Štatút ALŢBETKA, n.o.
Motto:
„Mysliac na to, ţe slúţite v ľuďoch Bohu, zahŕňajte všetkých, ktorí sú vám
zverení láskou a dobrotou.“ (Matka Alfonza Mária)
Preambula
Alţbetka n.o. je nezisková organizácia podľa Zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné sluţby, ktorej poslaním je
-

animácia voľného času detí a mládeţe zo sociálne slabších rodín bez rozdielu
rasy a náboţenstva,

-

doplnkové vzdelávanie detí a mládeţe zo sociálne slabších rodín vrátanie
organizovania rôznych športových a turistických aktivít,

-

ochrana ľudských práv a pomoc pri hľadaní pracovných príleţitosti, bývania
a zaraďovania sa do spoločnosti u ľudí zo sociálne slabších skupín, vrátane
Rómov

-

poskytovanie sociálnej a duchovnej pomoci predovšetkým pre mladé rodiny a
mladých ľudí, ktorí sa ocitli v ťaţkých sociálnych podmienkach
(vychádzajúcich z detských domovov, bez práce, matkám na materskej
dovolenke)

-

poskytovanie zdravotníckych a sociálnych sluţieb v bytoch starých a chorých
spoluobčanov

-

rozvoj duchovných a kultúrnych hodnôt prostredníctvom kurzov, školení a
besied aj v spolupráci s profesormi a študentmi Katolíckej univerzity
v Ruţomberku,

Článok I
Základné ustanovenia
1. Názov neziskovej organizácie je: ALŢBETKA n.o.
2. Sídlom neziskovej organizácie je: Zimná 66
052 01 Spišská Nová Ves
3. Účel založenia neziskovej organizácie:
a) animácia voľného času detí a mládeže zo sociálne slabých rodín
b) doplnkové vzdelávanie detí a mládeže vrátane organizovania telesnej výchovy a športu pre
deti a mládež,
c) ochrana ľudských práv a zaraďovanie sa do spoločnosti, zvlášť rómskeho obyvateľstva
d) poskytovanie sociálnej a duchovnej pomoci,
d) poskytovanie zdravotníckych a sociálnych služieb,
e) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,

4. Druh všeobecne prospešných sluţieb neziskovej organizácie:
a) organizovanie voľného času detí a mládeže prostredníctvom krúžkovej činnosti
(multimediálny, biblický, cudzích jazykov, redakčný, športový) zo sociálne slabých rodín
b) animácia voľného času počas voľných dní organizovaním športových a turistických
podujatí
c) príprava spoločenských a kultúrnych aktivít (adventné, vianočné, veľkonočné zvyky,
karneval a iné príležitostné aktivity)
d) možnosť čítania a zapožičiavania si duchovnej literatúry
e) poskytovanie odbornej psychologickej, rehabilitačnej i osvetovej pomoci ženám a matkám
na materskej dovolenke, dlhodobo nezamestnaným a rómskym spoluobčanom
f) duchovná a sociálna pomoc starým a chorým ľuďom
g) duchovné obnovy, duchovné cvičenia a iné náboženské aktivity
h) usporadúvanie diskusných stretnutí, seminárov, kurzov a prednášok zameraných na
realizovanie účelu založenia,
ch) vydávanie občasníka Alžbetka a propagačných materiálov, ktoré podporujú účel
založenia neziskovej organizácie,
i) zriaďovanie zariadení sociálnych služieb,
j) poskytovanie ambulantných sociálnych služieb,
k) poskytovanie sociálneho poradenstva.
m) výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Článok II
Spôsob zverejnenia podmienok poskytovania všeobecne prospešných sluţieb
a)
b)
c)
d)
e)

prostredníctvom webovej stránky
v kultúrno-spoločenskom mesačníku mesta Spišská Nová Ves
v kresťanskom rádiu LUMEN
v mestskej televízii REDUTA
prostredníctvom propagačných materiálov a občasníka ALŽBETKA

Článok III
Orgány ALŢBETKA n.o. a ich právomoci
Orgány neziskovej organizácie sú:
1. správna rada
2. riaditeľ
3. dozorná rada
Článok IV
Správna rada
1. Najvyšším orgánom je správna rada. Prvých členov správnej rady vymenúva zakladateľ.
2. Správna rada najmä:
a) schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie,
b) schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení,
c) rozhoduje o združení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie v zmysle §

14 zákona č. 213/1997 Z.z.
d) podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočnosti v registri,
e) volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat,
f) volí a odvoláva členov správnej rady a členov dozornej rady,
g) schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku,
h) rozhoduje o zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladateľ vyhradil v
zakladateľskej zmluve,
i) rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie.
3. Správna rada má 5 členov. Členom správnej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je
spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom správnej rady nemôže byť člen
dozornej rady a riaditeľ.
4. Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady.
5. Predseda správnej rady zvoláva, pripravuje a riadi schôdze správnej rady.
6. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.
7. Správna rada prijíma rozhodnutia dvojtretinovou väčšinou prítomných členov.
8. V ďalšom období správnu radu tvoria volení členovia. Správna rada sa volí na tri roky.
Predseda správnej rady mesiac pred skončením funkčného obdobia navrhne nových členov
správnej rady. Od podania návrhu do jedného mesiaca starí členovia volia novú správnu
radu.
9. Správna rada sa schádza najmenej dvakrát do roka.
10. Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady
patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie, podľa osobitného
predpisu (Zákon č. 119/1992 o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov).
11. Členstvo v správnej rade zaniká
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) odstúpením,
c) odvolaním, ak člen správnej rady poruší ustanovenia zákona 213/1997 Z.z.,
d) smrťou.
12. Funkčné obdobie členov správnej rady je tri roky.
Článok V
Riaditeľ
1. Riaditeľ je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene.
2. Rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie v zmysle ustanovení § 23
zákona 213/1997 Z.z.
3. Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s hlasom poradným.
4. Za riaditeľa môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je
bezúhonná.
5. Riaditeľa volí a odvoláva správna rada v zmysle ustanovení § 24 zákona 213/1997 Z.z.
6. Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov
všetkých členov správnej rady.
7. Funkčné obdobie riaditeľa je tri roky.

Článok VI
Dozorná rada
1. Dozorná rada je kontrolný orgán neziskovej organizácie, ktorý dohliada na činnosť
neziskovej organizácie.
2. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov
týkajúcich sa činnosti neziskovej organizácie a kontroluje, či je účtovníctvo riadne vedené
v súlade zo zákonom č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a či
nezisková organizácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi, zakladateľskou zmluvou a štatútom.
3. Dozorná rada najmä
a) preskúma 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. Dozorná rada je oprávnená
a) navrhnúť zvolanie mimoriadneho rokovania správnej rady, ak si to vyžaduje záujem
neziskovej organizácie,
b) podávať správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa,
c) navrhnúť obmedzenie práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie,
d) zúčastniť sa prostredníctvom svojich členov na rokovaní správnej rady s hlasom poradným,
e) upozorniť správnu radu na zistené porušenie právnych predpisov, zakladateľskej zmluvy
alebo štatútu.
5. Dozorná rada má troch členov. Členom dozornej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je
spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
6. Členov dozornej rady volí a odvoláva správna rada.
7. Funkčné obdobie dozornej rady je tri roky.
8. Členstvo v dozornej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom dozornej rady
patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie, podľa
osobitného predpisu (Zákon č. 119/1992 o cestovných náhradách v znení neskorších
predpisov).
Článok VII
Zákaz konkurencie
1. Člen správnej rady, riaditeľ a člen dozornej rady nesmie
a) vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou
neziskovej organizácie,.
b) sprostredkúvať pre iné osoby obchody neziskovej organizácie.
Článok VIII
Zápisnice o schôdzach orgánov
1. Zo schôdzi orgánov neziskovej organizácie sa vyhotovujú zápisnice, ktoré nezisková
organizácia uschováva po dve funkčné obdobia správnej rady.

Článok IX
Hospodárenie neziskovej organizácie
1. Nezisková organizácia zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojimi príjmami, s
hnuteľným a nehnuteľným, hmotným a nehmotným majetkom.
2. Majetok neziskovej organizácie tvoria:
a) vklady zakladateľa,
b) príjmy z vlastnej činnosti,
c) dary, príspevky a granty od fyzických a právnických osôb
3. Neziskovej organizácii možno poskytnúť dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho
fondu a rozpočtu obce v zmysle § 29 zákona 213/1997 Z.z.
4. Nezisková organizácia môže podnikať v zmysle § 30 zákona 213/1997 Z.z.
5. Majetok neziskovej organizácie sa môže použiť len v súlade s podmienkami určenými v
zakladateľskej zmluve alebo v štatúte a na úhradu výdavkov súvisiacich so správou
neziskovej organizácie. Výšku výdavkov (nákladov) na správu neziskovej organizácie určí
správna rada každoročne v rozpočte, najviac však do výšky 4% celkových príjmov.
6. Ak fyzická osoba alebo právnická osoba poskytla neziskovej organizácii dar alebo
príspevok na konkrétny účel, nezisková organizácia je oprávnená ho použiť na iný účel len
s predchádzajúcim súhlasom tej osoby, ktorá dar alebo príspevok poskytla.
Článok X
Rozpočet neziskovej organizácie
1. Nezisková organizácia hospodári podľa rozpočtu schváleného rozpočtu.
2. Rozpočet neziskovej 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 neziskovej organizácie najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka.
Článok XI
Účtovníctvo a výročná správa
1. Nezisková organizácia vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu v zmysle § 33 zákona
213/1997 Z.z.
2. Nezisková organizácia vypracuje výročnú správu v termíne určenom správnou radou alebo
zakladateľskou zmluvou po skončení kalendárneho roka, najneskoršie do 31. marca v
zmysle § 34 zákona 213/1997 Z.z.
3. Výročná správa bude v jednom exemplári odoslaná do 31.7. KÚ v Košiciach, zverejnená na
webovej stránke neziskovej organizácie, v občasníku Alžbetka a k nahliadnutiu v sídle
neziskovej organizácie.
Článok XII
Zrušenie a zánik neziskovej organizácie
1. Nezisková organizácia sa môže zrušiť a zaniknúť dobrovoľným rozhodnutím o zrušení,

zlúčením resp. splynutím v zmysle § 14 až § 17 zákona 213/1997 Z.z.
2. Pri zrušení organizácie sa majetok neziskovej organizácie prevedie na Kongregáciu sestier
Božského Vykupiteľa, Zimná 66, 052 01 Spišská Nová Ves.

V Spišskej Novej Vsi 29. apríla 2011

