

 predseda zdruţenia 

 podpredseda zdruţenia 

 hospodár zdruţenia 

Finančné operácie musia podpísať najmenej dvaja členovia s podpisovým právom, 

vţdy však predseda zdruţenia. 

8. Zdruţenie hospodári s finančnými prostriedkami podľa rozpočtu schváleného VZ. 

Čerpanie a hospodárenie sa sleduje na základe dokladov a záznamov v peňaţnom 

denníku. 

9. Finančné prostriedky sa vynakladajú v súlade s poslaním tohto zdruţenia a na beţné 

náklady spojené s jeho činnosťou. 

10. Majetok zdruţenia sa eviduje v inventárnej knihe zdruţenia. Inventarizácia majetku 

a pokladne sa vykonáva 1-krát ročne ku 31.12. príslušného kalendárneho roka, ďalej 

v prípade zmeny na funkciu predsedu a hospodára. 

 

 

Článok VI. 

Zánik združenia 

 

1. Zdruţenie zaniká: 

 na základe rozhodnutia VZ 

 zlúčením s iným občianskym zdruţením 

 dobrovoľným rozpustením 

 rozhodnutím Ministerstva vnútra SR 

2. Pri zániku zdruţenia vykoná výkonný výbor zúčtovanie všetkého majetku zdruţenia, 

pri tom vyrovná všetky záväzky a dlhy a určí likvidátora. 

3. Majetok sa prednostne odpredá ostatným zdruţeniam podľa záujmu. Likvidačné 

prebytky sa pouţijú na základe rozhodnutia VZ. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu 

zdruţenia do 15 dní Ministerstvu vnútra SR. 
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Článok VII. 

Záverečné ustanovenie 

 

  Do procesu registrácie a do vzniku orgánov zdruţenia riadi celú činnosť 

a zodpovedá za ňu prípravný výbor. Prípravný výbor pozostáva zo 6 členov, z ktorých 

aspoň 1 musí mať viac neţ 18 rokov. 

  Zdruţenie vzniká a začne činnosť registráciu na Ministerstve vnútra SR presne 

v zmysle Zákona NR SR č. 83/1990 Zb. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie. 


