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PREAMBULA
Zakladatelia:
a)

Zakladateľ 1: Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1/1, 968 01 Nová Baňa, IČO:
00320897, v zastúpení Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta Nová Baňa
(ďalej len „Zakladateľ 1“);

b)

Zakladateľ 2: MEDIFORM, s. r. o., Cintorínska 107/20, 968 01 Nová Baňa, IČO:
43967965, v zastúpení PaedDr. Mgr. Ivan Baláži, MBA, DBA, konateľ, (ďalej len
„Zakladateľ 2“) ako poskytovateľ primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti);

c)

Zakladateľ 3: VIN MEDIC s.r.o., Kozárovce 70, 935 22 Kozárovce, IČO: 46783245,
v zastúpení MUDr. Vincent Holečka, konateľ (ďalej len „Zakladateľ 3“) ako
poskytovateľ primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti)
(Zakladateľ 2 a Zakladateľ 3 ďalej spolu len „Zakladatelia 2 až 3“; Zakladateľ 1 a
Zakladatelia 2 až 3 ďalej spolu len „Zakladatelia“)

(1)

s ohľadom na článok 40 Ústavy Slovenskej republiky č. 420/1992 Zb. v znení
neskorších predpisov, ktorý je ústavným rámcom práva na ochranu zdravia
a poskytnutie zdravotnej starostlivosti;

(2)

s ohľadom na ostatné všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce podmienky
poskytovania zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike;

(3)

s ohľadom na Implementačnú stratégiu - systém integrovaného poskytovania zdravotnej
starostlivosti vydanej Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorej cieľom
je prepájanie primárnej zdravotnej starostlivosti ako aj sociálnych služieb na komunitnej
úrovni pre občanov určenej lokality formou zriadenia a prevádzkovania centier
integrovanej zdravotnej starostlivosti;

(4)

s ohľadom na špecifický cieľ 2.1.2 Integrovaného regionálneho operačného programu
2014 - 2020 (ďalej len „IROP“), ktorým je modernizovať zdravotnícku infraštruktúru
za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti;

(5)

s ohľadom na definíciu primárnej zdravotnej starostlivosti, pod ktorou možno rozumieť
na tieto účely ambulantnú zdravotnú starostlivosť podľa § 7 ods. 1 písm. a) bod 1 a 2
zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, a teda zdravotnú starostlivosť v ambulanciách v odbore
všeobecné lekárstvo ako praktický lekár pre dospelých, v odbore pediatria (prípadne
dorastové lekárstvo) ako praktický lekár pre deti a dorast, v odbore gynekológia
a pôrodníctvo a v odbore stomatológia;
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(6)

s ohľadom na podporu a všestranný rozvoj všeobecne prospešných služieb;

(7)

s cieľom zabezpečenia plnohodnotnej primárnej zdravotnej starostlivosti a prípadných
sociálnych služieb regiónu Nová Baňa;

(8)

s ohľadom na zámer Zakladateľov pripraviť individuálny projekt na zriadenie
a prevádzku centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Novej Bani, ktorý sa bude
uchádzať o nenávratný finančný príspevok z IROP (ďalej len „Projekt“);

(9)

s ohľadom na vyvážené postavenie miestnej územnej samosprávy na jednej strane
a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na druhej strane;

sa rozhodli, že zakladajú v súlade so zákonom č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách
poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)
túto neziskovú organizáciu:

ČLÁNOK I
NÁZOV A SÍDLO NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE
1.

Názov neziskovej organizácie je: MEDICAL n. o.

2.

Sídlo neziskovej organizácie je: Cintorínska 107/20, 968 01 Nová Baňa.

ČLÁNOK II
DOBA TRVANIA NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE
Nezisková organizácia sa zakladá na dobu neurčitú. Doba trvania neziskovej organizácie je
v súlade s podmienkou zachovania doby udržateľnosti Projektu podľa zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku, ktorej predmetom je poskytnutie nenávratného finančného
príspevku z IROP neziskovej organizácii zriadenej touto zakladacou listinou na realizáciu
Projektu (ďalej len „Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“).

ČLÁNOK III
DRUH VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby podľa § 2 ods.2 písm.
g) Zákona a to ochrana zdravia obyvateľstva, konkrétne:
„zabezpečenie integrácie služieb zdravotnej starostlivosti za účelom ochrany zdravia
obyvateľstva“;
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ČLÁNOK IV
PRVÍ ČLENOVIA SPRÁVNEJ RADY
Prvými členmi správnej rady neziskovej organizácie ako najvyššieho orgánu neziskovej
organizácie sú:
a)

JUDr. Vladislav Lalka, r. č. 810126/8362, Cintorínska 132/35, 968 01 Nová Baňa, ako
nominant Zakladateľa 1;

b)

Maroš Marko, r. č. 721225/8394, Bôrina 6755/18, 968 01 Nová Baňa, ako nominant
Zakladateľa 1;

c)

Kvetoslava Balážiová, r.č. 895727/7010, Čierny chodník 9851/34, 83107 Bratislava Vajnory, ako nominant Zakladateľov 2 až 3;

d)

Michaela Juhásová, r.č. 925522/7014, Čierny chodník 9851/34, 83107 Bratislava, ako
nominant Zakladateľov 2 až 3.

ČLÁNOK V
PRVÝ RIADITEĽ
Prvým riaditeľom neziskovej organizácie, a teda štatutárnym orgánom neziskovej organizácie
je:
PaedDr. Mgr. Ivan Baláži, MBA, DBA, rod. číslo: 680612/6800, bytom: Šustekova 2689/7,
851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka.

ČLÁNOK VI
PRVÍ ČLENOVIA DOZORNEJ RADY
Prvými členmi dozornej rady neziskovej organizácie ako kontrolného orgánu neziskovej
organizácie sú:
a)

Mgr. Ľudmila Rajnohová, r. č. 715227/8386, Štúrova 788/22, 968 01 Nová Baňa, ako
nominant Zakladateľa 1;

b)

Mgr. Juraj Kološta, r. č. 801218/8360, Hviezdoslavova 364/13, 968 01 Nová Baňa ako
nominant Zakladateľa 1;

c)

Juraj Juhás, r.č. 920519/8607, Tekovská Breznica 593, 96652 Tekovská Breznica, ako
nominant Zakladateľov 2 až 3;
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d)

Marcela Forgáčová, r.č. 815915/8414, Pod sekvojou 1707/29, 968 01 Nová Baňa, ako
nominant Zakladateľov 2 až 3.

ČLÁNOK VII
FUNKČNÉ OBDOBIE PRVÝCH ČLENOV ORGÁNOV NEZISKOVEJ
ORGANIZÁCIE

Funkčné obdobie prvých členov správnej rady a členov dozornej rady je 10 (slovom: desať)
rokov od vzniku neziskovej organizácie.

ČLÁNOK VIII
VÝŠKA PEŇAŽNÝCH A NEPEŇAŽNÝCH VKLADOV JEDNOTLIVÝCH
ZAKLADATEĽOV
1.

Zakladatelia vkladajú do neziskovej organizácie peňažný vklad vo výške 45 000 EUR
(slovom: štyridsaťpäť tisíc eur) nasledovne:

a)

Zakladateľ 1 vkladá do neziskovej organizácie peňažný vklad vo výške 22.500 EUR
(slovom: dvadsaťdvatisíc päťsto eur);

b)

Zakladateľ 2 vkladá do neziskovej organizácie peňažný vklad vo výške 20.000 EUR
(slovom: dvadsať tisíc eur);

c)

Zakladateľ 3 vkladá do neziskovej organizácie peňažný vklad vo výške 2.500 EUR
(slovom: dvetisíc päťsto eur).

2.

Splatenie peňažného vkladu musí byť preukázané príslušnému registrovému úradu pre
neziskové organizácie v lehote 15 dní od jeho splatenia.

3.

Zakladatelia zároveň potvrdzujú, že nasledovné doteraz vzniknuté výdavky v súvislosti
s Projektom (projektovým zámerom a žiadosťou o NFP) znášali na základe predošlej
dohody Zakladateľov z vlastných zdrojov nasledovne:

a)

Zakladateľ 1 výdavky na externé poradenstvo pri tvorbe Projektu (projektové zámeru
a žiadosti o NFP);

b)

Zakladateľ 2 výdavky na prípravnú projektovú dokumentáciu pre účely Projektu.
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ČLÁNOK IX
PRÁVO NAVRHNÚŤ KANDIDÁTA NA ČLENA ORGÁNOV NEZISKOVEJ
ORGANIZÁCIE
1.

Zakladateľ 1 je oprávnený navrhnúť kandidáta a/alebo kandidátov na člena a/alebo
členov správnej rady a/alebo člena a/alebo členov dozornej rady neziskovej organizácie,
za predpokladu, že je uvoľnené miesto člena niektorého z týchto orgánov neziskovej
organizácie, ktorý bol nominantom Zakladateľa 1. Dvaja členovia správnej rady a dvaja
členovia dozornej rady sú nominanti Zakladateľa 1.

2.

Zakladatelia 2 až 3 sú oprávnení navrhnúť kandidáta na člena správnej rady
a/alebo člena dozornej rady neziskovej organizácie, za predpokladu, že je uvoľnené
miesto člena niektorého z týchto orgánov neziskovej organizácie, ktorý bol nominantom
Zakladateľov 2 až 3, a zároveň za predpokladu, že Zakladateľ 2 až 3 poskytujú
zdravotnú starostlivosť v centre integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré je v správe
neziskovej organizácie zriadenej touto zakladacou listinou. Dvaja členovia správnej
rady a dvaja členovia dozornej rady sú nominanti Zakladateľov 2 až 3.

3.

Ak niektorý zo Zakladateľov 2 až 3 neposkytuje zdravotnú starostlivosť v centre
integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré je v správe neziskovej organizácie zriadenej
touto zakladacou listinou, zužuje sa oprávnenie navrhnúť kandidáta na člena správnej
rady a/alebo člena dozornej rady neziskovej organizácie podľa odseku 2 tohto článku
na tých zo Zakladateľov 2 až 3, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v centre
integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré je v správe neziskovej organizácie zriadenej
touto zakladacou listinou.

4.

Ak sú oprávnení viacerí zo Zakladateľov 2 až 3 navrhnúť kandidáta na člena správnej
rady a/alebo člena dozornej rady neziskovej organizácie v prípadoch podľa odseku 2
alebo 3 tohto článku, musia toto oprávnenie realizovať spoločne tak, aby jedného
kandidáta navrhla viac ako polovica oprávnených Zakladateľov 2 až 3.

5.

Ak žiaden zo Zakladateľov 2 až 3 nie je oprávnený navrhnúť kandidáta na člena
správnej rady a/alebo člena dozornej rady neziskovej organizácie z dôvodu, že
neposkytuje zdravotnú starostlivosť v centre integrovanej zdravotnej starostlivosti,
ktoré je v správe neziskovej organizácie zriadenej touto zakladacou listinou, je
oprávnený navrhnúť kandidáta na člena správnej rady a/alebo člena dozornej rady
neziskovej organizácie každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje
primárnu zdravotnú starostlivosť v centre integrovanej zdravotnej starostlivosti
s výnimkou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v odbore stomatológia, ktoré je v
správe neziskovej organizácie zriadenej touto zakladacou listinou, a to za predpokladu,
že je uvoľnené miesto člena niektorého z týchto orgánov neziskovej organizácie, ktorý
bol nominantom inej osoby ako Zakladateľa 1.

Strana 6 z 23

6.

Právo navrhnúť kandidáta na člena orgánov neziskovej organizácie podľa tohto článku
zaniká uplynutím 1 (slovom: jedného) mesiaca, od kedy sa oprávnená osoba dozvedela
alebo oprávnené osoby dozvedeli o uvoľnení miesta člena niektorého z dotknutých
orgánov neziskovej organizácie a jej alebo ich práve nominovať kandidáta.

ČLÁNOK X
OBMEDZENIE PRÁVA SCUDZIŤ URČITÝ MAJETOK
1.

Nie je možné scudziť ani žiaden majetok neziskovej organizácie obstaraný alebo
zhodnotený z nenávratného finančného príspevku, ktorý bol poskytnutý neziskovej
organizácii z IROP na realizáciu Projektu alebo jeho časti a to po dobu udržateľnosti
Projektu podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

2.

Ak nebude neziskovej organizácii zriadenej touto zakladacou listinou poskytnutý
nenávratný finančný príspevok z IROP na realizáciu Projektu do 12 (slovom:
dvanástich) mesiacov od vzniku neziskovej organizácie obmedzenie podľa odseku 1
tohto článku bude obsolentné.

ČLÁNOK XI
PREDKUPNÉ PRÁVO K URČITÉMU MAJETKU
1.

Zakladatelia majú predkupné právo k majetku neziskovej organizácie zriadenej touto
zakladacou listinou za podmienok definovaných v tomto článku.

2.

Predkupné právo podľa tohto článku majú Zakladatelia výlučne vo vzťahu k majetku
neziskovej organizácie, ktorým je centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Na
tento účel sa za centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti považuje súbor
nehnuteľných a hnuteľných vecí, ktoré tvoria centrum integrovanej zdravotnej
starostlivosti vo vlastníctve neziskovej organizácie.

3.

Predkupné právo podľa tohto článku má len ten zo Zakladateľov 2 až 3, ktorý počas
celej doby prevádzky centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v správe neziskovej
organizácie až do času scudzenia dotknutého majetku v akejkoľvek forme, nepretržite
poskytuje zdravotnú starostlivosť v centre integrovanej zdravotnej starostlivosti
v správe neziskovej organizácie alebo zabezpečil poskytovanie zdravotnej starostlivosti
prostredníctvom tretej osoby, a to v oboch prípadoch v rovnakom odbore aký garantuje
v Projekte.

4.

V prípade iného ako odplatného scudzenia majetku neziskovej organizácie majú
Zakladatelia právo na odkúpenie dotknutého majetku neziskovej organizácie v hodnote
určenej znaleckým posudkom.
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5.

Ak sa Zakladatelia nedohodnú na výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť
dotknutý majetok neziskovej organizácie, a to každý v rovnakom podiele.

6.

Na základe žiadosti ktoréhokoľvek zo Zakladateľov je nezisková organizácia povinná
na účely efektívneho využitia predkupného práva podľa tohto článku uzavrieť so
Zakladateľmi osobitnú zmluvu o predkupnom práve. V takejto zmluve o predkupnom
práve je nezisková organizácia na základe žiadosti ktoréhokoľvek zo Zakladateľov
povinná dohodnúť predkupné právo podľa tohto článku aj ako vecné právo.

7.

Neuzatvorenie zmluvy o predkupnom práve podľa odseku 6 tohto článku nezbavuje
orgány neziskovej organizácie povinnosti dodržiavať predkupné právo Zakladateľov
podľa tohto článku.

ČLÁNOK XII
OBMEDZENIE ZMENY POSKYTOVANÝCH VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH
SLUŽIEB
Počas doby trvania neziskovej organizácie zriadenej touto zakladacou listinou, a za
predpokladu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
nie je možné meniť všeobecne prospešné služby, ktoré súvisia s prevádzkou centra integrovanej
zdravotnej starostlivosti.

ČLÁNOK XIII
GARANCIE UDRŽATEĽNOSTI PROJEKTU
1.

Za účelom udržateľnosti Projektu a s ohľadom na garanciu pozície Zakladateľov 2 až 3
v Projekte, sa Zakladatelia dohodli, že Zakladatelia 2 až 3 sú povinní počas doby
udržateľnosti Projektu podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
zotrvať v Projekte. Pod zotrvaním Zakladatelia 2 až 3 v Projekte sa rozumie najmä
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v centre integrovanej zdravotnej starostlivosti
v správe neziskovej organizácie alebo zabezpečenie poskytovania zdravotnej
starostlivosti v centre integrovanej zdravotnej starostlivosti v správe neziskovej
organizácie prostredníctvom tretej osoby, a to v oboch prípadoch v rovnakom odbore
aký garantujú v Projekte.

2.

V prípade, že Zakladatelia 2 až 3 nezotrvajú v Projekte v súlade s ich záväzkom podľa
odseku 1 tohto článku, zaväzuje sa ten zo Zakladateľov 2 až 3, ktorý tento záväzok
porušil uhradiť neziskovej organizácii náhradu škody, ktorú utrpela v dôsledku
porušenia tohto záväzku, a to najmä v súvislosti s uplatneným krátením nenávratného
finančného príspevku v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku.
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3.

Náhradu škody je ten zo Zakladateľov 2 až 3, ktorý tento záväzok porušil, povinný
uhradiť v lehote najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich) dní nasledujúcich po dni, kedy
bola neziskovou organizáciou a/alebo Zakladateľom 1 v prospech neziskovej
organizácie odoslaná výzva na zaplatenie vyčíslenej náhrady škody tomu zo
Zakladateľov 2 až 3, ktorý tento záväzok porušil. Ak ten zo Zakladateľov 2 až 3, ktorý
tento záväzok porušil, dobrovoľne v stanovenej lehote nezaplatí náhradu škody uvedenú
vo výzve alebo jej časť, nezisková organizácia a/alebo Zakladateľ 1 v prospech
neziskovej organizácie je oprávnený uplatniť voči tomu zo Zakladateľov 2 až 3, ktorý
tento záväzok porušil, zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % (slovom: nula celá a päť stotín
percenta) (z časti, s ktorej zaplatením je v omeškaní, za každý aj začatý deň omeškania
s jej úhradou.

4.

Ak nezisková organizácia nebude disponovať dostatočnými peňažnými prostriedkami
z dôvodu mimoriadnych udalostí, a táto skutočnosť môže ohroziť udržateľnosť Projektu
podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, sa Zakladatelia
zaväzujú poskytnúť neziskovej organizácii chýbajúce peňažné prostriedky, a to
v pomere, ktorý si individuálne dohodnú. Poskytnutie chýbajúcich peňažných
prostriedkov môže byť realizované navýšením vkladov do neziskovej organizácie alebo
iným bezodplatným spôsobom.

ČLÁNOK XIV
ŠTATÚT
Zakladatelia vydali štatút neziskovej organizácie, ktorý je súčasťou zakladacej listiny a ktorý
upravuje podrobnosti o organizačnej štruktúre, činnosti a hospodárení neziskovej organizácie.

ČLÁNOK XV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

Na účely výkladu pojmov použitých v tejto zakladacej listine sa za centrum
integrovanej zdravotnej starostlivosti v správe neziskovej organizácie zriadenej touto
zakladacou listinou považuje aj centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktorého
správu zabezpečuje nezisková organizácie prostredníctvom tretej osoby.

2.

Poplatok za registráciu neziskovej organizácie hradia všetci Zakladatelia pomerne.

3.

Poplatky súvisiace s overením podpisu Zakladateľov si hradí každý zo Zakladateľov
samostatne.

Strana 9 z 23

4.

Zakladatelia 1 a 3 splnomocňujú Zakladateľa 2 v zastúpení Mgr. Ivan Baláži, MBA,
DBA, konateľ, na podanie návrhu na zápis neziskovej organizácie do registra
neziskových organizácií vedených Okresným úradom Banská Bystrica, ako aj na
všetky právne úkony s tým spojené, vrátane vzdania sa práva na odvolanie voči
vydanému rozhodnutiu.

Za Zakladateľa 1:

podpis:
______________________
meno:
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA,
funkcia:
primátor mesta Nová Baňa
miesto a dátum:
v ........................, dňa ........................
(úradne osvedčený podpis)

Za Zakladateľa 2:
podpis:
______________________
meno:
PaedDr. Mgr. Ivan Baláži, MBA, DBA,
funkcia:
konateľ
miesto a dátum:
v ..................................., dňa .............
(úradne osvedčený podpis)

Za Zakladateľa 3:

podpis:
______________________
meno:
MUDr. Vincent Holečka
funkcia:
konateľ
miesto a dátum:
v ..............................., dňa ................
(úradne osvedčený podpis)
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Príloha č. 1 Zakladacej listiny neziskovej organizácie MEDICAL n.o.

________________________________________________________
ŠTATÚT
NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE
MEDICAL n. o.
___________________________________________________________________________
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ČLÁNOK I
NÁZOV A SÍDLO NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE
1.

Názov neziskovej organizácie je: MEDICAL n. o.

2.

Sídlo neziskovej organizácie je: Cintorínska 107/20, 968 01 Nová Baňa.

ČLÁNOK II
DRUH VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby podľa § 2 ods.2 písm.
g) Zákona a to ochrana zdravia obyvateľstva, konkrétne:
„zabezpečenie integrácie služieb zdravotnej starostlivosti za účelom ochrany zdravia
obyvateľstva“;

ČLÁNOK III
SPÔSOB ZVEREJNENIA PODMIENOK POSKYTOVANIA JEDNOTLIVÝCH
DRUHOV VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB
Nezisková organizácia zverejňuje podmienky poskytovania jednotlivých druhov všeobecne
prospešných služieb:
a)
b)
c)

v písomnej forme v sídle neziskovej organizácie,
v písomnej forme (vrátane elektronickej formy) na základe individuálnej žiadosti,
v elektronickej forme na webovej stránke neziskovej organizácie, ak ju má zriadenú.

ČLÁNOK IV
ORGÁNY NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE
Orgánmi neziskovej organizácie sú:
a)
b)
c)

správna rada,
riaditeľ,
dozorná rada.

ČLÁNOK V
SPRÁVNA RADA
1.

Správna rada je najvyšším orgánom neziskovej organizácie. Prvých členov správnej
rady menovali Zakladatelia a ich identifikácia je obsiahnutá v zakladacej listine.
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2.

Správna rada najmä:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie;
schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení;
rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich
vysporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia;
rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie;
volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat;
volí a odvoláva členov správnej rady a členov dozornej rady v súlade
a s výnimkou podľa odseku 4 tohto článku;
vymenúva a odvoláva likvidátora a určuje jeho odmenu;
schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku;
rozhoduje o zmenách v tomto štatúte;
rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie;
schvaľuje zmluvy, ktorými sa priestory v centre integrovanej zdravotnej
starostlivosti zriadenom neziskovou organizáciou, dávajú do užívania tretím
osobám.

3.

Správna rada si môže vyhradiť rozhodovanie vecí, ktoré inak patria do pôsobnosti iných
orgánov neziskovej organizácie.

4.

Voľba členov správnej rady a členov dozornej rady podľa odseku 2 písm. f) tohto článku
sa uskutočňuje na základe práva navrhnúť kandidáta na člena orgánov neziskovej
organizácie podľa článku IX zakladacej listiny neziskovej organizácie. Správna rada je
povinná zvoliť navrhnutého kandidáta v súlade s článkom IX zakladacej listiny
neziskovej organizácie. Ak správna rada nezvolí navrhnutého kandidáta v súlade
s článkom IX zakladacej listiny neziskovej organizácie za člena správnej rady a/alebo
člena dozornej rady do 2 (slovom: dvoch) mesiacov od jeho nominácie, menuje tohto
navrhnutého kandidáta za člena správnej rady a/alebo dozornej rady osoba oprávnená
navrhnúť kandidáta na člena správnej rady a/alebo dozornej rady; ak je oprávnených
osôb viac menujú tohto navrhnutého kandidáta za člena správnej rady a/alebo dozornej
rady spoločne všetky oprávnené osoby.

5.

Ak osoba oprávnená navrhnúť kandidáta na člena správnej rady a/alebo dozornej rady
podľa odseku 4 tohto článku nevymenuje navrhnutého kandidáta na člena správnej rady
a/alebo dozornej rady do 1 (slovom: jedného) mesiaca od vzniku oprávnenia vymenovať
nominovaného kandidáta za člena správnej rady a/alebo dozornej rady, prechádza
oprávnenie navrhnúť kandidáta na člena správnej rady a/alebo dozornej rady na správnu
radu, pričom navrhnúť kandidáta je oprávnený každý člen správnej rady. Toto
ustanovenie sa primerane aplikuje aj v prípade, že oprávnených osôb na menovanie
navrhnutého kandidáta je viac, pričom tieto osoby spoločne nevymenujú navrhnutého
kandidáta na člena správnej rady a/alebo dozornej rady.
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6.

Oprávnenie navrhnúť kandidáta na člena správnej rady a/alebo dozornej rady prechádza
na správnu radu aj v prípade, že oprávnená osoba nevyužije právo navrhnúť kandidáta
na člena orgánov neziskovej organizácie podľa článku IX zakladacej listiny neziskovej
organizácie. Aj v tomto prípade, je oprávnený navrhnúť kandidáta na člena správnej
rady každý člen správnej rady.

7.

Funkčné obdobie celej správnej rady je 10 (slovom: desať) rokov. V prípade uvoľnenia
miesta v správnej rade počas trvania funkčného obdobia správnej rady sa obsadzuje
uvoľnené miesto len na čas trvania funkčného obdobia celej správnej rady.

8.

Správna rada má 4 (slovom: štyroch) členov. Počet členov správnej rady je určený tak,
aby bola zachovaná parita medzi na jednej strane Zakladateľom 1 a na druhej strane
Zakladateľmi 2 až 3 alebo len niektorými zo Zakladateľov 2 až 3 alebo poskytovateľmi
zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú primárnu zdravotnú starostlivosť v centre
integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré je v správe neziskovej organizácie, a to
všetko v kontexte článku IX zakladacej listiny neziskovej organizácie.

9.

Členom správnej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony
a je bezúhonná.

10.

Členom správnej rady nemôže byť člen dozornej rady ani riaditeľ.

11.

Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady.

12.

Predseda správnej rady zvoláva, pripravuje a riadi schôdze správnej rady a reprezentuje
správnu radu voči ostatným orgánom neziskovej organizácie, ak v individuálnom
prípade správna rada nepoverí reprezentačnou funkciou iného svojho člena.

13.

Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Správna rada
musí byť zvolaná do 10 (slovom: desiatich) dní od doručenia návrhu dozornej rady alebo
ktoréhokoľvek člena správnej rady.

14.

Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas všetkých členov správnej rady,
ak tento štatút neustanovuje inak. Pri uplatňovaní nároku na náhradu škody voči
Zakladateľom sa neprihliada na hlasy nominantov toho zo Zakladateľov, ktorý je
povinný nahradiť škodu spôsobenú neziskovej organizácii, ako aj akékoľvek nároky
s ňou súvisiace, vrátane nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku XIII ods.
3 zakladacej listiny neziskovej organizácie.

15.

Súhlas nadpolovičnej väčšiny členov správnej rady postačuje na:
a)
b)
c)
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schválenie rozpočtu neziskovej organizácie;
schválenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy o činnosti a hospodárení;
zvolenie a odvolanie člena správnej rady a člena dozornej rady;

d)

e)
f)

schvaľovanie zmlúv, ktorými sa priestory v centre integrovanej zdravotnej
starostlivosti zriadenom neziskovou organizáciou, dávajú do užívania tretím
osobám;
zaviazanie riaditeľa k určitému konaniu;
zvolenie predsedu správnej rady.

16.

Pre posudzovanie súhlasu nadpolovičnej väčšiny členov správnej rady je rozhodujúci
aktuálny počet členov správnej rady, ku dňu prijatia rozhodnutia.

17.

Správna rada je oprávnená rozhodovať nielen na riadnom zasadnutí, ale aj formou per
rollam.

18.

Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady
patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie.

19.

Členstvo v správnej rade zaniká:
a)
b)
c)

d)

uplynutím funkčného obdobia;
odstúpením;
odvolaním, ak člen správnej rady poruší ustanovenia Zákona, zakladacej listiny
neziskovej organizácie, tohto štatútu alebo ak sa bez náležitého ospravedlnenia
nezúčastní najmenej na troch po sebe idúcich riadne zvolaných zasadnutiach
správnej rady, alebo prestane spĺňať podmienky podľa odsekov 9 a/alebo 10
tohto článku;
smrťou.

ČLÁNOK VI
RIADITEĽ
1.

Riaditeľ je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej
mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, ak nie sú týmto
štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

2.

Rozhodnutie správnej rady môže obmedziť právo riaditeľa konať v mene neziskovej
organizácie, a to aj nad rámec stanovený týmto štatútom.

3.

Riaditeľ je viazaný rozhodnutiami správnej rady, ktoré ho zaväzujú k určitému konaniu.

4.

Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s poradným hlasom.
O každom zasadnutí správnej rady je správna rada povinná riaditeľa upovedomiť.
V prípade rozhodovania správnej rady mimo riadneho zasadania, teda per rollam, je
pred hlasovaním, správna rada povinná dať riaditeľovi priestor na vyjadrenie
k jednotlivým bodom, o ktorých má správna rada hlasovať.
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5.

Riaditeľ je zodpovedný za vypracovanie a udržiavanie compliance programu, ktorého
cieľom je predchádzanie trestnej zodpovednosti neziskovej organizácie a rovnako je
zodpovedný za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri spracúvaní
osobných údajov neziskovou organizáciou.

6.

Riaditeľ je tiež zodpovedný za sledovanie súladu tohto štatútu so všeobecne záväznými
právnymi predpismi. V prípade zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré
si vyžadujú zmeny tohto štatútu, je povinný správnej rade v primeranom čase predložiť
návrh úprav tohto štatútu.
7. Za riaditeľa môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je
bezúhonná. Právo navrhnúť kandidáta na funkciu riaditeľa majú len Zakladatelia 2 až
3, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v centre integrovanej zdravotnej
starostlivosti. Ustanovenia ods. 3 až 5 ČLÁNOK IX Zakladacej listiny sa primerane
použijú aj v prípade nominácie na funkciu riaditeľa.

8.

Správna rada odvolá riaditeľa, ak
a)
b)
c)

9.

bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom
funkcie riaditeľa alebo za úmyselný trestný čin;
vykonáva činnosť, z ktorej je vylúčený na základe zákazu konkurencie v zmysle
článku VIII tohto štatútu;
o to sám požiada.

Správna rada môže odvolať riaditeľa, ak
a)
b)
c)

nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať
túto funkciu dlhšie ako 6 (slovom: šesť) mesiacov;
koná v rozpore so Zákonom, zakladacou listinou neziskovej organizácie alebo
týmto štatútom;
to navrhla dozorná rada alebo ktorýkoľvek člen správnej rady.

ČLÁNOK VII
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 kontrolujú, či je účtovníctvo riadne
vedené v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a či nezisková
organizácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, zakladacou listinou a štatútom, najmä či je zo strany neziskovej organizácie
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zabezpečené plnohodnotné fungovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti,
ktoré je ňou zriadené a spravované.
3.

Dozorná rada najmä:
a)
b)
c)
d)
e)

4.

preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje
vyjadrenie správnej rade;
kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov;
kontroluje dodržiavanie povinností riaditeľa a správnej rady;
upozorňuje správnu radu a riaditeľa na zistené nedostatky a podáva návrhy na
ich odstránenie
môže navrhnúť správnej rade zaviazať riaditeľa k určitému konaniu

Dozorná rada je oprávnená:
a)
b)
c)
d)
e)

navrhnúť zvolanie mimoriadneho rokovania správnej rady, ak si to vyžaduje
záujem neziskovej organizácie;
podávať správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa;
navrhnúť správnej rade obmedzenie práva riaditeľa konať v mene neziskovej
organizácie;
zúčastniť sa prostredníctvom svojich členov na rokovaní správnej rady s hlasom
poradným;
upozorniť správnu radu na zistené porušenie všeobecne záväzných právnych
predpisov, zakladacej listiny alebo štatútu.

5.

O každom zasadnutí správnej rady je správna rada povinná dozornú radu upovedomiť.
V prípade rozhodovania správnej rady mimo riadneho zasadania, teda per rollam, je
pred hlasovaním, správna rada povinná dať dozornej rade priestor na vyjadrenie
k jednotlivým bodom, o ktorých má správna rada hlasovať.

6.

Funkčné obdobie celej dozornej rady je 10 (slovom: desať) rokov. V prípade uvoľnenia
miesta v dozornej rade počas trvania funkčného obdobia dozornej rady sa obsadzuje
uvoľnené miesto len na čas trvania funkčného obdobia celej dozornej rady.

7.

Dozorná rada má 4 (slovom: štyroch) členov. Počet členov dozornej rady je určený tak,
aby bola zachovaná parita medzi na jednej strane Zakladateľom 1 a na druhej strane
Zakladateľmi 2 až 3 alebo len niektorými zo Zakladateľov 2 až 3 alebo poskytovateľmi
zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú primárnu zdravotnú starostlivosť v centre
integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré je v správe neziskovej organizácie, a to
všetko v kontexte článku IX zakladacej listiny neziskovej organizácie.

8.

Členom dozornej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony
a je bezúhonná.

9.

Členom dozornej rady nemôže byť člen správnej rady a riaditeľ.
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10.

Členov dozornej rady volí a odvoláva správna rada v súlade s článkom V odsekmi 4, 5
a 6 tohto štatútu.

11.

Dozorná rada volí zo svojich členov predsedu dozornej rady.

12.

Predseda dozornej rady zvoláva, pripravuje a riadi schôdze dozornej rady a reprezentuje
dozornú radu voči ostatným orgánom neziskovej organizácie, ak v individuálnom príde
dozorná rada nepoverí reprezentačnou funkciou iného svojho člena.

13.

Dozorná rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Dozorná rada
musí byť zvolaná do 10 (slovom: desiatich) dní odo dňa doručenia návrhu
ktoréhokoľvek člena dozornej rady.

14.

Na platné rozhodnutie dozornej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov
dozornej rady. V prípade, že niektorý člen dozornej rady nesúhlasí s rozhodnutím
dozornej rady je oprávnený žiadať pripojiť k rozhodnutiu dozornej rady svoje
nesúhlasné stanovisko spolu s odôvodnením a požiadať o jeho predloženie správnej
rade.

15.

Pre posudzovanie súhlasu nadpolovičnej väčšiny členov dozornej rady je rozhodujúci
aktuálny počet členov dozornej rady, ku dňu prijatia rozhodnutia.

16.

Dozorná rada je oprávnená rozhodovať nielen na riadnom zasadnutí, ale aj formou per
rollam.

17.

Členstvo v dozornej rade je dobrovoľná a neplatená funkcia. Členom dozornej rady patrí
náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie.

18.

Členstvo v dozornej rade zaniká:
a)
b)
c)

d)

uplynutím funkčného obdobia;
odstúpením;
odvolaním, ak člen dozornej rady poruší ustanovenia Zákona, zakladacej listiny
neziskovej organizácie, tohto štatútu alebo ak sa bez náležitého ospravedlnenia
nezúčastní najmenej na troch po sebe idúcich riadne zvolaných zasadnutiach
dozornej rady, alebo prestane spĺňať podmienky podľa odsekov 8 a/alebo 9 tohto
článku;
smrťou.

ČLÁNOK VIII
ZÁKAZ KONKURENCIE
Člen správnej rady, riaditeľ a člen dozornej rady nesmie:
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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 IX
ZÁPISNICE O SCHÔDZACH ORGÁNOV
1.

Zo schôdzí správnej rady a dozornej rady sa vyhotovujú zápisnice, ktoré nezisková
organizácia uschováva počas celej doby trvania neziskovej organizácie.

2.

Rovnako dokumenty preukazujúce rozhodnutie správnej rady a dozornej rady
uskutočnené formou per rollam je nezisková organizácia povinná uschovávať počas
celej doby trvania neziskovej organizácie.

3.

Za uchovávanie zápisníc o schôdzach orgánov neziskovej organizácia a dokumentov
preukazujúcich rozhodnutie správnej rady a dozornej rady uskutočnené formou per
rollam je zodpovedný riaditeľ, ktorému sú predseda správnej rady a predseda dozornej
rady povinní predložiť zápisnice o schôdzach orgánov neziskovej organizácie
a dotknuté dokumenty bezodkladne po prijatí rozhodnutí orgánov neziskovej
organizácie.

ČLÁNOK X
HOSPODÁRENIE NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE
1.

Nezisková organizácia zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojím majetkom.
Nezisková organizácia môže užívať aj majetok štátu alebo majetok územnej
samosprávy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2.

Majetok neziskovej organizácie tvoria:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

3.

vklady Zakladateľov;
príjmy z vlastnej činnosti;
príjmy z podnikateľskej činnosti po zdanení;
dedičstvo;
dary od fyzických osôb a právnických osôb;
príspevky a/alebo dotácie z európskych štrukturálnych a investičných fondov,
štátneho rozpočtu, rozpočtov štátnych fondov a rozpočtu samosprávy.

Dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtov štátnych fondov môžu byť neziskovej
organizácii poskytnuté na rovnaké služby len z jedného miesta, spravidla z toho, ktoré
má vzťah k prevažujúcej činnosti neziskovej organizácie.
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4.

Z dotácií zo štátneho rozpočtu, rozpočtov štátnych fondov a rozpočtu obce sa nemôžu
uhrádzať výdavky na správu neziskovej organizácie; na tento účel môže poskytnúť
neziskovej organizácii Zakladateľ 1 príspevok zo svojho rozpočtu.

5.

Nezisková organizácia môže podnikať podľa osobitných predpisov za podmienky, že
touto činnosťou sa dosiahne účelnejšie využitie jej majetku a nebude ohrozená kvalita,
rozsah a dostupnosť služieb, pre ktoré bola založená.

6.

Nezisková organizácia nesmie viazať poskytovanie svojich všeobecne prospešných
služieb na poskytovanie darov od fyzických osôb alebo právnických osôb.

ČLÁNOK XI
NAKLADANIE S MAJETKOM
1.

Majetok neziskovej organizácie sa môže použiť len v súlade s podmienkami určenými
v zakladacej listine a/alebo v tomto štatúte a tiež na úhradu výdavkov neziskovej
organizácie. Výšku výdavkov neziskovej organizácie určí správna rada každoročne
v rozpočte v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činností neziskovej organizácie.

2.

Ak fyzická alebo právnická osoba poskytla neziskovej organizácii dar alebo jej bol
poskytnutý príspevok alebo dotácia z európskych štrukturálnych a investičných fondov,
štátneho rozpočtu, rozpočtov štátnych fondov a rozpočtu samosprávy, a to na konkrétny
účel, nezisková organizácia je oprávnená ho použiť na iný účel len s predchádzajúcim
súhlasom tej osoby, ktorá dar, príspevok alebo dotáciu poskytla.

3.

Pri nakladaní s majetkom neziskovej organizácie je nezisková organizácia povinná
dodržiavať princíp hospodárnosti. Uplatňovanie tohto princípu však nesmie negatívne
zasahovať do poskytovania všeobecne prospešných služieb neziskovou organizáciou.

4.

Ak fyzická alebo právnická osoba poskytla neziskovej organizácii dar alebo jej bol
poskytnutý príspevok alebo dotácia z európskych štrukturálnych a investičných fondov,
štátneho rozpočtu, rozpočtov štátnych fondov a rozpočtu samosprávy je povinná
dodržiavať pri nakladaní s dotknutým majetkom neziskovej organizácie aj podmienky
zmluvy, na základe ktorej jej bol poskytnutý dar, príspevok alebo dotácia a/alebo
ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania.

5.

Pri nakladaní s majetkom neziskovej organizácie je nezisková organizácia povinná
dodržiavať tiež princíp transparentnosti. Uplatňovanie tohto princípu sa napĺňa najmä
dodržiavaním práva na prístup k informáciám o nakladaní s majetkom neziskovej
organizácie podľa Zákona.

6.

Pri nakladaní s majetkom neziskovej organizácie je nezisková organizácia povinná tiež
dodržiavať predkupné právo Zakladateľov podľa článku XI zakladacej listiny
neziskovej organizácie.
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7.

Na účel dodržiavania predkupného práva je nezisková organizácia pri nakladaní
s majetkom neziskovej organizácie povinná pred akoukoľvek formou scudzenia
dotknutého majetku ponúknuť tento na predaj Zakladateľom.

8.

Bližšie podmienky nakladania s majetkom neziskovej organizácie, ktoré súvisia
s predkupným právom Zakladateľov podľa článku XI zakladacej listiny neziskovej
organizácie môže určiť na základe dohody neziskovej organizácie a Zakladateľov
osobitná zmluva o predkupnom práve podľa článku XI zakladacej listiny neziskovej
organizácie. Podmienky osobitnej zmluvy o predkupnom práve nesmú žiadneho zo
Zakladateľov zvýhodniť oproti inému zo Zakladateľov.

ČLÁNOK XII
ROZPOČET NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE
1.

Nezisková organizácia hospodári podľa schváleného rozpočtu.

2.

Rozpočet neziskovej organizácie obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky,
pričom sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.

3.

Návrh rozpočtu predkladá riaditeľ na schválenie správnej rade najneskôr 1 (slovom:
jeden) mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet schvaľuje.

4.

Správna rada schvaľuje rozpočet najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho
roka.

ČLÁNOK XIII
ÚČTOVNÍCTVO A VÝROČNÁ SPRÁVA
1.

Nezisková organizácia vedie účtovníctvo v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi.

2.

Nezisková organizácia musí viesť vo svojom účtovníctve oddelene výnosy a náklady
spojené so všeobecne prospešnými službami a výnosy a náklady spojené
s podnikateľskou činnosťou.

3.

Ročná účtovná závierka neziskovej organizácie musí byť overená audítorom, ak to
vyžaduje Zákon.

4.

Riaditeľ vypracuje výročnú správu v termíne určenom správnou radou po skončení
príslušného kalendárneho roka, najneskoršie do 30. júna kalendárneho roka, ktorý
nasleduje po príslušnom kalendárnom roku, za ktorý sa výročná správa vypracúva.
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5.

Výročná správa obsahuje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

6.

prehľad činností vykonávaných v príslušnom kalendárnom roku s uvedením
vzťahu k účelu založenia organizácie;
ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých;
výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak ju overoval;
prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch;
prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov;
stav a pohyb majetku a záväzkov organizácie;
zmeny a nové zloženie orgánov organizácie, ku ktorým došlo v priebehu
príslušného kalendárneho roka;
ďalšie údaje určené správnou radou.

Výročná správa sa zverejňuje rovnakým spôsobom ako sa zverejňujú podmienky
poskytovania jednotlivých druhov všeobecne prospešných služieb podľa článku III
tohto štatútu. Tým nie je dotknutá povinnosť zverejniť výročnú správu podľa Zákona
a/alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

ČLÁNOK XIV
ZRUŠENIE A ZÁNIK NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE
1.

Nezisková organizácia môže byť zrušená s likvidáciou alebo bez likvidácie, a to na
základe skutočností, ktoré určuje Zákon.

2.

Bez likvidácie môže byť nezisková organizácia zrušená jej zlúčením alebo splynutím
s inou neziskovou organizáciou alebo nadáciou.

3.

Pri zlúčení prechádza majetok tejto zrušenej neziskovej organizácie na neziskovú
organizáciu alebo nadáciu, s ktorou sa nezisková organizácia zlúčila.

4.

Pri splynutí prechádza majetok tejto neziskovej organizácie na neziskovú organizáciu
alebo nadáciu, ktorá sa vytvorila splynutím.

5.

Ak správna rada rozhodne o zrušení neziskovej organizácie s likvidáciou, vymenuje
zároveň likvidátora a určí jeho odmenu.

6.

Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na inú neziskovú organizáciu alebo
nadáciu.

7.

Náklady likvidácie sa uhradia z majetku neziskovej organizácie.

8.

Nezisková organizácia zaniká ku dňu výmazu z registra, v ktorom je vedená.
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ČLÁNOK XV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

Pre pojmy používané v tomto štatúte, ktoré nie sú v štatúte samostatne definované, sa
použijú primerane definície zo zakladacej listiny neziskovej organizácie.

2.

Pojem nezisková organizácia použitý v tomto štatúte znamená odkaz na neziskovú
organizáciu, ktorej vnútorné vzťahy tento štatút upravuje.

3.

Tam, kde je v tomto štatúte stanovená nejaká povinnosť neziskovej organizácie, má sa
za to, že ide o povinnosť všetkých orgánov neziskovej organizácie, ak v tomto štatúte
nie je uvedený konkrétny orgán zodpovedný za dodržiavanie stanovenej povinnosti.

4.

Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto štatútu považuje osoba, ktorá nebola právoplatne
odsúdená za úmyselný trestný čin.

5.

Pre ostatné skutočnosti, ktoré výslovne nie sú upravené týmto štatútom alebo
zakladacou listinou neziskovej organizácie primerane platia ustanovenia Zákona.

Za Zakladateľa 1:
podpis:
______________________
meno:
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA,
funkcia:
primátor mesta Nová Baňa
miesto a dátum:
v ................................., dňa ....................
(úradne osvedčený podpis)
Za Zakladateľa 2:
podpis:
______________________
meno:
PaedDr. Mgr. Ivan Baláži, MBA, DBA,
funkcia:
konateľ
miesto a dátum:
v ......................., dňa ................
(úradne osvedčený podpis)
Za Zakladateľa 3:
podpis:
______________________
meno:
MUDr. Vincent Holečka
funkcia:
konateľ
miesto a dátum:
v .............................., dňa ..............
(úradne osvedčený podpis)
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