
STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 
podľa zákona č. 83/1990 zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

Článok 1
Základné ustanovenia

1.1 
Názov občianskeho združenia 
      - v slovenskom jazyku: ORBIS LIBRI
      - v anglickom jazyku:    THE WORLD OF THE BOOK

1.2 
Sídlo združenia
      S. Nováka 1763/2
      026 80 Dolný Kubín
      tel.: 043/5862277, fax: 043/5863368, e-mail: orakult@stonline.sk

1.3 
Občianske združenie ORBIS LIBRI (ďalej len združenie) je nepolitické, dobrovoľné, 
neziskové, záujmové združenie fyzických a právnických osôb, ktoré svojimi aktivitami 
realizujú ciele združenia.
Občianske združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju 
činnosť rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.
Zduženie môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami 
sledujúcimi podobné ciele v Slovenskej republike a v zahraničí.

Článok 2
Ciele a predmet činnosti združenia

2.1 
Hlavným cieľom združenia je podpora kultúrnosti, vzdelanosti, tvorivosti, informačnej 
a čitateľskej gramotnosti občanov formou realizácie rôznych kultúrno-spoločenských 
a výchovno-vzdelávacích aktivít. Združenie má záujem vytvárať materiálne, technické 
a fondové podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, informačných,vzdelávacích, sociálno-
spoločenských a voľno-časových potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov 
mesta Dolný Kubín a regiónu Orava. Zduženie má za cieľ prispievať aj k prekonávaniu 
sociálnych, informačných a komunikačných bariér pri integrácii zdravotne znevýhodnených 
spoluobčanov. 

2.2. 
Činnosť združenia, sledujúc stanovené ciele, bude spočívať najmä v:

a/ realizácii vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí zameraných 
predovšetkým na adresné sprostredkovanie hodnôt knižnej kultúry, formovanie 
čitateľského vedomia, rozširovanie kultúrneho, spoločenského a vzdelanostného 
rozhľadu detí a mládeže, prístup verejnosti ku kultúrnemu dedičstvu, prevenciu 
nežiaducich spoločenských javov a podporu zdravého životného štýlu, výmenu 
odborných skúseností v oblasti rozvíjania záujmu o čítanie organizovaním 
seminárov, kurzov, prednášok a publikačnou činnosťou

b/ organizácii voľnočasových aktivít a motivácii k tvorivej činnosti – tvorivé dielne, 
workshopy, súťaže, výstavy, stretnutia klubového typu
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c/ vytváraní materiálnych podmienok pre humanizáciu a skvalitňovanie života 
sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov

d/ spolupráci so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí, podporovaní 
a participácii na aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších komunít 
obdobného zamerania

Článok 3
Členstvo v združení

3.1 Členom združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 15 rokov a právnické osoby, ktoré 
      súhlasia so stanovami a cieľmi združenia.

3.2  Členstvo v združení môže byť: 
a/ riadne 
b/ čestné

3.3 Riadne členstvo vzniká:
a/ podaním písomnej prihlášky do združenia
b/ rozhodnutím predsedníctva združenia o prijatí nového člena
c/ členstvo vzniká dňom prijatia za člena
d/ dokladom členstva je členský preukaz

3.4 Čestné členstvo vzniká:
a/ návrhom na udelenie čestného členstva fyzickej alebo právnickej osobe za 

finančnú alebo materiálnu podporu združenia 
b/ rozhodnutím predsedníctva združenia o udelenení čestného členstva

3.5 Členstvo zaniká:
a/ vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena 

predsedníctvu 
b/ vylúčením – z vážneho dôvodu, ak je správanie člena v rozpore sso stanovani 

združenia a povinnosťami člena
c/ úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby 
d/ zánikom združenia

Článok 4
Práva a povinnosti členov

4.1 Riadny člen združenia má právo:
a/ podieľať sa na činnosti združenia
b/ voliť a byť volený do orgánov združenia
c/ obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich 

o stanovisko
d/ byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia, zúčastňovať sa na 

zasadaniach orgánov združenia a podávať návrhy  na činnosť a zmeny stanov 

4.2 Čestný člen združenia má právo:
a/ byť informovaný a podieľať sa na činnosti združenia
b/ podávať návrhy  na činnosť združenia
c/ v roku, v ktorom združeniu poskytol finančný príspevok alebo sponzorský dar, byť 

uvádzaný medzi sponzormi projektov na miestach, ktoré slúžia k tomuto účelu



4.3 Povinnosti člena sú:
a/ dodržiavať stanovy združenia
b/ plniť uznesenia orgánov združenia
c/ podľa svojich schopností a možností podieľať sa na činnosti združenia
d/ nekonať v rozpore s cieľmi a aktivitami združenia

Článok 5
Orgány združenia

5.1 Orgánmi združenia sú:
a/ Valné zhromaždenie 
b/ Predsedníctvo združenia
c/ Dozorná rada

5.2 Valné zhromaždenie:
a/ je najvyšším orgánom združenia, tvoria ho individuálni členovia a delegovaní 

zástupcovia členov - právnických osôb
b/ schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky
c/ volí a odvoláva členov Predsedníctva
d/ volí a odvoláva členov Dozornej rady
e/ schvaľuje Výročnú správu o činnosti a hospodárení, plán činnosti a rozpočet
f/ rozhoduje o zrušení združenia
g/ zasadanie Valného zhromaždenia zvoláva Predsedníctvo jedenkrát do roka, 

mimoriadne zasadanie Valného zhromaždenia zvoláva predseda združenia, ak ho 
o to požiada najmenej 1/3 členov alebo 1/3 členov Predsedníctva

h/ je uznášaniaschopné, ak sa na ňom zúčastní nadplovičná väčšina všetkých 
riadnych členov. Návrhy a uznesenia sú prijaté, ak získajú nadpolovičnú väčšinu 
hlasov prítomných riadnych členov, s výnimkou rozhodnutí o zmene stanov 
a zániku združenia, na ktoré je potrebný súhlas 2/3 prítomných účastníkov, nie 
však menej ako polovicu hlasov všetkých riadnych členov

5.3 Predsedníctvo združenia:
a/ je výkonným a rozhodujúcim orgánom združenia, riadi činnosť združenia v období 

medzi dvoma zasadaniami Valného zhromaždenia a za svoju činnosť je 
zodpovedný Valnému zhromaždeniu  

b/ má najmenej 3 členov, ktorých funkčné obdobie je 3 roky a schádza sa najmenej 
dvakrát do roka

c/ je uznášaniaschopné a rozhoduje, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov
d/ volí spomedzi svojich členov predsedu a odvoláva ho
e/ riadi a zabezpečuje činnosť združenia
f/ zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Valného zhromaždenia
g/ vypracúva plán činnosti, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení 

združenia
h/ rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia
ch/ rozhoduje o zrušení združenia, ak sa Valné zhromaždenie nezíde do troch  
      mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia
i/ ustanovuje likvidátora v prípade zániku združenia
j/ predseda združenia je volený na dobu 3 rokov, je štatutárnym orgánom združenia 

a zastupuje ho navonok



5.4 Dozorná rada:
a/ je kontrolným orgánom združenia, za svoju činnosť sa zodpovedá Valnému 

zhromaždeniu
b/ dozorná rada má troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Jej členovia 

nemôžu byť členmi Predsedníctva. Schádza sa minimálne raz ročne. Jej rokovania 
zvoláva a riadi predseda dozornej rady. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je 
prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Predseda Dozornej rady má právo 
zúčastňovať sa na zasadaniach Predsedníctva s hlasom poradným.

c/ kontroluje dodržiavanie stanov združenia, plnenie uznesení Valného zhromaždenia 
a Predsedníctva, dohliada na to, aby sa činnosť združenia uskutočňovala v súlade 
s právnymi predpismi

d/ kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje Predsedníctvo na nedostatky 
a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie

Článok 6
Hospodárenie združenia

6.1 Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom

6.2 Zdrojmi majetku sú:
a/ členské príspevky (ak o ich vyberaní rozhodne Valné zhromaždenie)
b/ príspevky, dary, dotácie agranty od fyzických a právnických osôb
c/ výnosy majetku 
d/ príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia

6.3 Hospodárenie združenia sa riadi všeobecne platnými právnymi predpismi a schváleným
       Rozpočtom

6.4 Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce 
      obdobie

Článok 7
Zánik združenia

7.1 Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, zlúčením s iným združením alebo
      právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR

7.2 V prípade zániku rozpustením predsedníctvo ustanovuje likvidátora

7.3 Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa
      v prípade likvidácie môže previesť inému združeniu, nadácii alebo právnickej osobe 
      s podobnými cieľmi alebo na verejnoprospešné a charitatívno – humánne účely.

Článok 8
Záverečné ustanovenia

8.1 Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia ustanovujúcim Valným zhromaždením. 
8.2 Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR podľa príslušných 
      zákonných predpisov. 

 


