
 

 

 STANOVY 

 

Občianskeho združenia 

 FOUR SEASONS 

 

v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov 

 

 

Článok I 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1. Názov občianskeho združenia je:  Občianske združenie Four seasons 

 

 Združenie používa skratku názvu:   FOUR SEASONS 

 (ďalej len ,,Združenie“) 

 

Sídlom Združenia je:     Žitavce 38 , 952 01 Žitavce 

 

2. Združenie je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie osôb, ktoré rozvíja činnosť 

na území SR. 

 

3. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať 

práva a povinnosti. 

 

 

Článok II 

CIEĽ  A ČINNOSTI ZDRUŽENIA 

 

1. Cieľom Združenia je pomáhať vzbudiť záujem detí, mládeže a dospelých o životné 

prostredie a vzájomné medziľudské spolunažívanie, prebúdzať lásku k živej a neživej 

prírode formou starostlivosti o zvieratá a vychádzkami do prírody, poskytnúť 

možnosti zaujímavého, zmysluplného a zdraviu prospešného využívania voľného času 

na čerstvom vzduchu, podporovať  záujem o kone  a jazdectvo ,  ako   aj záujem o 

život ľudí v našej krajine a v  iných krajinách formou nadväzovania vzájomných 

kontaktov aj prostredníctvom cestovania a jazykového vzdelávania.  

 

Na podporu svojich cieľov Združenie vykonáva nasledovné činnosti: 

 

1. podporuje a pomáha rozvíjať telesnú kultúru detí, mládeže a dospelých v oblasti 

jazdectva,  

2. podporuje a pomáha rozvíjať telesnú kultúru hendikepovaných, najmä detí, 

predovšetkým cestou hipoterapie,  



 

 

 

3. organizuje športové a kultúrno-športové podujatia s cieľom rozvoja záujmu  detí, 

mládeže a ostatných občanov o športové jazdecké aktivity, podporuje a propaguje 

jazdecké športové aktivity ako jeden z prostriedkov udržania a upevnenia zdravia 

človeka,  

4. podporuje rozvoj jazdeckého športu vo všetkých kategóriách jazdení, 

5. spolupracuje s inými  podobne zameranými združeniami, inými fyzickými 

a právnickými osobami, ako aj neorganizovanými zoskupeniami zameranými na 

udržiavanie a rozvoj jazdectva, chovu koní, realizácie hipoterapie a vzdelávania 

o nich,  

6. učí deti chrániť životné  prostredie, starať sa o zvieratá, rozvíjať vzťah k jazdectvu 

a chovu koní,  

7. podporuje  vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov  už od útleho veku detí, 

8. organizuje detské tábory so zameraním na jazdecký šport  a vzdelávanie v cudzích 

jazykoch, 

9. podporuje jazykové vzdelávanie  svojich členov všetkých vekových kategórií, 

10. nadväzuje kontakty s medzinárodnými organizáciami, ale aj jednotlivcami za 

účelom spoznávania života ľudí v iných krajinách a organizuje vzájomné stretnutia 

členov združenia s nimi, 

11. propaguje výsledky svojej činnosti na podporu a rozvoj svojich cieľov. 

 

 

Článok III 

ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ 

 

ZDRUŽENIE MÁ RIADNYCH A ČESTNÝCH ČLENOV. 

  

1. Riadnym členom združenia je občan SR alebo iného štátu, ktorý:  

1. riadne vyplní prihlášku s bezvýhradným odsúhlasením Stanov združenia,  

2. má záujem na plnení cieľov združenia,  

3. reálne sa podieľa na plnení cieľov združenia,  

4. dodržiava Stanovy združenia,  

5. zaplatí vstupný členský príspevok odsúhlasený predstavenstvom združenia,  

6. riadne platí ročné členské príspevky odsúhlasené predstavenstvom združenia.  

Riadne členstvo sa nadobúda dňom úhrady vstupného členského príspevku riadneho člena 

združenia združeniu. 

1. Čestným členom združenia môže byť ktorýkoľvek občan SR alebo iného štátu, ktorý 

sa významnou mierou priamo či nepriamo pričinil o rozvoj a podporu jazdectva, 

hipoterapie alebo chovu koní a súhlasí s čestným členstvom v združení. Čestné 

členstvo sa nadobúda na základe rozhodnutia predstavenstva združenia. Čestné 

členstvo zaniká v deň doručenia písomného oznámenia čestného člena o vystúpení zo 

združenia na adresu združenia.  

2. Zoznam riadnych a čestných členov vedie predstavenstvo združenia.  



 

 

3. Riadni členovia sú povinní predovšetkým:  

1. obhajovať záujmy združenia,  

2. dodržiavať Stanovy združenia,  

3. vedome neohrozovať záujmy združenia,  

4. bezodkladne oznámiť predstavenstvu zmeny svojich základných údajov,  

5. riadne a včas platiť ročný členský príspevok stanovený predstavenstvom 

združenia,  

4. Riadni členovia sú oprávnení:  

1. byť volení do orgánov združenia v rozsahu a v súlade s týmito Stanovami,  

2. predkladať svoje návrhy, námietky a pripomienky na činnosť združenia,  

3. požívať výhody člena združenia pri aktivitách združenia alebo s ním 

spolupracujúcich subjektov,  

4. byť informovaný o činnostiach združenia a jeho hospodárení, ako aj o všetkých 

jeho podujatiach a zúčastňovať sa týchto podujatí.  

5. Členský príspevok je možné uhradiť aj v inej ako peňažnej forme, t.j. napr. 

odovzdaním veci združeniu, ktorej hodnota je minimálne vo výške členského 

príspevku. S takouto úhradou členského príspevku musí vysloviť súhlas 

predstavenstvo. Hodnotu nad výšku členského príspevku možno po dohode člena 

a združenia, ak to povolia platné právne predpisy, započítať na dar člena združeniu 

alebo inú formu bezplatného poskytnutia tejto hodnoty združeniu.  

6. Členstvo riadneho člena v združení zaniká:  

1. vystúpením člena zo združenia, a to dňom, kedy bolo združeniu doručené 

písomné oznámenie o vystúpení zo združenia. V takomto prípade sa členské na 

príslušný rok uhradené členom združenia nevracia.  

2. posledným dňom stanoveným predstavenstvom na úhradu členského príspevku 

na príslušný kalendárny rok, ak člen do tohto dňa členský príspevok neuhradil,  

3. vylúčením z dôvodu porušenia Stanov, povinností riadneho člena združenia, 

konania v rozpore s cieľmi združenia alebo poškodzovania záujmov združenia. 

O vylúčení rozhoduje predstavenstvo.  

4. smrťou člena.  

 

Článok IV 

ORGÁNY ZDRUŹENIA 

 

1. V mene Združenia až do vytvorenia orgánov Združenia bude konať 

prípravný výbor.  

 

2. Členmi prípravného výboru sú: 

 

a) Meno a priezvisko: PaedDr. Judita Horvátová  

        Adresa:  č.38, 952 01 Žitavce      

     



 

 

b)   Meno a priezvisko:        Matúš Horvát 

 Adresa:                          č. 38, 952 01 Žitavce 

 

c) Meno a priezvisko:        Jozef  Szucs 

 Adresa:                           č.62 , 952 01 Žitavce 

  

3.  Orgánmi združenia sú: 

  

            A)  Valné zhromaždenie Združenia 

            B)   Predstavenstvo Združenia 

 

4.    Do pôsobnosti Valného zhromaždenie patrí najmä: 

- rozhoduje o zániku Združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo    

dobrovoľným rozpustením; 

- schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky; 

- schvaľuje plán činnosti a výročnú správu; 

- schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení; 

- volí a odvoláva členov predstavenstva združenia a to predsedu a dvoch 

podpredsedov  3/5 väčšinou všetkých členov združenia,  

 

5.   Predstavenstvo Združenia má 3 členov  a rozhoduje hlasovaním, a to 2/3 väčšinou. 

Vykonáva vedenie spoločnosti vo všetkých veciach, ktoré nepatria do pôsobnosti 

Valného zhromaždenia. Predseda koná za Združenie  samostatne. 

           

- riadiť činnosť Združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia 

- rozhodovať o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou združenia 

- rozhodovať o vylúčení členov, ktorí konajú v rozpore so stanovami združenia 

- rozhodovať o prijatí nových členov 

- pripravovať ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení 

združenia, ktorú predkladá na schválenie Valnému zhromaždeniu  

- ustanovovať likvidátora pri zániku združenia 

- rozhodovať o všetkých záležitostiach združenia, ktoré podľa stanov nespadajú do právomoci 

Valného zhromaždenia alebo ktoré si Valné zhromaždenie vyhradilo. 

            

6.  Členovia prípravného výboru sa vzájomne dohodli na štatutárovi – predsedovi 

Združenia, ktorým sa stáva:  

 

 Meno a priezvisko: PaedDr. Judita Horvátová  

 Adresa:  č.38, 952 01 Žitavce      



 

 

                                                      Článok V 

ZÁSADY HOSPODÁRENIA 

 

1. Hospodárenie sa uskutočňuje a riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a stanovami 

Združenia nasledovne: 

- hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu, 

- združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom (ak ho má), 

- zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických a právnických osôb, 

dotácie a granty od právnických osôb, príjmy z podielu zaplatenej dane , 

- výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa           

združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v 

doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, 

súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a v súlade so všeobecne záväznými predpismi 

a stanovami. 

 

Článok VI 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú. 

 

2. Právne vzťahy Združenia, neupravené Stanovami alebo inými dokumentmi Združenia    

            sa riadia ustanoveniami príslušných zákonov.  

 

3. Predpokladané náklady súvisiace so založením a vznikom Združenia sú odhadované   

            na   500 EUR. 

 

4. Členovia prípravného výboru po prečítaní znenia Stanov vyhlasujú, že obsah Stanov 

vyjadruje ich vôľu a je v súlade s výkonom činnosti Združenia, na znak súhlasu 

Stanovy vlastnoručne podpisujú. 

 

 

------------------------------             ------------------------------            ------------------------------ 

 

 


