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STANOVY OBČIANSKÉHO ZDRUŽENIA 
Účinné od 4.9.2019 

 
Článok 1 

Základné ustanovenia 
 
1) Názov občianskeho združenia: Združenie rodičov Materskej školy Bilíkova (ďalej len 

„ZRMŠB).  
2) Oficiálna skratka názvu združenia: ZRMŠB. 
3) Sídlo ZRMŠB: Bilíkova 1873/1, 84101 Bratislava - Dúbravka, Slovenská republika. 
 

Článok2  
Cieľ a činnosť 

 
1) Cieľom ZRMŠB je v spolupráci s pedagogickými pracovníkmi a orgánmi štátnej správy 

zabezpečovať kvalitnú výchovu a vzdelávanie detí, ktoré Materskú školu na Bilíkovej 1 
navštevujú. 

2) Činnosť ZRMŠB: 
a) podieľať sa na riešení výchovných, vzdelávacích a prevádzkových problémov, 
b) podporovať vzdelávanie detí v materskej škole, 
c) podporovať a rozvíjať šport detí v materskej škole, 
d) zhromažďovať námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a 

vzdelávania detí a spolupracuje pri ich riešení, 
e) dbať o zlepšenie prostredia detí v škole, 
f) napomáhať rozvoju záujmovej činnosti detí a rodičov, spolupracuje s vedením školy pri 

organizovaní rôznych akcií pre detí /napr. exkurzie, výlety, slávnosti v MŠ/. 
 

Článok 3  
Členstvo 

 
1) Členmi ZRMŠB môžu byť rodičia detí navštevujúcich Materskú školu na Bilíkovej 1, ktorí 

súhlasia so stanovami ZRMŠB. 
2) O prijatí za člena združenia rozhoduje výkonný výbor ZRMŠB na základe písomnej prihlášky, 

alebo zaplatenia členského poplatku. 
3) Členmi ZRMŠB môžu byť právnické osoby, ktoré o to písomne požiadajú a súhlasia so 

stanovami ZRMŠB. 
4) Členstvo zaniká: 

a) vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo 
ZRMŠB, 

b) ukončením navštevovania Materskej školy dieťaťom rodiča - člena ZRMŠB, 
c) zánikom Materskej školy Bilíkova l, 
d) zánikom ZRMŠB, 
e) vylúčením podľa článku 9 ods. 4 stanov. 

 
Článok 4 

Práva a povinnosti členov 
 
1) Člen má právo 

a) podávať podnety a sťažnosti týkajúce sa výchovy a vzdelávanie detí, 
b) podávať návrhy na zmeny v organizácii ZRMSB a návrhy na zvolenie do organov ZRMŠB, 
c) zúčastňovať sa na zasadnutí ZRMŠB, 
d) byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia, 
e) byť volený do orgánov ZRMŠB. 
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2) Povinnosti člena sú: 
a) dodržiavať stanovy ZRMŠB, 
b) pomáhať pri plnení cieľov ZRMŠB, 
c) aktívne sa podieľať na činnosti ZRMŠB 
d) v termíne a vo výške stanovenej zasadnutím ZRMŠB zaplatiť rodičovský resp. členský 

príspevok. 
 

Článok 5 
Orgány ZRMŠB 

 

1) Najvyšším orgánom ZRMŠB je zasadnutie ZRMŠB. 
2) Výkonným orgánom ZRMŠB je výkonný výbor ZRMŠB. 
3) Štatutárny orgán ZRMŠB, ktorý zastupuje organizáciu vo vonkajších vzťahoch tvorí predseda 

a podpredseda ZRMŠB. 
4) Kontrolný orgán, ktorý kontroluje hospodárenie ZRMŠB je zasadnutie ZRMŠB. 
 

Článok 6  
Zasadnutie ZRMŠB 

 

1) Zasadnutie je zhromaždením členov ZRMŠB.  
2) Zasadnutie 

a) schvaľuje stanovy ZRMŠB, ich zmeny a doplnky,  
b) volí a odvoláva členov výkonného výboru ZRMŠB, 
c) kontroluje hospodárenie ZRMŠB, 
d) rozhoduje o zrušení ZRMŠB. 

3) Zasadnutie zvoláva výkonný výbor najmenej raz do roka a podľa potreby. Výkonný· výbor 
zvolá zasadnutie aj vtedy ak o to požiada najmenej 10 členov ZRMŠB. Zasadnutie je 
uznášaniaschopné, ak sa zíde akýkoľvek počet členov, pričom rozhoduje väčšina hlasov 
prítomných. 

 

Článok 7  
Výkonný výbor 

 
1) Výkonný výbor je výkonným orgánom ZRMŠB, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný 

zasadnutiu ZRMŠB. 
2) Výkonný výbor má najmenej 5 členov. Výkonný výbor sa schádza podľa potreby, najmenej 

však raz za 6 mesiacov. Jeho rokovanie zvoláva a riadi predseda. Výkonný výbor je 
uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov a rozhoduje sa väčšinou 
hlasov prítomných členov. 

3) Výkonný výbor najmä 
a) spomedzi svojich členov volí a odvoláva predsedu, podpredsedu a hospodára ZRMŠB,  
b) riadi a zabezpečuje činnosti ZRMŠB, 
c) zvoláva a obsahovo pripravuje zasadnutie, 
d) vypracováva správu o činnosti a správu o hospodárení ZRMŠB, 
e) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie ZRMŠB. 

 
Článok 8  

Štatutárny orgán 
 

1) Štatutárny orgán, ktorý tvorí predseda a podpredseda, zastupuje ZRMŠB vo vonkajších 
právnych vzťahoch. 

2) Predseda a podpredseda konajú a podpisujú v mene ZRMŠB každý samostante.  
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Článok 9  

Hospodárenie ZRMŠB 
 

1) ZRMŠB hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom 
2) Zdrojmi majetku sú: 

a) členské príspevky, 
b) príspevky a dary od fyzických a právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia, 
c) výnosy z majetku, 
d) príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov ZRMŠB. 

3) Za hospodárenie zodpovedá výkonný výbor. 
4) Výkonný výbor vykonáva kontrolu platenia rodičovských resp. členských príspevkov. Ak ho 

člen v termíne stanovenom zasadnutím neuhradí, bude zo ZRMŠB vylúčený. 
5) Hospodárenie kontroluje zasadnutie ZRMŠB. 

 
Článok 10  

Zánik ZRMŠB 
 

1) ZRMŠB zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením. 
2) Ak zaniká ZRMŠB rozpustením, výkonný výbor určí likvidátora. Pri likvidácií ZRMŠB sa 

najprv uhradia všetky záväzky organizácie. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť 
výlučne na školské a charitatívne účely. 

 
Článok 11  

Záverečné ustanovenia 
 

1) Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia zasadnutím ZRMŠB. 
2) Zmena stanov ZRMŠB bola schválená zasadnutím ZRMŠB dňa 4.9.2019. 
 


