
Stanovy občianskeho zdru�enia 
Modrá planéta � HEARTH 

 
 
 
1. Názov zdru�enia  : občianske zdru�enie Modrá planéta � HEARTH
 
 
2. Sídlo zdru�enia  : Veľká okru�ná 68, 010 01 �ilina 
 
 
3. Cieľ zdru�enia  : koordinácia antropických aktivít s  prírodným prostredím
 
a) Spracovávanie a realizácia �túdií, projektov a zámerov z oblasti ochrany prírody, �ivotného prostredia 

problematiky environmentalistiky s cieľom zachovania biodiverzity a trvaloudr�ateľného rozvoja. 
b) Spracovávanie dokumentácie environmental Impact Assessment. 
c) Príprava a edícia publikácií a propagačných materiálov, videoprodukcie a filmov z oblasti ochrany prírody, 

�ivotného prostredia a environmentálnej problematiky. 
d) Realizácia a podporovanie ekovýchovných a environmentálnych aktivít, práca s verejnosťou. 
e) Rie�enie problematiky regionálneho rozvoja, cestovného ruchu, vyu�itia obnoviteľných zdrojov v súlade 

s ochranou prírody a �ivotným prostredím. 
f) Návrhy, koordinácia a realizácie revitalizačných opatrení. 
g) Sprostredkovateľská a poradenská činnosť v rámci cieľov organizácie. 
 
4. Členstvo v občianskom zdru�ení 
 
Členom občianskeho zdru�enia sa mô�e stať ka�dý občan star�í ako 15. rokov, fyzická alebo právnická osoba. 
Členovia občianskeho zdru�enia majú právo podieľať sa na činnostiach na napĺňanie cieľa občianskeho zdru�enia. 
Povinnosťou člena občianskeho zdru�enia je oboznámiť sa so stanovami občianskeho zdru�enia a svojou činnosťou 
prispievať pre napĺňanie cieľa zdru�enia. 
O vzniku členstva v občianskom zdru�ení rozhoduje najvy��í orgán občianskeho zdru�enia. 
V prípade, �e člen občianskeho zdru�enia nekoná v zmysle stanov na napĺňanie cieľa zdru�enia mô�e najvy��í orgán 
rozhodnúť o zániku jeho členstva. 
V prípade nesúhlasu člena s postupom zdru�enia v rie�eni konkrétnej úlohy oznámi člen svoj nesúhlas, resp. 
stanovisko predsedovi organizácie písomnou formou, kde sa člen svojimi výhradami ku konkrétnej činnosti mô�e 
zbaviť ďaľ�ej zodpovednosti a účasti v rie�enej úlohe.   
Členstvo v zdru�ení je dobrovoľné.   
 
5. Orgány občianskeho zdru�enia 
 
Najvy��ím orgánom občianskeho zdru�enia je členská schôdza. 
Najvy��í orgán občianskeho zdru�enia: 
- rozhoduje o zalo�ení, zlúčení a zániku zdru�enia, 
- schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky, 
- schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, 
- schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení, 
- volí a odvoláva členov výkonného orgánu, predsedu mimovládnej organizácie a revíznu komisiu. 
Výkonným orgánom občianskeho zdru�enia je výkonný výbor. 
Výkonný výbor je za svoju činnosť zodpovedný najvy��iemu orgánu. 
Výkonný výbor: 
- riadi činnosť občianskeho zdru�enia v období medzi zasadnutiami najvy��ieho orgánu, 
- zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvy��ieho orgánu a pripravuje základné materiály pre tieto 

rokovania. 
Revíznym orgánom je revízna komisia. 
Revízna komisia: 
- je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvy��iemu orgánu, členstvo v revíznej komisii je 

nezastupiteľné s členstvom v orgánoch zdru�enia, 
- kontroluje hospodárenie zdru�enia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie, 
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- kontroluje aj dodr�iavanie stanov a vnútorných predpisov. 
�tatutárnym zástupcom oprávneným konať v mene občianskeho zdru�enia je predseda zdru�enia. 
Predseda zdru�enia, výkonný orgán občianskeho zdru�enia a revízna komisia sa volia členmi občianskeho zdru�enia 
na členskej schôdzi a to 2/3 väč�inou hlasov prítomných členov. 
Členská schôdza je zvolávaná na návrh predsedu občianskeho zdru�enia 1 x ročne. 
 
 
6. Zásady hospodárenia 
 
- hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu 
- občianské zdru�enie hospodári s hnuteľným majetkom, 
- zdrojmi majetku sú dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb, 
- výnosy z majetku a vlastnej činnosti mô�u byť pou�ité len na podporu cieľa zdru�enia, 
- v záujme vytvárania vlastných zdrojov mô�e zdru�enie vykonávať aj doplnkovú podnikateľskú činnosť, 

súvisiacu so zabezpečovaním cieľov občianskeho zdru�enia a v súlade so v�eobecne záväznými predpismi a 
týmito stanovami. 

Občianské zdru�enie má vlastné logo, ktoré prislúcha tejto organizácii, vedenie občianskeho zdru�enia má vlastnú 
pečiatku. 
 
 
7. Zánik zdru�enia 
 
O zániku zdru�enia zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje najvy��í orgán, ktorý menuje likvidačnú 
komisiu. 
Likvidátor najskôr vyrovná v�etky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom nalo�í podľa rozhodnutia najvy��ieho 
orgánu. V prípade zániku zdru�enia bude zánik oznámený do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR. 
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