
Stanovy občianskeho združenia 

TERRA BONA 

Článok I. 
Názov, sídlo, vznik a územná pôsobnosť 

l. Občianske združenie má názov: TERRA BONA 
2. Sídlo: Brezová 12,95301 Zlaté Moravce 
3. TERRA BONA je občianskym združením v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. 

o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. 

Článok II. 
Hlavné úlohy a ciele 

l. Hlavným poslaním občianskeho združenia TERRA BONA je všestranná podpora 
rizikových sociálnych skupín (napr. marginalizované skupiny, dlhodobo 
nezamestnaní, trestané osoby a iní). Podpora činnosti a opatrení zameraných 
v prospech detí, mládeže a dospelých ľudí so zdravotným postihnutím a ich rodín. 

2. TERRA BONA v zmysle platných právnych predpisov vytvára a sprostredkováva 
pracovné príležitosti pre rizikové sociálne skupiny' (chránené dielne, chránené 
pracoviská). OrganiZUje a podporuje aktivity zamerané na rozvoj osobnosti týchto 
ľudí. 

3. Vykonáva sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. a opatrení podľa zákona 
Č. 305/2005 Z. z. prostredníctvom odborníkov. 

4. Vykonáva opatrenia podľa zákona Č . 5/2004 Z. z. prostredníctvom odborníkov. 
5. Prevádzkuje a organizuje humanitnú pomoc (odevy, potraviny a iné). 
6. Realizuje projekty zamerané na pomoc rizikovým sociálnym skupinám, ochranu 

životného prostredia a na ekologické riešenie sociálnych problémov. 
7. Zabezpečuje vzdelávanie a výchovu pre deti a dospelých z rizikových sociálnych 

skupín. 
8. Poskytuje a zabezpečuje prednáškovú, poradenskú a inzertnú službu. 
9. Organizuje a zabezpečuje školenia, tréningy a praktické vzdelávanie pre študentov, 

pomáhajúce profesie a verejnosť. 
10. Zabezpečuje vydavateľskú a výskumnú činnosť, tvorbu a realizáciu inovatívnych 

stratégií najmä v oblasti sociálnej práce. 

Článok III. 
Vznik a zánik členstva 

1. Členom združenia (ďalej len "člen") môže byť každá fyzická osoba nie mladšia ako 15 
rokov, pričom je ochotná prispieť svojimi schopnosťami a možnosťami pri dosahovaní 
cieľov združenia. 



2. Členstvo v združení môže byť v združení stále, aktívne a mladé. Členom združenia 
môže byť právnická osoba. 
Člen združenia je povinný platiť členské príspevky. 3. ~ 
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4. Výšku členského príspevku určí správna rada združWia. 
5. Členstvo v združení vzniká schválením písomnej prihlášky (neplnoletý kandidát na 

člena musia mať podpísanú prihlášku od zákonného zástupcu) nadpolovičnou väčšinou 
hlasov všetkých členov správnej rady, po zaplatení členského príspevku. 

6. Členstvo v združení zaniká: 
a) Vystúpením zo združenia; a to dňom kedy písomné oznámenie člena o vystúpení zo 
združenia bolo združeniu doručené. 

b) Vylúčením člena zo združenia; a to dňom rozhodnutia príslušného orgánu 
združenia. Písomné vyhotovenie rozhodnutia o vylúčení člena zo združenia, s 
uvedením presného dôvodu jeho vylúčenia, sa musí bývalému členovi doručiť bez 
zbytočného odkladu. 
c) Smrťou fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby, ktorá bola členom. 
d) Zánikom združenia. 

7. Vylúčiť možno iba člena, ktorý: 
a) porušuje povinnosti člena vyplývajúce zo stanov. 
b) úmyselne uviedol nepravdivé údaje v prihláške. 
O vylúčení člena zo združenia rozhoduje správna rada. 

8. Pozastavenie členstva: 
élenstvo v združení môže členovi pozastaviť správna rada, ak: 
a) člen nezaplatil splatný členský príspevok, 
b) ak o to člen z vážnych dôvodov písomne požiada. 
Členstvo je členovi združenia pozastavené dňom rozhodnutia správnej rady, ktoré sa 
musí v písomnej forme doručiť členovi. Člen združenia, ktorému správna rada 
pozastavila členstvo, nie je počas pozastaveného členstva povinný platiť členské 

príspevky a nemá práva člena združenia. Pozastavením členstva členovi kategórie 
"Stály člen", končí funkčné obdobie tohto člena v orgáne, do ktorého bol zvolený alebo 
menovaný. Následné obnovenie členstva nemá za následok opätovný vznik tejto 
funkcie. Po zániku dôvodu majúceho za následok pozastavenie členstva, rozhodne o 
obnovení členstva, na návrh člena s pozastaveným členstvom alebo člena správnej rady 
správna rada do 60 dní od doručenia tohto návrhu združeniu. 

Článok IV. 
Práva a povinnosti členov združenia 

l . Právom členov združenia je byť infOlIDovaný o činnosti združenia a podieľať sa na 
činnosti združenia v zmysle týchto stanov. 

2. Každý členje povinný: 
a.) dodržiavať tieto stanovy, 
b.) pomáhať pri napÍňaní ciel'ov združenia, 
c.) zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo dobré meno združenia, 
d.) platiť členský príspevok vo výške každoročne určenej členmi združenia. 



Článok V. 
Kategorizácia členov združenia 

Člen má právo sa priamo a nepriamo zúčastňovať na rozhodovaní združenia. 
l. Stály člen - má právo hlasovať na členskej schôdzi a byť volený do orgánov 

združenia, podávať návrhy na stretnutiach združenia, byť informovaný o činnosti 
združenia a všetkých jeho podujatiach, zúčastňovať sa týchto podujatí, používať 
zariadenia a služby, ktoré má združenie k dispozícii pre svoju činnosť. 

2. Aktívny člen - má právo hlasovať na členskej schôdzi, podávať návrhy na stretnutiach 
združenia. byť informovaný o činnosti združenia a všetkých jeho podujatiach, 

zúčastňovať sa týchto podujatí, využívať služby, ktoré združenie poskytuje, používať 
zariadenia a služby, ktoré má združenie k dispozícii pre svoju činnosť. Nemá právo 
byť volený do orgánov združenia. 

3. Mladý člen (od 15 r. do 18 r.) - má právo podieľať sa na činnosti združenia, byť 
informovaný o činnosti združenia a všetkých jeho podujatiach, zúčastňovať sa týchto 
podujatí, využívať služby, ktoré združenie poskytuje, používať zariadenia a služby, 
ktoré má združenie k dispozícii pre svoju činnosť. Nemá právo hlasovať na členskej 
schôdzi, ani byť volený do orgánov združenia. Po dovŕšení 18 roku bude automaticky 

prijatý za aktívneho člena združenia. 

Článok VI. 
Orgány združenia a ich pôsobnosť 

Orgánmi združenia sú: 
1. Správna rada 
2. Riaditeľ 

3. Členská schôdza 

4. Poradný orgán 

Člen uvedených orgánov: 
a.) má nárok na náhradu preukázaných výdavkov, ktoré mu pri výkone funkcie vznikli, 

b.) môže svoju činnosť vykonávať odplatne, 
c.) ak je to potrebné na dosiahnutie cieľa združenia môže medzi členom orgánov 

združenia a združením vzniknúť zamestnanecký vzťah. 

Článok VII. 
Správna rada 

l. Správna rada je najvyšší orgán združenia. Je zložená z troch členov združenia. 
2. Správnu radu navrhuje a schvaľuje členská schôdza. Správna rada je volená na dobu 

neurčitú. Správnu radu môže odvolať členská schôdza a to nadpolovičnou väčšinou 

hlasov. 
3. Správna rada sa schádza podľa potreby, spravidla jeden krát za tri mesiace. 
4. Správna rada -

a.) volí a odvoláva riaditeľa, 



b.) prerokúva návrhy na zmenu stanov, 
c.) zásady hospodárenia, výšku členského príspevku, kontroluje vedenie účtovníctva 

a iných dokladov, 
d.) schval'uje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku združenia 
e.) upozorňuje riaditeľa na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie, 
f.) rozhoduje a prijíma aktívnych a mladých členov, vyjadruje sa k prijímaniu stálych 

členov, 

g.) zriaďuje a zrušuje poradný orgán. 
5 Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou. 
6. Zo schôdzi sa vyhotovujú zápisnice. 

Článok VIII. 
Riaditeľ 

l. Riaditeľ je výkonným orgánom združenia a štatutárnym zástupcom združenia. Riadi 
a samostatne koná v mene organizácie vo všetkých ekonomických, finančných, 

právnych a iných potrebných veciach združenia. 
2. Riaditeľ podáva návrhy na zmenu zapisovaných skutočností v registri, disponuje 

s finančnými prostriedkami a hnuteľným majetkom združenia, schvaľuje výročnú 

správu o činnosti a hospodárení združenia, prijíma stálych členov združenia. 
3. Pre prijatie stálych členov musí mať riaditeľ súhlasne stanovisko správnej rady. 
4. Riaditeľa môže voliť alebo odvolať správna rada. Správna rada hlasuje o odvolaní 

riaditeľa aj v prípade, že tak písomne navrhne členská schôdza. Riaditeľa môže 
správna rada odvolať, ak: 
a.) bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie 

riaditeľa alebo za úmyselný trestný čin, 
b.) o to sám požiada, 
c.) nie je podl'a lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu 

dlhšie ako šesť mesiacov, 
d.) koná v rozpore s ustanoveniami zákona alebo stanovami, 
e.) to navrhla nadpolovičná väčšina členov správnej rady. 

5. Riaditel' je volený na dobu neurčitú. 

Článok IX. 
Členská schôdza 

l. Každý stály, aktívny člen združenia je členom členskej schôdze. 
2. Členská schôdza: 

a.) volí a odvoláva správnu radu, 
b.) správnej rade podáva návrhy na odvolanie riaditel'a združenia, 
c.) upozorňuje správnu radu a riaditel'a na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich 

odstránenie. 
d.) Rozhoduje o zmenách v stanovách a o zrušení združenia. 

3. Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou. 



4. Zo schôdze sa vyhotovuje zápisnica. 

Článok X. 
Poradný orgán 

1. Na skvalitnenie svoJeJ činnosti alebo na uľahčenie dosiahnutia cieľa združenia, 
prípadne iného cieľa, ktorý nie jej v rozpore so stanovami má riaditeľ právo zriadiť 
poradný orgán. 

2. Poradný orgán môže mať neobmedzený počet členov. 

3. Posudky, stanoviská, odporúčania a závery poradného orgánu majú vo vzťahu 

k združeniu odporúčací charakter. Riaditeľ ani združenie nie je nimi viazané pri 
svojom rozhodovaní. 

4. Úlohou poradného orgánu je: 
a.) Vypracúvať posudky, stanoviská, odporúčania a závery pre dosiahnutie cieľa 

združenia a na žiadosť najvyššieho orgánu združenia. 
b.) Vyučovať, lektorovať, prednášať pre dosiahnutie cieľa združenia a na žiadosť 

najvyššieho orgánu združenia. 
c.) Samostatne a komplexne riešiť zadané úlohy pre dosiahnutie cieľa združenia a na 

žiadosť najvyššieho orgánu združenia. 
5. Každý člen poradného orgánu je povinný: 

a.) Vykonávať zverené úlohy a funkcie, 
b.) Dodržiavať stanovy združenia, 
c.) Pomáhať pri plnení cieľov združenia, 
d.) Zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo dobré meno združenia, 
e.) Vypracúvať posudky, stanoviská, odporúčania a závery podľa svojho najlepšieho 

vedomia a svedomia a to riadne, včas a podľa požiadaviek najvyššieho orgánu 
združenia, 

f.) Využiť všetky svoje a dostupné poznatky, vedomosti a skúsenosti tak, aby svojim 
obsahom boli plnohodnotne spôsobilé poslúžiť pre splnenie cieľa združenia, 

g.) Zúčastňovať sa na činnosti združenia podľa požiadaviek združenia, 
h.) Zúčastňovať sa na rokovaniach podľa požiadaviek združenia. 

6. Vznik a členstvo v poradnom orgáne: 
a.) Členom poradného orgánu môže byť akákoľvek súkromná a fyzická alebo 

právnická osoba, ktorá so svoj ím členstvom v poradnom orgáne súhlasí a zároveň 
súhlasí so stanovami združenia. 

b.) Člena poradného orgánu vyberá najvyšší orgán združenia - správna rada. 
c.) Členstvo v poradnom orgáne vzniká na dobu neurčitú alebo na dobu fungovania 

poradného orgánu alebo na dobu určitú, ak je to potrebné na splnenie účelu 
konkrétnej úlohy alebo stanoveného cieľa. 

d.) Členstvo v poradnom orgáne vzniká vystavením menovacej listiny o členstve 
v poradnom orgáne, ktoré vydáva najvyšší orgán združenia. Menovacia listiny 
musí obsahovať popis činnosti člena poradného orgánu. 

7. Členstvo v poradnom orgáne zaniká 
a.) uplynutím stanovenej doby, ak vzniklo na dobu určitú, 



b.) rozhodnutím najvyššieho orgánu združenia o zrušení členstva, 
c.) rozhodnutím najvyššieho orgánu združenia o zrušení poradného orgánu 
d.) dobrovoľným zrušením členstva zo strany člena poradného orgánu, 
e.) úmrtím člena. 

8. Členstvo v poradnom orgáne nemá charakter členstva v združení, preto proti 
rozhodnutiu najvyššieho orgánu združenia o zrušení členstva v poradnom orgáne, nie 
je možné podať odvolanie. 

Článok XI. 
Hospodárenie združenia 

l. Finančné zdroje na realizáciu činnosti združenia sa získavajú: 
a.) z členských príspevkov, 
b.) z darov od členov združenia a jeho priaznivcov, 
c.) z výťažku rôznych akcií, 
d.) z podpory rôznych inštitúcii (nadácie, štátne orgány, medzinár. organizácie a pod.), 
e.) z dotácii a grantov, 
f.) z príjmov z vlastnej činnosti, 
g.) z vlastného majetku, 
h.) z pôžičiek, úverov a úrokov, 
i.) zo sprostredkovateľskej činnosti v rozsahu uvedenom v článku II. 
j.) z hospodárskej a ostatnej činnosti, 
k.) z práce dobrovoľníkov, 
1.) z verejných zbierok. 
Pre zlepšenie svojej činnosti môže združenie nadobúdať majetok do svojho vlastníctva. 
2. Za podmienky, že združenie účelnejšie využije svoj majetok, môže poskytovať svoje 

služby aj osobám mimo rámca vymedzeného v článku IL, ak tým neohrozí kvalitu, 
rozsah a dostupnosť služieb, pre ktoré bola založená. 

3. Služby poskytnuté združením môžu byť aj spoplatnené a to bud' čiastočne alebo 
v plnom rozsahu. Výnos z nich musí byť v celom rozsahu použitý na zabezpečenie 
účelu, pre ktorý bola organizácia založená. 

4. Prostriedky združenia nesmú byť použité na financovanie činnosti politických strán, 
politických hnutí ani na prospech kandidáta na volenú funkciu. 

5. Združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu, ktorý schvaľuje správna rada 
združenia. 

Článok XII. 
Zánik a likvidácia 

Na základe rozhodnutia najvyššieho orgánu združenia zanikne združenie: 
a.) Dobrovoľným rozpustením alebo 
b.) Zlúčením s iným občianskym združením. 



Článok XIII. 
Prostriedky združenia nesmú byť použité na financovanie činností politických strán, 
politických hnutí ani na prospech kandidáta na volenú funkciu. 

Článok XII. 
Záverečné ustanovenia 

Stanovy občianskeho združenia boli riadne zaregistrované dňa 7.2.20 ll . 
Nové stanovy nadobudnú platnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra SR. 
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