Stanovy

I.
Všeobecné ustanovenia
1. Občianske združenie (ďalej len „združenie“) je nepolitické, dobrovoľné a záujmové
združenie občanov pôsobiacich na území Slovenskej republiky. Je platformou pre
činnosť jednotlivcov i skupín pôsobiacich na území Slovenskej republiky, ktoré konajú v
súlade s cieľmi združenia.
2. Názov združenia je LEK-OR, združenie lekárov Oravy.
3. Sídlom združenia je Oravská Jasenica č. 85, 02964. Združenie je samostatnou
právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti.
II.
Ciele združenia
1.

Cieľom združenia je:

Zabezpečovať kvalitu poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti v regióne Oravy:
a) podieľať sa na postagraduálnom vzdelávaní poskytovateľov primárnej zdravotnej
starostlivosti pre dospelých v regióne Orava,
b) podieľať sa na výchove mladých lekárov v odbore všeobecné lekárstvo pre
dospelých,
c) budovať a podporovať pozitívny a aktívny prístup obyvateľov regiónu Orava
k svojmu zdraviu,
d)

podporovať materíálovo-technické vybavenie členov združenia,

e)

podieľať sa spolu s verejnou správou na poskytovaní primárnej zdravotnej
starostlivosti mimo

riadnych ordinačných hodín,

f) vytvárať platformu pre odborný rozvoj vlastných členov v súlade s vyššie
uvedenými cieľmi.
2. Stanovené ciele bude združenie napĺňať najmä:
a)

organizovaním pravidelných vzdelávacích aktivít tzv.“ peer to peer education“,

b) aktívnym hľadaním finančných zdrojov,
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c)
3. Pri

publikačnou činnosťou v regionálnych médiách.
svojich

aktivitách

združenie

garantuje

dodržiavanie

morálnych

zásad

a

profesionálnej etiky, ako aj odbornú spôsobilosť svojich členov.
III.
Členstvo v združení
1. Vznik členstva
Členom združenia sa za podmienok určených týmito stanovami môže stať fyzická alebo
právnická osoba na základe vyplnenia a registrácie prihlášky a po schválení Správnou
radou a súčasného zaplatenia členského príspevku. Člen súhlasí so zámerom, cieľmi a
činnosťou združenia.
2. Zánik členstva
Členstvo zaniká:
a)

vystúpením zo združenia, a to dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení
zo združenia,

b) vylúčením, a to dňom rozhodnutia správnej rady o vylúčení zo združenia, napr. z
dôvodu porušenia stanov,
c)

úmrtím,

d) zánikom združenia.
IV.
Práva a povinnosti členov združenia
1. Člen má právo:
a)

podieľať sa na činnosti združenia podľa vlastného rozhodnutia a výberu v zmysle
jednotlivých druhov členstva,

b) požívať služby a výhody členstva poskytované združením,
c)

voliť a byť volený do správnych orgánov združenia v súlade so stanovami,

d) obracať sa na orgány združenia s podnetmi, pripomienkami a sťažnosťami,
e)

byť informovaný o rozhodnutiach združenia,

f)zúčastňovať sa na zasadnutí Zhromaždenia členov združenia,
g) podávať návrhy na činnosť združenia a zmeny stanov.
2. Člen združenia je povinný:
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a)

dodržiavať všetky platné právne normy a predpisy týkajúce sa výkonu činností
realizovaných v združení,

b) dodržiavať stanovy združenia a plniť uznesenia orgánov združenia,
c)

podieľať sa na realizácii cieľov združenia,

d) platiť ročný členský príspevok.
V.
Ochrana dobrého mena združenia
1. Dobré meno združenia nesmie byť využívané alebo zneužívané individuálnymi osobami
alebo skupinami osôb s cieľom obohatenia, iného osobného prospechu alebo na
komerčné a iné účely. Člen združenia nemôže zastupovať združenie bez poverenia
Správnou radou alebo Zhromaždením členov združenia. Zneužitie dobrého mena
združenia môže byť dôvodom vylúčenia zo združenia, o ktorom môže rozhodnúť
Správna rada alebo Zhromaždenie členov združenia.
VI.
Orgány združenia
1. Zhromaždenie členov združenia
2. Správna rada
3. Predseda
4. Kontrolór

VII.
Zhromaždenie členov združenia
1.

Zhromaždenie členov združenia je najvyšším rokovacím a rozhodovacím orgánom
združenia a je tvorené všetkými riadnymi členmi združenia.

2.
3.

Zhromaždenie členov združenia zvoláva Správna rada najmenej jedenkrát ročne.
Ak o to požiada 1/3 riadnych členov združenia, Správna rada je povinná zvolať
Zhromaždenie členov združenia do dvoch mesiacov od tohto požiadania. Ak o to
požiada kontrolór, Správna rada je povinná zvolať Zhromaždenie členov združenia do
jedného mesiaca od jeho požiadania.
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4.

Zhromaždenie členov združenia rozhoduje o všetkých základných otázkach
týkajúcich sa združenia a to najmä:
a)

schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,

b) volí a odvoláva členov Správnej rady a kontrolóra ,
c)

schvaľuje plán činnosti združenia,

d) schvaľuje správu o činnosti združenia,
e)

schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,

f)

schvaľuje vnútorný poriadok združenia a volebný poriadok

g) rozhoduje o zrušení združenia,
h) schvaľuje výšku povinného ročného členského príspevku na návrh Správnej rady.
5.

Zhromaždenie členov združenia je uznášaniaschopné, ak je prítomných najmenej 50
% riadnych členov. Jeho uznesenie je schválené súhlasom nadpolovičnej väčšiny hlasov
prítomných

riadnych

členov. Na schválenie zmeny stanov je potrebný súhlas 2/3

väčšiny hlasov prítomných riadnych členov. Voľba členov orgánov združenia sa riadi
platným volebným poriadkom.

VIII.
Správna rada a predseda
1. Správna rada je výkonným orgánom združenia a má troch členov. Zabezpečuje, riadi
a zodpovedá za činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Zhromaždenia členov
združenia.
2. Správna rada je uznášaniaschopná, ak sú prítomní všetci jej členovia. Na platnosť jej
rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov Správnej rady. V prípade
rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu združenia.
3. Správna rada:
a)

zvoláva Zhromaždenie členov združenia,

b) rozhoduje o prijatí nových členov, o vylúčení členov a vedie zoznam členov
združenia,
c)

spravuje majetok združenia,

d) informuje členov o činnosti združenia,
e)

aktívne sa zasadzuje za plnenie cieľov združenia,

f)zabezpečuje splnenie uznesení, ktoré boli prijaté Zhromaždením členov združenia,
g) chráni a presadzuje záujmy členov združenia,
h) volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu združenia,
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i)vykonáva ďalšiu činnosť, pokiaľ táto nepatrí iným orgánom združenia,
j)rozhoduje o zrušení združenia v prípade, ak sa zhromaždenie členov združenia
nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia.
4. Štatutárnym orgánom združenia je predseda združenia, ktorý zastupuje združenie
navonok a koná v jeho mene vo všetkých veciach. Predseda združenia riadi činnosť
združenia a vykonáva neodkladné rozhodnutia v čase medzi zasadnutiami Správnej
rady. V prípade potreby, predseda združenia môže poveriť vykonávaním svojej funkcie
iného člena Správnej rady.
5. Správna rada sa schádza spravidla jeden krát za mesiac. Schôdze Správnej rady zvoláva
predseda združenia.
6. Funkčné obdobie členov Správnej rady je trojročné.
7. Správna rada môže v prípade uvoľnenia z funkcie člena Správnej rady kooptovať do
tejto funkcie člena v súlade s volebným poriadkom. Tento člen zastáva uvedenú funkciu
do konca funkčného obdobia. Pri uvoľnení dvoch členov správnej rady sa uskutočnia
doplňovacie voľby.
8. Uvoľnenie z funkcie člena Správnej rady môže byť z dôvodu:
a) odstúpenia,
b) vylúčenia zo združenia,
c) odvolania,
d) úmrtia.
IX.
Kontrolór
1. Kontrolór je člen združenia volený

Zhromaždením členov združenia na dobu piatich

rokov .
2. Kontrolór:
a)

zúčastňuje sa zasadnutí Zhromaždenia členov združenia,

b) kontroluje plnenie uznesení Zhromaždenia členov združenia a činnosť Správnej
rady. Za týmto účelom má prístup ku všetkým dokladom združenia,
c)

dohliada na riadny výkon činností vykonávaných v rámci združenia,

d) kontroluje hospodárenie združenia,
e)

je oprávnený požiadať Správnu radu o zvolanie Zhromaždenia členov v prípade, že
v rámci svojej kontrolnej činnosti zistí také skutočnosti, ktoré sú dôležité pre
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samotnú činnosť združenia. Ak Správna rada nezvolá Zhromaždenie členov
združenia do 1 mesiaca odo dňa doručenia písomnej žiadosti kontrolóra
predsedovi Správnej rady, kontrolór zvolá Zhromaždenie členov združenia do
jedného mesiaca odo dňa uplynutia lehoty pre zvolanie Zhromaždenia Správnou
radou.
X.
Organizačné zložky
1. Združenie je oprávnené zriadiť organizačnú zložku, v mene ktorej bude konať vedúci
organizačnej zložky. Organizačná zložka musí vo svojom názve obsahovať názov
občianskeho združenia s uvedením, že ide o organizačnú zložku.
2. O zriadení organizačnej zložky, ako aj o menovaní vedúceho organizačnej zložky
rozhoduje Správna rada.
XI.
Hospodárenie združenia
1. Majetok združenia tvoria:
a)

členské príspevky,

b) dotácie štátnej správy,
c)

dary sponzorov,

d) hmotný majetok združenia,
e)

prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci cieľov činnosti
združenia,

f)získané granty a finančná podpora,
g) iné príjmy, veci a majetkové práva dosahované v súlade s platnými právnymi
predpismi Slovenskej republiky.
2. Hospodárenie s majetkom združenia sa uskutočňuje v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi, stanovami združenia a rozhodnutiami orgánov združenia. Za
hospodárenie združenia a vedenie účtovníctva zodpovedá Správna rada .

XII.
Zánik združenia
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1. Združenie zaniká:
a)

dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,

b) právoplatným

rozhodnutím

Ministerstva

vnútra

Slovenskej

republiky

o jeho

rozpustení.
2. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie
vykoná likvidátor určený Správnou radou. Likvidátorom môže byť len člen združenia.
Likvidátorom môže byť len fyzická osoba.
XIII.
Organizácia združenia
1. Podrobnosti o organizácii združenia upravuje vnútorný poriadok združenia.
2. Podrobnosti o voľbách do orgánov združenia upravuje volebný poriadok.
XIV.
Prechodné ustanovenia
1. Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie združenia stávajú automaticky členmi
združenia. Takisto sú povinní:
a)

oznámiť verejnosti vznik združenia spolu s podmienkami pre prijatie členov,

b) zvolať Zhromaždenie členov združenia do troch mesiacov odo dňa registrácie
združenia.
XV.
Záverečné ustanovenia

a.

Stanovy

nadobúdajú

platnosť

a

účinnosť

dňom

ich

schválenia

Zhromaždením členov združenia.
b.

Združenie vzniká dňom jeho registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky.
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