STANOVY
TIMOTHY PRODUCTION O.Z.
ČLÁNOK 1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1. Názov : TIMOTHY PRODUCTION O.Z.
2. Sídlo združenia: Svarín 425, 032 33 Kráľova Lehota, okr. Liptovský Mikuláš, Slovenská
republika.
3. Združenie je právnickou osobou v zmysle zákona č. 83/1990 Zb., v znení zákona č.
300/1990 Zb. a zákona SNR č. 62/1993 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 83/1990 Zb.
o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

ČLÁNOK 2
CIELE A ČINNOSŤ
1.
2.

Podporovať projekty na ochranu a skvalitnenie životného prostredia,
Ochrana vodných zdrojov, fauny a flóry,
3.
Podporovať aktívny prístup a vzťah občanov k zodpovednosti a ochrane
životného prostredia,
4.
Podporovať ekologické projekty,
5.
Podporovať rozvoj kultúry na Slovensku tvorbou kultúrnych hodnôt
a organizovaním rozličných podujatí tieto kultúrne hodnoty šíriť nielen doma, ale aj
v zahraničí,
6.
Pripravovať programy zamerané na rozvoj osobnosti človeka a jeho morálnych
kvalít,
7.
Zlepšovať úroveň sociálnych služieb a zvýšiť sociálnu súdržnosť,
8.
Zamerať sa na individuálny prístup a metódy práce s jednotlivcami, skupinami
a komunitami,
9.
Spolupracovať s inými organizáciami a cirkvami pri príprave a realizácii
programov, koncertných, kultúrnych a vzdelávacích podujatí a aktivít,
10.
Vychovávať a vzdelávať deti a mládež s dôrazom na všeobecný rozhľad,
špecificky na oblasť umenia, pestovanie pohybovej a rečovej kultúry a podporu
estetického vnímania,
11.
Zamerať sa na individuálny prístup a metódy práce s jednotlivcami, skupinami
a komunitami,
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12.
Svojou činnosťou pomáhať ľuďom žiť vyvážený život postavený na biblických
princípoch v zodpovednosti voči rodine, spoločnosti a cirkvi v súlade s platnými
zákonmi Slovenskej republiky,
13.
Pomoc obetiam domáceho násilia, pomoc pri zlepšení životnej situácie
jednotlivých členov rodiny,
14.
Poradenstvo, informačná a vzdelávacia činnosť jednotlivých členov rodiny,
15.
Spolupracovať s organizáciami vykonávajúcimi sociálnu prácu a takto
pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú,
16.
Zabezpečiť plánované a cielené vzdelávanie pre pracovníkov v sociálnych
službách,
17.
Zapájať sa do organizovania a podľa vlastných možností taktiež organizovať
humanitárnu pomoc na Slovensku aj v zahraničí,
18.
Zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti marginalizovaných a sociálne
znevýhodnených skupín,
19.
Zlepšovať finančnú gramotnosť marginalizovaných a sociálne znevýhodnených
skupín,
20.
Vydavateľská, publikačná a produkčná činnosť,
21.
Organizovať diskusie, prednášky, semináre, prezentácie a súťaže,
22.
Získavanie grantov a dotácií z dotačných a grantových programov,
23.
Organizovanie verejnoprospešných činností,
24.
Podpora národnostných menšín a etnických skupín,
25.
Organizácia kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,
26.
Organizovanie verejných zbierok a benefičných podujatí.

ČLÁNOK 3
ČLENSTVO
1. Členstvo v občianskom združení vzniká dňom rozhodnutia predsedníctva občianskeho

2.
3.
4.

5.

6.

združenia TIMOTHY PRODUCTION O.Z. o prijatí.
O prijatí člena rozhoduje predsedníctvo na návrh dvoch alebo viacerých členov
združenia alebo na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo.
Členmi sa môžu stať osoby staršie ako 15 rokov a právnické osoby, ktoré súhlasia so
stanovami a cieľmi združenia a aktívne podporujú a napĺňajú ciele združenia.
Členom občianskeho združenia TIMOTHY PRODUCTION O.Z. sa môže stať aj
fyzická osoba s inou než slovenskou štátnou príslušnosťou.
Členstvo je dobrovoľné, ale záväzné a vzniká dňom zaplatenia jednorazového
vstupného členského príspevku na činnosť združenia, na základe čoho bude člen
zapísaný do zoznamu členov združenia.
Zánik členstva:
a) vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o
vystúpení zo združenia.
b) vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti,
alebo z iných dôležitých dôvodov. O vylúčení rozhoduje predsedníctvo. Proti
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rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán
združenia, ktorým je Valné zhromaždenie.
c) úmrtím fyzickej osoby, príp. zánikom právnickej osoby.
d) zánikom združenia.

ČLÁNOK 4
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV
1. Práva riadneho člena sú:
a) podieľať sa na činnosti občianskeho združenia,
b) zúčastňovať sa na zasadnutiach, seminároch a sústredeniach občianskeho združenia,
c) predkladať návrhy, námety, sťažnosti a žiadosti o pomoc pri riešení problémov,
súvisiacich s činnosťou člena občianskeho združenia a žiadať o stanovisko,
d) voliť a byť volený do orgánov združenia,
e) byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.
2. Povinnosti riadneho člena sú:
a)
b)
c)
d)
e)

dodržiavať stanovy občianskeho združenia,
pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne vykonávať zverené funkcie a úlohy,
tlmočiť nedostatky a problémy na zasadnutí združenia,
aktívne sa podieľať na činnosti združenia,
šíriť dobré meno združenia, jeho myšlienky a priznávať svoje členstvo v ňom za
akýchkoľvek podmienok,
f) ochraňovať a zveľaďovať majetok občianskeho združenia,
g) platiť členské príspevky.

ČLÁNOK 5
ORGÁNY ZDRUŽENIA
Orgánmi združenia sú:
1. Valné zhromaždenie
2. Predsedníctvo v zložení:
a) Predseda
b) Podpredseda
c) Tajomník
d) Ostatní členovia
3. Štatutárny orgán: Predseda
4. Kontrolný orgán: Revízna komisia
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ČLÁNOK 6
VALNÉ ZHROMAŽDENIE
1. Valné zhromaždenie (ďalej len VZ) je najvyšší orgán združenia utvorený zo všetkých
členov združenia.
2. Do pôsobnosti VZ patrí:
a) schvaľovanie plánov činnosti a výročnej správy,
b) schvaľovanie rozpočtu a správy o hospodárení, stanov, ich zmien a doplnkov,
c) hodnotenie doterajšej činnosti združenia,
d) predstavovanie nových členov,
e) voľba a odvolávanie predsedu, členov predsedníctva a členov revíznej komisie,
f) predkladať návrhy o činnosti a smerovaní združenia,
g) meniť a dopĺňať stanovy občianskeho združenia,
h) meniť a dopĺňať organizačný poriadok občianskeho združenia,
i) prijímať a schvaľovať vnútorné predpisy združenia.

ČLÁNOK 7
PREDSEDNÍCTVO
1. Predsedníctvo občianskeho združenia je výkonným orgánom združenia.
2. Predsedníctvo sa pokladá za uznášania schopné, ak sa stretne jeho nadpolovičná
väčšina, pričom predseda má dva hlasy.
3. Právoplatným rozhodnutím predsedníctva je také, ktoré bolo odsúhlasené
nadpolovičnou väčšinou všetkých členov predsedníctva.
4. Počet členov predsedníctva závisí od rozhodnutia predsedníctva.
5. Členom predsedníctva sa môže stať iba člen združenia.
6. Členstvo v predsedníctve zaniká buď z vlastnej iniciatívy člena, alebo na základe
rozhodnutia predsedníctva.
7. Predsedníctvo volí a odvoláva z členov predsedníctva podpredsedu a tajomníka.
8. Predsedníctvo zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Valného zhromaždenia.
9. Predsedníctvo riadi činnosť občianskeho združenia v období medzi zasadnutiami
Valného zhromaždenia.

ČLÁNOK 8
PREDSEDA
1.
2.

Predseda je štatutárnym orgánom občianskeho združenia.
Predseda koná a podpisuje v mene združenia vo všetkých veciach navonok.
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3.
Predseda rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, ktoré nie sú stanovami
vyhradené do pôsobnosti VZ a predsedníctva.
4.
Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.
5.
Zabezpečuje realizáciu rozhodnutí predsedníctva.
6.
Predseda sa svojej funkcie môže vzdať pod podmienkou, že určí svojho
nástupcu, o ktorom následne dá hlasovať VZ.

ČLÁNOK 9
REVÍZNA KOMISIA
1. Revízna komisia je kontrolným orgánom občianskeho združenia, ktorý za svoju
činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.
2. Revíznu komisiu zvoláva a riadi predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
3. Činnosť revíznej komisie musí byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi
a stanovami.
4. Revízna komisia kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na
nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.
5. Revízna komisia kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

ČLÁNOK 10
MAJETOK A HOSPODÁRENIE
1. Príjmy občianskeho združenia pozostávajú z vlastných zdrojov – členské príspevky,
príjmy, dotácie, dary a príjmy z projektovej a grantovej činnosti.
2. Občianske združenie s prostriedkami nakladá v súlade s platnými právnymi normami.
3. Hospodárenie občianskeho združenia sa riadi schváleným rozpočtom.
4. Výdavky občianskeho združenia tvoria príspevky na projekty, školenia, športové a
kultúrne akcie, administrácia internetovej stránky, na odmeny, na mzdy, prípadne na
hospodársku a inú činnosť občianskeho združenia v súlade a na podporu cieľov
občianskeho združenia.

ČLÁNOK 11
ZÁNIK OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
1. Občianske združenie zaniká:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením na základe
rozhodnutia VZ,
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právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o rozpustení podľa § 12 ods. 3
a 4 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov znení neskorších predpisov,
c) právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní.
2. Rozhodnutie o zániku združenia bude oznámené Ministerstvu vnútra SR v zmysle
platných právnych predpisov.
b)

ČLÁNOK 12
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. V stave likvidácie združenia je zodpovedné predsedníctvo občianskeho združenia.
2. Na platnosť písomného právneho úkonu sa v hospodárskych veciach vyžaduje podpis
štatutárneho zástupcu, t.j. predsedu občianskeho združenia.
3. Stanovy nadobúdajú platnosť schválením prípravným výborom a účinnosť dom
registrácie združenia.

Tieto stanovy boli schválené v Kráľovej Lehote dňa 30.9.2019
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