
Š T A T Ú T 

 

§ 1 

Názov organizácie a jej sídlo 

 

1. Organizácia má názov „ Miesto pod slnkom n.o.“ 

2. Sídlo organizácie je na Hlavnej 68  Košice. 

                                            

§ 2 

 

Nezisková organizácia bude poskytovať tieto všeobecne prospešné služby 

- Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti osobám 

v núdzi, zvlášť opusteným deťom, deťom v detských domovoch a neúplným 

rodinám 

- Poskytovanie pomoci rodinám v kríze a náhradným rodinám 

- Realizácia opatrení sociálnoprávnej ochrany, výchovných a sociálnych 

programov  v zmysle akreditácie udelenej MPSVaR 

- Poskytovanie sociálneho poradenstva 

- Realizovať vzdelávanie sociálnych pracovníkov, dobrovoľníkov pre 

sociálnu oblasť a pracovníkov obcí 

- Realizovať projekty zamerané na skvalitnenie sociálnej práce,  sociálnej 

pomoci a sociálnych služieb pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi  

- Sprostredkovanie poskytovania supervízie v pomáhajúcich profesiách 

registrovanými supervízormi neziskovej organizácie 

       Zverejnenie podmienok poskytovania jednotlivých druhov všeobecne 

prospešných služieb bude zabezpečované na informačnej tabuli v sídle 

organizácie, listom na požiadanie občanov, na internetovej stránke organizácie. 

 

§ 3 

Orgány organizácie 

 

1. Orgánmi organizácie sú 

a) Správna rada 

b) Riaditeľ 

c) Revízor 

2. Funkcie členov správnej rady a dozornej rady sú čestné. 



Člen v uvedených orgánoch má nárok na náhradu preukázaných 

výdavkov, ktoré mu pri výkone funkcie vznikli. 

 

 

§ 4 

Správna rada 

 

1. Správna rada je najvyšším orgánom organizácie. 

2. Správna rada 

a) schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie 

b) schvaľuje ročnú účtovnú závierku, výročnú správu o činnosti a výročnú 

správu o činnosti a hospodárení 

c) rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení organizácie 

d) podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri 

e) volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat 

f) odvoláva členov správnej rady a revízora 

g) schvaľuje projekty a zameranie činnosti n.o. 

h) určuje výšku výdavkov na správu organizácie. 

 

 

§ 5 

 

 Správna rada má troch členov, ktorí sú menovaní na štvorročné obdobie.  

Členom správnej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na 

právne úkony a je bezúhonná.  

Členom správnej rady nemôže byť revízor a riaditeľ. 

 

 

§ 6 

 

1. Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady a podpredsedu 

správnej rady. 

2. Predseda správnej rady zvoláva, pripravuje a riadi schôdze správnej rady. 

Predseda správnej rady zvolá správnu radu najneskôr do 15 dní, ak o to požiada 

tretina členov správnej rady alebo revízor. Ak to neurobí, správnu radu zvolá jej 

podpredseda. 

3. Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však 2x ročne. 



4. Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 

jej členov. 

 

 

§ 7 

 

Členstvo v správnej rade zaniká 

a) uplynutím funkčného obdobia 

b) odstúpením 

c) odvolaním, ak člen správnej rady poruší ustanovenia zákona č. 213/97 

Z.z., alebo ustanovenia tohto štatútu, alebo prestane spĺňať podmienky 

voliteľnosti za člena správnej rady 

d) smrťou. 

 

 

§ 8 

 

 Člen správnej rady je povinný zúčastňovať sa schôdze správnej rady.  

 Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich schôdzach sa hodnotí ako 

nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinnosti člena správnej rady podľa 

tohto štatútu. 

 

 

§ 9 

Riaditeľ 

 

1. Riaditeľ je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť organizácie a koná v jej mene. 

Rozhoduje o všetkých záležitostiach organizácie, ak nie sú zákonom, 

zakladateľskou zmluvou alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných 

orgánov. 

2. Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s hlasom 

poradným. 

3. Za riaditeľa môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne 

úkony a je bezúhonná. 

 

 

 



§ 10 

 

1. Riaditeľa volí a odvoláva správna rada. 

2. Riaditeľa správna rada odvolá, ak 

a) bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom 

funkcie riaditeľa alebo úmyselný trestný čin 

b) vykonáva činnosť uvedenú v § 27 zákona č. 213/97 Z.z. 

c) sám o to požiada. 

3. Riaditeľa môže správna rada odvolať ak 

a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov 

vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov 

b) koná v rozpore s ustanoveniami zákona č. 213/97 Z.z., zakladateľskou 

zmluvou alebo štatútom 

c) to navrhne revízor alebo člen správnej rady. 

 

 

§ 11 

Revízor 

 

1. Revízor je kontrolný orgán organizácie, ktorý dohliada na činnosť 

organizácie. 

2. Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich 

sa činnosti organizácie a kontroluje či je účtovníctvo riadne vedené v súlade 

s osobitným predpisom a či organizácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so 

všeobecne záväznými predpismi, zakladateľskou zmluvou a štatútom. 

3. Revízor 

a) preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje 

vyjadrenie správnej rade 

b) kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov 

c) upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich 

odstránenie. 

4. Revízor je oprávnený 

a) navrhnúť zvolanie mimoriadneho rokovania správnej rady, ak si to 

vyžaduje záujem organizácie 

b) podáva správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa 

c) zúčastniť sa na rokovaní správnej rady s hlasom poradným 



d) upozorniť správnu radu na zistené porušenie právnych predpisov, 

zakladateľskej zmluvy, alebo štatútu. 

 

§ 12 

 

Revízorom môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne 

úkony a je bezúhonná.  

Revízorom nemôže byť člen správnej rady ani riaditeľ.  

Revízor je menovaný na štyri roky. 

 

 

§ 13 

 

Zo schôdzí orgánov sa vyhotovujú zápisnice, ktoré organizácia uchováva 

po čas 5 rokov. 

 

 

§ 14 

Hospodárenie organizácie 

 

1. Organizácia zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojimi príjmami 

a vlastným majetkom. 

2. Majetok organizácie tvoria: 

a) vklad zakladateľa 

b) príjmy z vlastnej činnosti 

c) dary od fyzických a právnických osôb. 

3. Organizácia hospodári aj s dotáciami z rozpočtu obce, zo štátneho rozpočtu. 

 

 

§ 15 

 

Organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby bezplatne. 

 

 

 

 



§ 16 

 

1. Organizácia nesmie viazať poskytovanie svojich služieb na poskytovanie 

darov od fyzických osôb alebo právnických osôb. 

2. Prostriedky organizácie nesmú byť použité na financovanie činnosti 

politických strán, politických hnutí, ani na prospech kandidáta na volenú 

funkciu. 

3. Organizácia sa nemôže zúčastňovať na podnikaní iných osôb a nemôže 

uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve. 

 

 

§ 17 

 

1. Organizácia hospodári podľa schváleného rozpočtu. 

2. Rozpočet organizácie obsahuje všetky rozpočtové príjmy a výdavky, pričom 

sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok. 

3. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie  správnej rade riaditeľ najneskôr 

jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka na ktorý sa rozpočet zostavuje. 

Správna rada schvaľuje rozpočet najneskôr do 31. marca príslušného 

kalendárneho roka. 

 

 

§ 18 

 

1. Riaditeľ organizácie vypracuje výročnú správu v termíne určenom správnou 

radou, najneskôr do 31. marca. 

2. Výročná správa obsahuje 

a) prehľad činnosti vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu 

k účelu založenia organizácie  

b) ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej 

obsiahnutých 

c) výrok auditora k ročnej účtovnej závierke ak ju overoval 

d) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch 

e) stav a pohyb majetku a záväzkov organizácie 

f) zmeny a nové zloženie orgánov organizácie, ku ktorým došlo v priebehu 

roka 

g) ďalšie údaje určené správnou radou. 



3. Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle organizácie a je zverejnená 

na internetovej stránke organizácie. Jeden výtlačok výročnej správy sa poskytuje 

registrovému úradu do 15.7. bežného roku.  

 

 

§ 19 

Zánik a likvidácia 

 

1. Ak správna  rada rozhodne o zrušení organizácie, riaditeľ bezodkladne 

vymenuje likvidátora. 

2. Likvidátor môže previesť likvidačný zostatok na inú neziskovú organizáciu, 

alebo bez likvidácie môže organizácia zaniknúť zlúčením alebo splynutím s inou 

neziskovou organizáciou. 

 

 

V Košiciach 10.01.2009 

 

Zakladateľ: PhDr. Litavská Eva 


