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Preambula 

Tieto stanovy vymedzujú ciele, postavenie, organizáciu a hospodárenie občianskeho združenia LÚKA 
 
 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

1) Názov občianskeho združenia: LÚKA (ďalej len „združenie“). 

2) Združenie pôsobí na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  

3) Sídlo združenia: Veternicová 31, 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves. 

4) Združenie vzniká v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších 
predpisov registráciou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. 

5) Združenie je nezávislou a dobrovoľnou organizáciou, ktorá vykonáva svoju činnosť v súlade s týmito 
stanovami, zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

 
  

Článok 2 

Cieľ činnosti združenia 

Cieľom činnosti združenia je: 

1) prispievať občianskymi aktivitami k ochrane, zveľadeniu a obnove prírodného prostredia na území 
Bratislavy, s osobitným dôrazom na územia mestských častí Devín (napr. lokality Kráľova hora, 
Devínske Karpaty) a Karlova Ves (napr. lokality, obytné súbory a zóny Dlhé diely, Karloveská zátoka),  

2) informovať verejnosť o problematike ochrany území podľa bodu 1,  

3) predkladať orgánom samosprávy mestských častí Bratislavy a samosprávy mesta Bratislavy svoje 
návrhy, odporúčania a pripomienky v záujme kvality prírodného prostredia a územného rozvoja, 

4) prispievať občianskymi aktivitami ku kvalitnému rozvoju Bratislavy a jej mestských častí v záujme 
trvalo udržateľného rozvoja a kvality života v hlavnom meste SR. 

 
 

Článok 3 

Činnosť združenia 

Pre dosiahnutie svojho cieľa združenie hlavne: 

1) uskutočňuje aktivity zamerané na ochranu, zveľadenie a obnovu prírodného a životného prostredia, 
najmä spracovanie a predkladanie analýz, návrhov, petícií, štúdií a podnetov kompetentným orgánom 
a inštitúciám, 

2) spolupracuje s inštitúciami, orgánmi a jednotlivcami v oblasti samosprávy, územného plánovania 
a ochrany prírody, 

3) prezentuje problematiku ochrany prírodného a životného prostredia v masovokomunikačných 
prostriedkoch, 

4) vytvára a udržiava kontakty s obdobne zameranými subjektmi, 

5) v rámci princípov občianskej participácie deleguje svojich zástupcov do komisií, pracovných skupín 
alebo iných poradných orgánov samosprávy alebo štátnej správy. 

 
 

Článok 4 

Podmienky členstva v združení 

1) Členom združenia môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá sa stotožňuje s cieľmi 
združenia, ktorej spôsobilosť na právne úkony nebola obmedzená rozhodnutím súdu a ktorá riadne 
vyplnila a odovzdala prihlášku záujemcu o členstvo v združení.  

2) Členom združenia sa môže stať aj právnická osoba, ktorá sa stotožňuje s cieľmi združenia, ktorej 
štatutárny orgán riadne vyplní a odovzdá prihlášku záujemcu o členstvo v združení. 

3) Členstvo fyzickej osoby a právnickej osoby je rovnocenné a jeho držiteľovi sa priznávajú rovnaké 
práva a vyplývajú rovnaké povinnosti, ak tieto stanovy neurčujú inak. 
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Článok 5 

Vznik, pozastavenie a zánik členstva v združení 

1) Členstvo v združení je dobrovoľné. Vzniká schválením písomnej prihlášky záujemcu Radou 
združenia. 

2) Ak člen koná v rozpore so stanovami, môže mu byť pozastavené členstvo Radou združenia, a to 
s platnosťou do najbližšieho zhromaždenia členov združenia, ktoré o členstve rozhoduje. 

3) Členstvo zaniká úmrtím člena, písomným vyhlásením člena o vystúpení zo združenia, alebo 
zrušením členstva zhromaždením členov združenia. Pri zániku členstva nevzniká nárok na finančné 
vyrovnanie spojené s členstvom v združení.  

 
 

Článok 6 

Práva a povinnosti členov združenia 

1) Člen združenia má právo: 
a) zúčastňovať sa zhromaždenia členov združenia, pričom má práve jeden hlas, 
b) navrhovať kandidátov do orgánov združenia, 
c) nazerať do dokumentácie a písomností združenia, 
d) získavať informácie a listiny šírené združením, 
e) zúčastňovať sa činnosti združenia. 

2) Člen združenia je povinný: 
a) dodržiavať stanovy združenia, 
b) prispievať podľa svojich možností k naplneniu cieľa združenia, predovšetkým svojou osobnou 
účasťou na aktivitách združenia, 
c) vyvarovať sa činov, konania a prejavov, ktoré by poškodzovali dobré meno združenia alebo ktoré by 
mohli pre združenie privodiť povinnosť nahradiť škodu spôsobenú niekomu inému, 
d) vystupovanie vo vlastnom mene jasne identifikovať / odlíšiť od vystupovania v mene združenia, ak 
bol na také splnomocnený alebo mu také vystupovanie vyplýva z funkcie štatutárneho orgánu 
združenia, 
e) nevyužívať aktivity, činnosť a meno združenia na propagáciu politickej strany alebo hnutia, 
f) nevyužívať aktivity, činnosť a meno združenia na propagáciu komerčných aktivít, cieľov a zámerov 
bez predchádzajúceho súhlasu rady, 
g) informovať bez zbytočného odkladu združenie o svojom členstve v iných združeniach občanov, 
najmä  v politických stranách a politických hnutiach. 

 
 

Článok 7 

Orgány združenia 

1) Riadnymi a stálymi orgánmi združenia sú 
a) Zhromaždenie členov združenia (ďalej ako "zhromaždenie členov"), 
b) Rada združenia (ďalej ako "rada"), 
c) Kontrolná komisia združenia (ďalej ako "komisia"). 

2) Zhromaždenie členov alebo rada môžu vytvárať nestále orgány združenia, pričom musia presne 
vymedziť ich účel, úlohy a ďalšie aspekty / podmienky pôsobenia vrátane predpokladanej doby.   

3) Dočasným orgánom združenia je Prípravný výbor. Jeho úlohou je  
a) zabezpečiť registráciu týchto stanov združenia, 
b) vykonávať pôsobnosť rady v čase do zvolenia predsedu rady a členov rady, pričom zvolený člen 
Prípravného výboru vykonáva pôsobnosť predsedu rady do jeho zvolenia zhromaždením členov. 

4) Prípravný výbor má 5 členov a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých svojich členov.  

5) Listiny so vzťahom k tretím osobám vrátane návrhu na registráciu týchto stanov sú platné, ak ich 
podpísali všetci členovia Prípravného výboru. 

6) Prípravný výbor zaniká v deň zvolenia členov rady na zhromaždení členov. 

7) Štatutárnym orgánom združenia je predseda rady (ďalej ako "predseda"), ktorý ho zastupuje 
navonok a koná v jeho mene. 

8) V čase neprítomnosti predsedu, v prípade jeho choroby alebo smrti, zastupuje ho podpredseda rady 
v plnom rozsahu práv a povinností štatutárneho orgánu združenia.    
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Článok 8 

Zhromaždenie členov 

1) Zhromaždenie členov je najvyšším orgánom združenia. Tvoria ho všetci členovia združenia.  

2) Zhromaždenia členov sa člen združenia zúčastňuje osobne alebo zastúpený splnomocnencom na 
základe písomného plnomocenstva, pričom jeho súčasťou môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec 
hlasovať pri konkrétnych otázkach, ako aj časové obmedzenie plnomocenstva. Člena - právnickú 
osobu zastupuje splnomocnenec na základe aktuálneho výpisu z registra, ak je štatutárnym orgánom. 
V inom prípade na základe písomného plnomocenstva vydaného štatutárnym orgánom právnickej 
osoby.     

3) Do pôsobnosti zhromaždenia členov patrí: 
a) schvaľovať stanovy združenia a ich zmeny, 
b) voliť a odvolávať predsedu a členov rady, 
c) voliť členov a predsedu kontrolnej komisie, 
d) schvaľovať rozpočet združenia a plán činnosti združenia, zväčša na rok vopred, 
e) schvaľovať (odporúčaný) príspevok člena združenia, zväčša na rok vopred, 
f) schvaľovať koncepciu ďalšieho rozvoja združenia, 
f) schvaľovať správy o hospodárení a o činnosti združenia, 
g) rozhodovať o zrušení členstva v združení, 
h) rozhodovať o zániku združenia. 

4) Zhromaždenie členov sa koná sa podľa potreby členov, najmenej raz do roka. 

5) Zhromaždenie členov zvoláva rada najmenej 15 dní pred dňom jeho konania. Oznámenie musí byť 
doručené v písomnej alebo elektronickej forme každému členovi. Na účely doručovania oznámenia sa 
použijú adresy uvedené v prihláške za člena, ak člen nenahlási ich zmenu. 

6) Rada je povinná zvolať zhromaždenie členov, ak o to požiada 
a) 1/5 členov združenia, 
b) člen rady, 
c) kontrolná komisia.  

7) Ak v prípadoch podľa odseku 6, rada nezvolá zhromaždenie do 15-ich dní od doručenia žiadosti, 
môže ho zvolať ten, kto rade podal žiadosť podľa bodu 6 tohto článku. 

8) Rozhodnutia zhromaždenia členov sa prijímajú hlasovaním nadpolovičnej väčšiny prítomných na 
zhromaždení členov, alebo hlasujúcich písomnou formou. K otázkam týkajúcim sa vzťahov, práv 
a povinností vyplývajúcich z členstva v združení môžu sa členovia vyjadrovať aj prostredníctvom 
elektronickej komunikácie, ak tento zvolený spôsob umožňuje jednoznačne určiť člena združenia, ktorý 
tento spôsob komunikácie využíva.      

 
 

Článok 9 

Rada združenia 

1) Rada je výkonným orgánom združenia. Má troch až päť členov – fyzické osoby. Predsedom a 
členom rady nemôže byť člen politickej strany alebo politického hnutia. Predsedu rady a členov rady 
volí zhromaždenie členov nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov združenia. Funkčné obdobie 
člena rady trvá najviac 5 rokov. Člen združenia môže byť opakovane zvolený za člena rady. Rada 
vykonáva  pôsobnosť, pokiaľ počet jej členov neklesne pod troch. Ak klesne, zostávajúci členovia rady 
zvolajú bez odkladu zhromaždenie členov za účelom volieb ďalších členov rady v súlade so stanovami.  

2) Na čele rady je predseda, ktorý riadi jej činnosť, ktorý určuje úlohy členom rady a ktorý vedie 
rokovania zhromaždenia členov, ak zhromaždenie členov nerozhodlo inak. Funkčné obdobie predsedu 
trvá najviac 5 rokov. Člen združenia môže byť opakovane zvolený za predsedu. 

3) Predsedu rady v neprítomnosti, počas choroby a v prípade jeho smrti zastupuje podpredseda rady, 
ktorého si spomedzi seba volia členovia rady na prvom stretnutí rady po jej zvolení. Funkčné obdobie 
podpredsedu trvá najviac 5 rokov. Člen združenia môže byť opakovane zvolený za podpredsedu. 

4) Funkčné obdobie predsedu, podpredsedu a/alebo člena rady končí 
a) uplynutím doby 5 rokov od zvolenia, 
b) vzdaním sa funkcie na zhromaždení členov alebo na stretnutí rady alebo písomným oznámením, 
c) odvolaním z funkcie nadpolovičným počtom hlasov členov orgánu, ktorý ho zvolil, 
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d) odvolaním celej rady zhromaždením členov nadpolovičným počtom hlasov všetkých členov 
združenia, 
e) vstupom do politickej strany alebo politického hnutia,  
f) smrťou. 

5) Predseda, podpredseda a/alebo člen rady môže zo svojej funkcie kedykoľvek odstúpiť. Odstúpenie 
je účinné po uplynutí 30 dní od jeho oznámenia združenia. V prípade odstúpenia predsedu, rada zvolá 
zhromaždenie členov za účelom voľby predsedu v lehotách podľa článku 8 týchto stanov. 

6) Rada riadi činnosť združenia v čase medzi zhromaždeniami členov. Rada rozhoduje o zabezpečení 
činnosti združenia. O náhlych / neplánovaných / nepredvídaných úlohách / záležitostiach rozhoduje, ak 
ich plnenie / zabezpečenie nie je možné odložiť a vybaviť až po rokovaní zhromaždenia členov 
v lehotách podľa článku 8 týchto stanov.  

7) Rada sa stretáva podľa potreby, najmenej 4 razy za rok.  

8) Rada prijíma odporúčania, rozhodnutia a stanoviská nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných 
členov rady alebo hlasujúcich členov rady, ak sa dohodla na elektronickej forme komunikácie. Rada 
informuje členov združenia o prijatých záväzných rozhodnutiach, odporúčaniach a vydaných 
stanoviskách. 

9) Rada rozhoduje o pozastavení členstva. Toto rozhodnutie je záväzné. 

10) Rada predkladá podklady kontrolnej komisii v rozsahu podľa požiadania. 

11) Rada zodpovedá za správne vedenie účtovnej dokumentácie združenia a jej uchovávanie. 
Predkladá kontrolnej komisii návrh účtovej závierky.  

 
 

Článok 10 

Kontrolná komisia 

1) Kontrolná komisia (ďalej ako "komisia") je dozorným orgánom združenia. Má 3 členov – fyzické 
osoby. Členom komisie nemôže byť člen politickej strany alebo politického hnutia. Členov komisie volí 
zhromaždenie členov. Funkčné obdobie člena komisie trvá najviac 5 rokov. Člen združenia môže byť 
opakovane zvolený za člena komisie. Členstvo v komisii je nezlučiteľné s členstvom v rade. 

2) Funkčné obdobie člena komisie končí 
a) uplynutím doby 5 rokov od zvolenia, 
b) vzdaním sa funkcie na zhromaždení členov alebo na stretnutí komisie alebo písomným oznámením, 
c) odvolaním z funkcie nadpolovičným počtom hlasov všetkých členov združenia, 
d) odvolaním celej rady zhromaždením členov nadpolovičným počtom hlasov všetkých členov 
združenia, 
e) vstupom do politickej strany alebo politického hnutia,  
f) smrťou. 

3) Komisia prostredníctvom svojich členov kontroluje, či združenie (jeho členovia alebo orgány) 
vykonáva činnosť v súlade so stanovami združenia, rozhodnutiami zhromaždenia členov a v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Komisia o svojich zisteniach podáva správu zhromaždeniu 
členov a informuje radu bez zbytočného odkladu v záujme urýchlenej nápravy zistených nedostatkov.   

4) Členovia komisie sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov, písomností a záznamov (napr. 
elektronickej komunikácie), týkajúcich sa činnosti združenia, jeho členov alebo orgánov, a vyhotovovať 
si z nich kópie. 

5) Komisia sa vyjadruje ku všetkým materiálom predkladaným zhromaždeniu členov a ku všetkým 
navrhovaným hlasovaniam v písomnej alebo elektronickej podobe. 

 
 

Článok 11 

Majetok a hospodárenie združenia 

1) Majetok združenia tvoria dary, povinné a dobrovoľné príspevky členov združenia, poskytnuté dotácie 
alebo granty v rozsahu záverečného vyúčtovania, výnosy z majetku a z ďalších zdrojov v súlade 
s právnymi predpismi. 

2) Finančné prostriedky, ktoré sú súčasťou majetku združenia, sú uložené na bankovom účte 
združenia alebo v príručnej pokladnici združenia. Ak to vyžadujú osobitné predpisy na účely 
identifikácie, prostriedky dotácií alebo grantov sú uložené na osobitných bankových účtoch. 
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3) S majetkom a finančnými prostriedkami združenia hospodári / nakladá rada podľa stanov združenia 
a podľa rozhodnutí zhromaždenia členov. 

4) Združenie vypracúva správu o činnosti a hospodárení združenia za uplynulý rok. 

5) Združenie vedie účtovnú dokumentáciu a uchováva ju v súlade so zákonom o účtovníctve a jeho 
vykonávacími predpismi. 

6) Účtovným obdobím je kalendárny rok. Začína 1. januára a končí 31. decembra. 

7) Združenie hospodári / nakladá s majetkom hospodárne, efektívne a účelne, aby zabezpečil všetky 
schválené aktivity v rámci plánovanej činnosti. 

8) Výnosy z majetku združenia a z vlastnej činnosti môžu byť použité len na činnosť združenia, cieľ a 
úlohy združenia, na ktoré bol združenie založený.    

 

 

Článok 12 

Zánik združenia 

1) Združenie zaniká rozhodnutím 
a) zhromaždenia členov o rozpustení, a to dňom ukončenia likvidácie združenia v súlade so zákonom, 
b) zhromaždenia členov o zlúčení s iným občianskym združením, a to dňom uvedeným v zmluve 
o zlúčení, 
c) Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozpustení, a to dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

2) Ak združenie zaniká rozpustením, rada ustanoví likvidátora. Na likvidátora prechádzajú všetky práva 
a povinnosti rady, predsedu a komisie. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia záväzky združenia. 
O spôsobe naloženia s likvidačným zostatkom rozhodne zhromaždenie členov.  

3) Likvidátor vykoná likvidáciu a navrhne majetkové vyrovnanie podľa zásad uvedených v § 70 a nasl. 
Obchodného zákonníka, ak zhromaždenie členov neurčí inak. 

4) Účtovnú závierku ku dňu skončenia likvidácie predloží likvidátor na schválenie zhromaždeniu 
členov. 

5) Likvidátor do 15 dní po ukončení likvidácie oznámi zánik združenia Ministerstvu vnútra Slovenskej 
republiky. 

6) Pri zlúčení spolu s iným občianskym združením majetok združenia prechádza na právny subjekt, 
ktorý vznikol zlúčením.    

 
 

Článok 13 

Prechodné ustanovenia 

1) Prvé zhromaždenie členov zvolá Prípravný výbor do 30 dní odo dňa registrácie združenia. 

2) Prvé zhromaždenie členov bude viesť člen Prípravného výboru, ktoré si jeho členovia zvolia 
spomedzi seba. 

3) Na prvom zhromaždení členov si členovia združenia zvolia orgány združenia s prihliadnutím na bod 
7 tohto článku. 

4) Prvý vzor prihlášky záujemcu o členstvo v združení určí Prípravný výbor. 

5) Prípravný výbor na základe prihlášok odovzdaných pred prvým zhromaždením členov rozhodne 
o členstve v združení týchto záujemcov. 

6) Prvé účtovné obdobie sa začína dňom vzniku združenia a končí 31. decembra roku vzniku 
združenia. 

7) Článok 10 sa uplatní, ak združenie bude mať viac ako 30 členov. Pôsobnosť komisie dovtedy 
vykonáva zhromaždenie členov. 

 
 

Článok 14 

Záverečné ustanovenia 

1) O zmene týchto stanov rozhoduje zhromaždenie členov na návrh najmenej 10 % všetkých členov 
združenia, predsedu alebo komisie. 



Stanovy OZ LÚKA 

 7 

2) Zmenu stanov oznámi združenie registrovému orgánu v súlade so zákonom. 

3) Vzťahy a záležitosti neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky a vnútornými predpismi združenia, ktoré schválili príslušné orgány 
združenia. 

4) Rozhodnutia prijaté väčšinou hlasov všetkých členov združenia majú prednosť pred týmito 
stanovami a sú záväzné pre všetkých členov združenia, ak nie sú v rozpore s právnymi predpismi.    

5) Prílohou stanov je prvý vzor prihlášky záujemcu o členstvo v združení. 

6) Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom registrácie združenia Ministerstvom vnútra 
Slovenskej republiky. 

 

V Bratislave 12.01.2012  



Prihláška záujemcu o členstvo v občianskom združení LÚKA 

Veternicová 31, 841 05 Bratislava 

 

 

 

meno a priezvisko, titul záujemcu (u právnickej osoby úplné obchodné meno a údaje o štatutárovi): 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

trvalý / prechodný pobyt (u právnickej osoby sídlo):  

....................................................................................................................... 

 

e-mailová adresa: ................................................................................................................................... 

 

telefonický kontakt: ............................................................................................................................... 

 

adresa pre doručovanie písomností (ak je odlišná od bydliska lebo sídla):  

................................................................................................................................................................ 

 

členstvo v inom združení občanov: áno – nie *
) 

členstvo v politickej strane alebo hnutí: áno – nie *
) 

 

Vyhlasujem(e), že som sa oboznámil(a) so stanovami spolku, súhlasím(e) s nimi, ako aj cieľom 

činnosti združenia. Vyhlasujem(e), že spĺňam(e) podmienky pre vznik členstva. 

 

V prípade prijatia za člena združenia, zaväzujem(e) sa  

- dodržiavať stanovy združenia, 

- zúčastňovať sa osobne činnosti združenia, 

- prispievať k praktickému naplňovaniu cieľa činnosti združenia, 

- znášať primeraný podiel nákladov na činnosť združenia. 

 

V Bratislave dňa: .........................       .................................................. 

          (podpis záujemcu) 

 

 

Prihláška doručená dňa: ....................... 

 

Rozhodnuté o prihláške dňa: ..................... 

 

Výsledok: ........................... 

 

Záznam vykonal(a): ................................. 

 

Podpis člena rady: .................................... 

 

 

 

 

 

 

*
) nehodiace sa prečiarknuť

 


