
STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Článok 1
Názov a sídlo

1.1 Názov občianskeho združenia: OZ Langer

1.2 Sídlo občianskeho združenia: Póšfa 50, 930 34 Holice

Článok 2
Ciele

2.1 Cieľom  združenia  sú  verejnoprospešné  a  charitatívne  aktivity  pre  pomoc  obyvateľom  na 
regionálnej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni v rôznych oblastiach. Ďalej podpora v oblasti 
vzdelávania  a poskytovania  poradenstva  z rôznych  oblastí.  Občianske  združenie  bude 
rozširovať  vzdelávanie  a  to  tým  že  povedie  výstavbu  výukových  centier  na  regionálnej, 
celoštátnej a  medzinárodnej  úrovni  v  rôznych  oblastiach.  Občianske  združenie  bude 
propagovať zvýšenie konzumácie mliečnych výrobkov u obyvateľov a pomáhať dodávateľom 
a výrobcom s ich propagáciou. Občianske združenie si  dáva za cieľ podporovať,  rozvíjať a  
propagovať zdravý životný štýl, poskytovať poradenstvo zdravej výživy, jej plánovanie, ďalej 
pomáhať  občanom pri  úprave  telesnej  hmotnosti,  skrášľovania  tela,  omladzujúceho anti-
aging zastavenia starnutia a aromaterapie. Občianske združenie bude pomáhať občanom a 
organizáciám pri  čistiacich  a  upratovacích prácach.  Občianske  združenie  bude poskytovať  
služby  informátora  v  telekomunikačnej  oblasti  za  účelom  informovať  a  poradiť  ľudom  a 
spoločnostiam  ten  najvýhodnejší  a  najefektívnejší  spôsob  využitia  ich  telekomunikačných 
služieb vrátane internetu s možnosťou poskytovať telekomunikačné služby pre verejnosť za 
účelom informatizácie verejnosti a rozšírenia telekomunikačných technológií na regionálnej, 
celoštátnej a medzinárodnej úrovni.  Združenie bude pomáhať pri  vymáhaní pohľadávok a 
hľadaní najvhodnejšieho riešenia pre obe zmluvné strany. Občianske združenie si dáva za ciel  
propagovať  okultizmus  ako  vedný  odbor  a  pomáhať  občanom  objasňovať  jeho  skrytú 
podstatu  a  realizovať  jeho  výskum.  Občianske  združenie  bude  pátrať,  dokumentovať  a 
zaznamenávať  paranormálne  javy  a  nevysvetliteľné  záhady.  Občianske  združenie  bude 
navrhovať  a  vyrábať  módne  oblečenie,  textil  a  doplnky  pre  verejnosť.  Združenie  bude 
organizovať lokálne aj zahraničné výlety pre verejnosť vrátane detských táborov a campov 
pre dospelých. Občianske združenie bude pomáhať ľudom pri hľadaní partnera a zoznamovať 
občanov za účelom vytvorenia si vážneho vzťahu alebo priateľstva prípadne inej voľnočasovej 
aktivity.

2.2 Za účelom naplnenia tohto cieľa bude občianske združenie najmä:
1.  organizovať  a zabezpečovať  výchovno-vzdelávacie,   spoločenské  a kultúrne  aktivity  a 
podujatia, športové podujatia a tréningy (WUSHU, Tajchi, Kung-Fu, Fitness),
2. vykonávať mimoškolskú vzdelávaciu činnosť,
3. vykonávanie reklamačnej a propagačnej činnosti,
4. zaznamenávanie obrazových a zvukových záznamov na prenosné média,
5. prevádzkovať wellness a anti-aging štúdiá a výskumné centrá,
6. prevádzkovať centrá a domovy pre deti, skupiny dospelých a dôchodcov,
7. realizovať publikačné a konzultačné aktivity, 
8. presadzovať legislatívne zmeny na regionálnej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni,
9. vydávať stravné poukážky a lokálnu menu,



10. vyrábať domáce potraviny, mliečne výrobky a šťavy,
11. poskytovať služby rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
12. predávať tovar a služby (veľkoobchod a maloobchod),
13. sprostredkovať predaj tovarov a služieb,
14. vyrábať esenciálne oleje,
15.  poskytovať  služby  informátora  v  telekomunikačnom sektore  s  možnosťou  poskytovať 
telekomunikačné služby vrátane internetu,
16. pomáhať pri vymáhaní pohľadávok a hľadaní náhradných riešení,
17. organizovať výlety, campy a detské tábory,
18. prenajímať nehnuteľnosti,
19. prenajímať hnuteľný majetok,
20. stavebné práce vrátane dokončovania stavebných prác interiérov a exteriérov,
21. upratovacie  a čistiace práce,
22. prevádzkovanie zoznamovacej agentúry
23. poskytovať kuriérske a prepravné služby a
24. uskutočňovať iné podporné aktivity.

Článok 3
Členstvo

3.1 Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá 
súhlasí so stanovami združenia.

3.2 Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe žiadosti uchádzača 
o členstvo. 

3.3 Členovia združenia majú právo:
- podieľať sa na činnosti združenia,
- byť volený do orgánov združenia,
- obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
- byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

3.4 Členovia združenia majú povinnosti
- dodržiavať stanovy združenia,
- pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
-  podľa  svojho  svedomia,  rozsahu  svojich  možností  a  schopností  pomáhať  orgánom 
združenia,
- platiť členské príspevky,
- ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

3.5 Zánik členstva
- vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo 
združenia, alebo dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí najvyššieho orgánu
- úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
- zánikom združenia,
- vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
-  vylúčením najvyšším orgánom združenia,  ak  člen opätovne porušuje členské povinnosti,  
alebo z iných dôležitých dôvodov. 

Článok 4
Orgány združenia



4.1 Orgánmi združenia sú 
- najvyšší orgán –  Správna rada
- štatutárny orgán – Riaditeľ 
- kontrolný orgán – Dozorná rada

4.2 Najvyšší orgán 
- schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
- volí a odvoláva všetky ostatné orgány, vrátane štatutárneho orgánu
- schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
- schvaľuje prijatie nových členov, pokiaľ túto funkciu nedelegovalo inému orgánu 
- rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným 
rozpustením.
- schádza sa minimálne raz do roka. Zvoláva ho štatutárny orgán, a to najmenej 10 dní vopred
- najvyšší orgán tvoria zakladatelia združenia (prípravný výbor) a vybraný členovia združenia, 
ktorý sú volený zakladateľmi združenia alebo poverenými osobami spomedzi členov. Každý 
člen má právo sa prihlásiť do volieb správnej rady. Poverené osoby sú osoby, ktoré zdedili  
túto  pozíciu  a  prevzali  povinnosti  po  niektorom  zakladateľovi  (v  prípade  úmrtia  alebo 
odchodu niektorého zakladateľa zo združenia).
- pri hlasovaní v správnej rade má každý zakladateľ alebo poverená osoba 2 hlasy a každý 
zvolený člen združenia 1 hlas. Ak je  hlasovanie nerozhodné, rozhodne hlas riaditeľa.

4.3  Najvyšší orgán je uznášaniaschopný, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov.

4.4 Štatutárny  orgán  zabezpečuje  a riadi  činnosť  združenia  medzi  jednotlivými  stretnutiami 
najvyššieho orgánu. 

4.5 Funkčné obdobie štatutárneho orgánu je 10 rokov.

4.6 Štatutárny orgán koná v mene združenia tak, že ku svojmu menu uvedie svoju funkciu, názov 
združenia alebo obchodnú značku a vlastnoručný podpis.

Článok 5
Dozorná rada

5.1 Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia a kontroluje samotné hospodárenie 
občianskeho združenia.

5.2 Dozornú radu tvorí predseda dozornej rady, podpredseda dozornej rady a traja jej ďalší 
členovia z radov členov združenia.

5.3 Predsedu, podpredsedu a členov dozornej rady volí najvyšší orgán združenia.

5.4 Dozorná rada sa schádza najmenej 1 krát ročne, jej zasadnutie zvoláva predseda dozornej 
rady.

5.5 Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. 
Rozhodnutia sú právoplatné, ak ich schválila nadpolovičná väčšina prítomných členov 
dozornej rady, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

Článok 6
Zásady hospodárenia



6.1 Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

6.2 Zdrojmi  majetku  sú:  členské  príspevky,  dary  od  fyzických  osôb,  dotácie  a  granty  od 
právnických osôb alebo orgánov verejnej správy.

6.3 Občianske združenie môže vyvíjať doplnkovú podnikateľskú činnosť v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, na základe povolení a licencií príslušných orgánov z ktorej 
zisk bude použitý na rozvoj cieľa a činností združenia.


