Stanovy
HONORIUS – občianske združenie
ÚPLNÉ ZNENIE
Článok I.
Občianske združenie HONORIUS občianske združenie je občianskym združenim fyzických a
právnických osôb založených na ochranu práv občanov a spotrebiteľov podľa Zákona č.
83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Občianske združenie je
právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojim menom a nesie zodpovednosť
vyplývajúcu z týchto vzťahov. Členom združenia sa môže stať na základe svojej slobodnej vôle
každá fyzická osoba, ktorá súhlasí s poslaním a úlohami združenia.
Článok II.
Názov a sídlo združenia
1.
2.
3.
4.
5.

Názov združenia:
Združenie používa skrátený názov:
Sidlo združenia:
Pôsobnosť:
Štatutárny orgán/zástupca:

HONORIUS občianske združenie.
HONORIUS – OZ.
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčin.
územie Slovenskej republiky.
Predseda, ktorý navonok koná v mene združenia
samostatne.
Článok III.

Poslanie a cieľ činnosti občianskeho združenia
1.

Poslanie a cieľ činnosti združenia:

Poslaním združenia je realizácia združovacieho práva občanov za účelom aktívnej ochrany
spotrebiteľov v čo najširšom možnom spektre možností a záujmov.
Poslaním združenia je taktiež realizácia združovacieho práva občanov za účelom aktívnej
ochrany práv občanov v čo najširšom možnom spektre možnosti a záujmov.
Posianím združenia je zároveň aktívna účasť na realizácii aktivit smerujúcich k zabezpečeniu
trvalo udržateľného rozvoja vo všetkých oblastiach života.
Poslaním združenia je zároveň aktívna účasť na realizácii aktivit smerujúcich k zabezpečeniu
trvalo udržateľného rozvoja vo všetkých oblastiach života a k zvyšovaniu komplexnej kvality
života jednotlivcov ako aj sociálnych skupín, osobitne skupín marginalizovaných, alebo
akokoľvek sociálne znevýhodnených.
2.

Základné úlohy združenia:
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- Ochraňovať práva spotrebiteľov a ich oprávnené záujmy.
- Prispievat' k informovanosti spotrebiteľov, poskytovať odborné konzultácie v rámci
spotrebiteľského poradenstva.
- Rozvíjať vzdelávanie a informačnú činnosť pre spotrebiteľov formou propagačných a
reklamných aktivít.
- Spolupracovať s prislušnými orgánmi štátnej správy a samosprávy pri tvorbe a
kontrolnej činnosti štátnej a komunálnej spotrebiteľskej politiky.
- Sprostredkovávať riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a dodávateľmi, zastupovať
spotrebiteľov pred súdom a vystupovať v súdnych sporoch na strane spotrebiteľov.
- Podávat' podnety orgánom štátnej sprävy, samosprávy a obciam v súvislosti s plnením
ich úloh vo veciach ochrany spotrebiteľa.
- Spolupracovať s mimovládnymi organizáciami, inštitúciami a orgánmi, ktoré majú
podobné alebo rovnaké zameranie ako združenie.
- Spolupracovať pri realizácii spotrebiteľskej politiky na vnútroštátnej a medzinárodnej
úrovni.
- Uskutočňovať publikačnú a reklamnú činnosť vo veciach ochrany spotrebiteľa a jeho
spotrebiteľských práv.
- Pomáhať a prispievať k činnosti iných spotrebitel'ských združení.
- Spolupracovať s inými spotrebiteľskými združeniami a organizáciami.
- Prispievat' k vzdelávaniu dodávateľov vo vzt'ahu k dodržiavaniu pravidiel a zásad
ochrany spotrebiteľov.
- Vzdelávat' spotrebiteľov a občanov v oblasti finančnej gramotnosti.
- Podporovať vývoj a propagáciu nástrojov pre efektívne spravovanie a optimalizáciu
osobných financií.
- Ochraňovať práva občanov a ich oprávnené záujmy.
- Prispievať k informovanosti občanov, zabezpečit' poskytovanie právnych rád,
zabezpečiť právne zastúpenie v rámci občianskeho práva.
- Prispievat' k informovanosti mládeže v právnej oblasti, organizovanie prednášok za
účelom zvyšovania právneho povedomia mládeže.
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- Organizovanie prednášok na základných a stredných školách a v predškolských
zariadeniach zameraných na zvyšovanie právneho povedomia a boj proti drogám.
-

Sprostredkovať riešenie sporov medzi občanmi mediáciou.

- Sprostredkovanie a pomoc pri riešení sporov v rodinnom práve, ochrana záujmov detí,
spolupracovanie s Úradmi práce sociálnych vecí a rodiny pri riešení sporov v rodinnom
práve, ochraňovanie práv dieťaťa v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa.
- Podávať podnety orgánom štátnej správy, samosprávy súvislosti s plnením ich úloh vo
veciach ochrany záujmov občanov a ochrany záujmov detí.
- Uskutočňovať publikačnú a reklamnú činnosť vo veciach ochrany práv dieťaťa,
zvyšovania právneho povedomia občanov, deti, protidrogovú publikačnú činnosť.
- Prispievať k vzdelávaniu občanov vo vzťahu k dodržiavaniu Ústavy SR a zákonov.
- Propagovať a podporovať alternatívny životný štýl, so zameraním na podporu zdravia
a zvyšovanie celkovej kvality života jednotlivcov.
- Propagovať a podporovať aktivity smerujúce k zabezpečeniu trvalo udržateľného
rozvoja, prostredníctvom optimalizácie a využívania obnoviteľných zdrojov vo všetkých
oblastiach života.
- Propagovať, podporovat' a aktívne participovať na programoch súvisiacich so
zabezpečením energetickej a potravinovej sebestačnosti jednotlivcov a sociálnych
skupín.
- Podporovať a propagovať slovenskú pôvodnú umeleckú tvorbu v oblasti literatúry,
hudby, výtvarného umenia, architektúry a designu.
- Podporovať a aktívne participovať na projektoch zameraných na rekonštrukciu
národných kultúrnych pamiatok a uchovanie hmotného kultúrneho dedičstva.
Článok IV.
Členstvo v združení
Členmi združenia môžu byť:
a) fyzické osoby.
b) právnické osoby, ktorých činnost' je v súlade s cieľmi združenia.
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c) členstvo v združení je dobrovoľné a vzniká dňom schválenia prihlášky
Predstavenstvom a zaplatením členského príspevku (pri pasívnych členoch).
d) členský príspevok pre fyzické osoby – aktívnych členov je bez poplatku.
členký príspevok pre fyzické osoby – pasívnych členov je 50 EUR ročne, pre
právnické osoby – pasívnych členov je 500 EUR ročne.
e) každý aktívny člen má právo voliť a byť volený do všetkých orgánov združenia.
Členovia združenia sa dielia na:
Aktivnych členov - aktívne sa zapájajú do činnosti a majú všetky práva člena podľa stanov
združenia.
Pasívni členovia - využívajú služby poskytované združením.
Čestní členovia – je im priznané čestné členstvo, ktoré schvaľuje Predstavenstvo. Čestné
členstvo je priznávané na základe osobitných zásluh, ktoré má daný subjekt pri napĺňaní
cieľov občianskeho združenia. Čestné členstvo vzniká dňom rozhodnutia Predstavenstva
a čestný člen neplatí členské príspevky
Členstvo v združení zaniká:
a) Vystúpením zo združenia.
b) Vylúčením zo združenia
Predstavenstvo môže rozhodnúť o vylúčení člena zo združenia, pokiaľ jedná proti
záujmom a/alebo porušuje stanovy združenia. Členstvo zaniká dňom rozhodnutia
Predstavenstva. Všetky svoje záväzky voči občianskemu združeniu je bývalý člen
povinný vysporiadať do troch mesiacov od ukončenia členstva.
c) Zánikom združenia.

Článok V.
Práva a povinnosti členov

1.

Členovia združenia majú právo:
a) zúčastňovať sa Valného zhromaždenia,
b) majú právo zúčastňovať sa na riadiacej a kontrolnej činnosti prostredníctvom
volených zástupcov z radov aktívnych členov,
c) aktívni členovia majú právo predkladať podnety, pripomienky a návrhy k činnosti,
d) majú právo požadovať od združenia pomoc v metodickej a vzdelávacej oblasti
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e) pasivni členovia fyzické osoby majú právo využiť 10% zľavu pri poskytovaní
právnych služieb zapezpečených občianskym združením,
f) pasívni členovia právnické osoby majú právo využiť 20% zľavu pri poskytovaní
právnych služieb zabezpečovaných občianskym združením.
2.

Členovia majú povinnosti:
a) dodržiavať stanovy združenia a uznesenia jej orgánov,
b) podporovať ciele, záujmy a úlohy združenia,
c) poskytovať združeniu nevyhnutné podklady a informácie pre zabezpečenie
činnosti,
d) platiť ročný členský príspevok vo výške schválenej Valným zhromaždením.
Članok VI.
Orgány HONORIUS - OZ

Orgánmi združenia sú:
Obligatórne:
a) Valné zhromaždenie
b) Predstavenstvo
c) Predseda.
Fakultatívne:
a) Kontrolná komisia alebo
b) Kontrolór.
Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenie je najvyšší orgán združenia, ktorý tvoria všetci členovia združenia.
Hlasovacie právo majú všetci členovia, ktorí v čase konania valného zhromaždenia dovŕšili
18 rok veku. Valné zhromaždenie zasadá najmenej jeden krát ročne a vtedy ak o to požiada
najmenej 1/3 členov združenia. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo združenia.
Do jej právomocí Valného zhromaždenia patrí:
a)
b)
c)
d)
e)

voliť a odvolávať predstavenstvo,
voliť a odvolávať členov kontrolnej komisie, resp. kontrolóra,
schvaľovať a meniť stanovy a doplnky,
schvaľovať koncepčné zámery spotrebiteľskej politiky,
schvaľovať návrh rozpočtu na bežný rok a správu o hospodárení za uplynulý rok,
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f) rozhodovať o sídle združenia,
g) zriaďovat' odborné komisie,
h) rozhodovať o zániku združenia.
Predstavenstvo
Predstavenstvo združenia je výkonný orgán združenia. Zabezpečuje plnenie úloh a cieľov
združenia. Predstavenstvo má 3 členov, ktorých volí Valné zhromaždenie na dobu neurčitú.
Členovia môžu byť odvolaní Valným zhromaždením len v tom prípade, ak opakovane porušia
povinnosti v zmysle týchto stanov a/alebo konajú v rozpore so záujmami alebo cieľmi tohto
združenia. Člen predstavenstva sa môže kedykoľvek písomne vzdať svojej funkcie. Každý člen
Predstavenstva má jeden hlas. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina členov a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov, ak tieto stanovy
neustanovujú inak.
Predseda
Predseda je štatutárny orgán tohto združenia. Predseda rozhoduje o všetkých záležitostiach
združenia, o ktorých podľa týchto stanov nerozhoduje Valné zhromaždenie alebo
Predstavenstvo. Funkčné obdobie predsedu je 7 rokov. Predseda je volený a odvolaný
Predstavenstvom. Na odvolanie Predsedu je potrebný jednomyseľný súhlas Predstavenstva
s tým, že Predstavenstvo môže odvolať Predsedu len v tom prípade, ak opakovane poruší
povinnosti v zmysle týchto stanov a/alebo koná v rozpore so záujmami alebo cieľmi tohto
združenia. Predseda sa môže kedykoľvek písomne vzdať svojej funkcie.
Kontrolná komisia alebo Kontrolór
Kontrolná komisia alebo Kontrolór vykonáva revíziu hospodárenia Predstavenstva,
dodržiavanie stanov. Kontrolnú komisiu alebo Kontrolóra volá a odvoláva Valné
zhromaždenie. Kontrolná komisia alebo Kontrolór podáva ročnú a v prípade potreby
mimoriadnu správu o hospodárení združenia.
Článok VII.
Majetok združenia a zásady hospodárenia
Zdrojom príjmov združenia sú najmä:
a) Členské príspevky členov združenia
b) Príjmy dosiahnuté vlastnou činnosťou
c) Dary, dotácie, granty, príspevky sponzorov.
O nadobudnutí a používaní majetku združenia rozhoduje Predseda v súlade s internými
predpismi združenia.

6

Článok VIII.
Konanie menom združenia
Predseda je štatutárny orgán združenia, ktorý koná navonok v mene združenia samostatne.
Článok IX.
Zánik združenia
a) rozhodnutia Valného zhromaždenia o jeho dobrovoľnom rozpustení. Pri zániku združenia
dobrovoľným rozpustením sa vykoná majetkové vyporiadanie primerane podľa
ustanovení Obchodného zákonnika o likvidácii spoločnosti,
b) rozhodnutia Valného zhromaždenia o zlúčení s iným združením,
c) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra slovenskej republiky.

Článok X.
Záverečné ustanovenia
Stanovy združenia boli schválené na ustanovujúcom Valnom združení HONORIUS OZ dňa
02.11.2013 a nadobúdajú platnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej
republiky.
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