
`TATÚT 
neziskovej organizáácie Liberi semper n. o. 
poskytujúcej vaeobecne prospeané slu~by 

Zakladate> neziskoveji organizácie Liberi semper n. o. Ing. Alexandra Raganová,
nar. 25. novembra 1984, r. . 846125/8960, trvale bytom Obrancov mieru 11, 080 01 Preaov 

vydáva tento atatút neziskovej organizácie:

�LÁNOKI. 
Názov a sidlo neziskovej organizácie 

1.1. Názov neziskovej organizácie: Liberi semper n. o. (d'alej len ,Nezisková
organizácia").

1.2. Sidlo neziskovej organizácie: Medzilaborce - Borov . 112, 068 01 Medzilaborce.

�LÁNOK . 
Uel zalo~enia a druh vaeobecne prospeaných slu~ieb 

2.1. Nezisková organizácia poskytuje v zmysle ust. § 2 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona 
. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich vaeobecne prospeané
slu~by v znení neskoraích predpisov tieto vaeobecne prospeané slu~by: 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
zriadenie rehabilitaného centra pre zdravotne t'a~ko postihnuté deti 

poskytovaniesociálnei pomoci a humanitárnastarostlivost
vytvorenie informanej platformy pre zdravotne t'a~ko postihnuté deti a ich rodiov, 

organizovanie finanných zbierok pre potreby zdravotne t'a~ko postihnutých detí 

a dospelých,

odstrañovanie bariér v spolonosti,

organizovanie vzdelávacích a rehabilitaných kempov pre zdravotne t'a~ko postihnuté 
deti. 

tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt 
zabezpeenie mo~nosti pre rodiny so zdravotne t'a~ko postihnutými det'mi 

zúastHovat sa pravidelných sedení s predstavite>'mi cirkvi (duchovnými), ktorých

cielom je prostredníctvom otvoreného rozhovoru, viery a duchovného povzbudenia 
pomoct týmto rodinám lahaie prekonávat' t'a~ké ~ivotné situácie 

�LÁNOK III. 
Spôsob zverejnenia podmienok poskytovania jednotlivých druhov vaeobecne 

prospeaných slu~ieb 

3.1. Nezisková organizácia zverejñuje podmienky poskytovania jednotlivých druhov 
vaeobecne prospeaných slu~ieb: 
a) v sidle Neziskovej organizácie, 

b) na základe ~iadosti ich zasiela ~iadate>'ovi poatou, príp. prostredníctvom e-mailu.
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�LÁNOK IV. 
Orgány neziskovej organizácie

Orgánmi neziskovej organizácie sú: 
a) správna rada 
b) riadite 
c) revizor 

4.1. 

4.2. Správna rada 

Správna rada je najvyaaim orgánom neziskovej organizácie. Prvých lenov správnej 
rady vymenúva zakladatel>'. Funkné obdobie správnej rady je 10 rokov. Po skonení 
fiunkéného obdobia správnej rady vymenúva nových lenov správnej rady na d'alaie 
funkné obdobia v~dy zakladatel Neziskovej organizácie.

4.2.1. Správna rada najmä: 
schva>uje rozpoet neziskovej organizácie, 
schvaluje ronú útovnú závierku a výronú správu o innosti a hospodareni, 
rozhoduje o pou~ití zisku a úhrade strát vrátane urenia spôsobu ich vysporiadania 
najneskôr do skonenia nasledujúceho útovného obdobia, 
rozhoduje o zruaeni, zlúení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie, 
podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutoností v registri, 
voli a odvoláva riadite>'a a uruje jeho plat, 
voli a odvoláva revízora, 

a) 
b) 
C) 

schvaluje právne úkony týkajúce sa nehnute>ného majetku, 
rozhoduje o zmenách v atatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladate> vyhradil 
v zakladacej listine, 
rozhoduje o obmedzení práva riadite>'a konae v mene neziskovej organizácie. 

h) 
i) 

4.2.2. Správna rada má troch lenov. Clenom správnej rady mô~e bye iba fyzická osoba, 
ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Clenom správnej rady nemô~e byt 
len dozornej rady resp. revízor a ani riadite>' neziskovej organizácie. Clenstvo v 
správnej rade je dobrovo>nou a neplatenou funkciou. Clenom správnej rady patrí 
náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie. 

4.2.3. Správna rada volí zo svojich lenov predsedu správnej rady. Predseda správnej rady 

zvoláva, pripravuje a riadi schôdze správnej rady. 

4.2.4. Správna rada sa schádza pod>'a potreby, najmenej vaak dvakrát rone. Správna rada 
musí byt zvolaná do desae' dní od doruenia návrhu revízora alebo jednej tretiny 
lenov správnej rady. 

4.2.5. Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovinej väainy jej 
lenov. Na zvolenie a odvolanie riadite>'a je potrebný súhlas aspon dvojtretinovej 
väainy hlasov vaetkých lenov správnej rady. 

4.2.6. �lenstvo v správnej rade zaniká: 
uplynutim funkného obdobia, 

odstúpením,
a) 

b) 
odvolaním, pre stratu volite>nosti alebo ak sa bez nále~itého ospravedlneniaC) 
nezúastní na troch po sebe idúcich riadne zvolaných zasadnutiach správnej rady, 

d) smrtou. 
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4.3 Riaditel 
Riaditel je atatutárny orgán, ktorý riadi innost' neziskovej organizácie a koná v jej 

mene. Rozhoduje o vaetkých zále~itostiach neziskovej organizácie, ak nie sú zákonom 
o neziskových organizáciách, zakladacou listinou alebo atatútom vyhradené do 

pôsobnosti iných orgánov. Nerozhoduje o zále~itostiach, v ktorých správna rada pod>a 
el. IV. bod 4.2.1. pism. j) atatútu obmedzila právo riaditel'a konat v mene neziskovej 
organizácie v rozsahu obmedzenia. Riaditel' zastupuje neziskovú organizáciu navonok. 

Koná a podpisuje vjej mene a to tak, ~e k napísanému alebo vytlaenému názvu 

neziskovej organizácia pripojí svoj vlastnoruný podpis. 

4.3.1. Za riaditel'a mô~e byt' zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je 

bezúhonná. 

4.3.2. Riadite> je oprávnený zúastHovae sa na rokovaniach správnej rady s hlasom 

poradným. 

4.3.3. Riadite>'a volí a odvoláva správna rada. Riadite>'a správna rada odvolá, ak: 
bol právoplatne odsúdený za trestný in spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie a) 
riadite>'a alebo za úmyselný trestný in, 
vo vlastnom mene a na vlastný úet uzatvára obchody, ktoré súvisia s innost ou b) 
neziskovej organizácie alebo sprostredkúva pre iné osoby obchody neziskovej 
organizácie, t. j. poruauje zákaz konkurencie, 
o to sám po~iada. c) 

4.3.4. Riadite>a mô~e správna rada odvolat, ak: 
nie je schopný pod>'a lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávae' túto 
funkciu dlhaie ako aest mesiacov, 
koná v rozpore s ustanoveniami zákona . 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách 
poskytujúcich vaeobecne prospeané slu~by v znení neskoraích predpisov, zakladacou 

listinou a atatútom, 
to navrhol revízor alebo len správnej rady. 

a) 

b) 

c) 

4.3.5. Na zvolenie a odvolanie riadite>a je potrebný súhlas aspoH dvojtretinovej väainy 
hlasov vaetkých lenov správnej rady. 

4.4 Revízor 

Revízor je kontrolný orgán neziskovej organizácie, ktorý dohliada na innost 
neziskovej organizácie. Funkné obdobie revizora je 10 rokov. V prípade, ~e majetok 
neziskovej organizácie presiahne sumu 165 969 eur, musí byt zriadená dozorná rada. 

4.4.1. Revizora volí a odvoláva správna rada. Revízorom môze byt' iba fyzická osoba, ktorá 
je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Revízorom nemô|e byt len správnej 
rady ani riaditel. Funkcia revízora je dobrovo>'ná a neplatená funkcie. Revizorovi patrí 
náhrada preukázaných výdavkov, ktoré mu vznikli pri výkone funkcie podla 

osobitného predpisu. 

4.4.2. Revizor je oprávnený nahliadae do vaetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa 
�innosti neziskovej organizácie a kontrolovae, i je útovníctvo riadne vedené v súlade 
s Osobitným predpisom a i nezisková organizácia uskutoHuje svoju innost v súlade 
so vaeobecne záväznými právnymi predpismi, zakladacou listinou a atatútom. 



4.4.3. Revízor najmä: 
a) preskúmava ronú útovnú závierku a výronú správu a predkladá svoje vyjadrenie správnej rade, 

kontroluje vedenie útovníctva a iných dokladov, 
c) 
b) 

upozorHuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie. 

4.4.4. Revízor je oprávnený: 
a) navrhnút zvolanie mimoriadneho rokovania správnej rady, ak si to vy~aduje záujem neziskovej organizácie, 

podávat správnej rade návrh na odvolanie riaditel>a, 
navrhnút obmedzenie práva riaditel>a konat' v mene neziskovej organizácie, 

b) 
c) 

zúastnie sa na rokovaní správnej rady s hlasom poradným, 
e) 
d) 

upozornie správnu radu na zistené poruaenie právnych predpisov, zakladacej listiny 
alebo atatútu. 

Clen správnej rady, riadite>' a ani revízor nesmú: 
vo vlastnom mene ani na vlastný úet uzavierat' obchody, ktoré súvisia s innoseou 

neziskovej organizácie, 
sprostredkovae' pre iné osoby obchody neziskovej organizácie. 

4.5. 

a) 

b) 

�LÁNOK V. 
Cas uschovávania zápisníc zo zasadnutí orgánov neziskovej organizácie 

Zo schôdzi orgánov neziskovej organizácie sa vyhotovujú zápisnice, ktoré nezisková 

organizácia uschováva po dobu 10 rokov. 
5.1 

�LÁNOK VI. 
Výroná správa 

Nezisková organizácia vypracuje výronú správu v termíne urenom správnou radou 
alebo zakladacou listinou po skonení kalendárneho roka, najneskoraie do 30. júna. 

6.1. 

Vyroná správa obsahuje: 
prehl'ad inností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vze'ahu 
k úelu zalo~enia neziskovej organizácie, 
ronú útovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej 
obsiahnutých, 
výrok atatutárneho audítora k ronej útovnej závierke, ak ju atatutány 
auditor overoval, 

6.2 
a) 

b) 

c) 

d) prehlad o peña~ných príjmoch a výdavkoch, 
prehr'ad rozsahu príjmov (výnosov) v lenení pod>'a zdrojov, e) 

zmeny a nové zlo~enie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým doalo 
v priebehu roka, 

stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie, 
g) 

h) d'alaie údaje urené správnou radou. 

Nezisková organizácia ulo~í výronú správu do verejnej asti registra útovných 
závierok do 15. júla. 

6.3. 

6.4. Výroná správa bude dostupná pre verejnost' v sídle neziskovej organizácie. 
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�LÁNOK VIL. 

Hospodárenie neziskovej organizácie 

Nezisková organizácia zabezpeuje svoju innost a hospodári so svojím majetkom a 
mo~e u~ivae aj majetok atátu alebo majetok územnej samosprávy v súlade s 
osobitnými predpismi. 

7.1. 

Majetok neziskovej organizácie tvoria: 
a) vklad zakladate>a, 
b) prijmy z vlastnej innosti, 
c)príjmy z podnikate>'skej innosti po zdanení, 
d) dedistvo, 
e) dary od fyzických osôb a právnických osôb. 

7.2 

Majetok neziskovej organizácie sa mô~e pou~iet len v súlade s podmienkami urenými 
v atatúte a na úhradu výdavkov (nákladov) neziskovej organizácie. Vysku výdavkov 
(nákladov) neziskovej organizácie urí správna rada ka~dorone v rozpote v miere 

nevyhnutnej na zabezpeenie innosti neziskovej organizácie 

7.3 

Neziskovej organizácii mo~no poskytnút' aj dotácie a granty zo atátneho rozpotu, 
rozpotu atátneho fondu a rozpotu obce, fondov a grantov Európskej únie a iných 

lenských atátov Európskej únie. 

7.4 

Dotácie zo atátneho rozpotu a rozpotov atátnych fondov mô~u bye neziskovej 
organizácii poskytnuté na rovnaké slu~by len z jedného miesta, spravidla z toho, ktoré 
má vzeah k preva~ujúcej innosti neziskovej organizácie. Z dotácií zo atátneho 

rozpotu, rozpotu atátneho fondu a rozpotu obee sa nemô~u uhrádzae výdavky 
(náklady) na správu neziskovej organizácie. 

7.5. 

Ak fyzická osoba alebo právnická osoba poskytla neziskovej organizácii dar alebo 
prispevok na konkrétny úel, nezisková organizácia je oprávnená ho pou~ie' na iný 
úel len s predchádzajúcim súhlasom tej osoby, ktorá dar alebo príspevok poskytla. 

7.6. 

�LÁNOK VIII. 
Spôsob majetkového vysporiadania pri zruaení neziskovej organizácie 

Nezisková organizácia sa zruauje: 
uplynutim asu, na aký bola zalo~ená, 

dHom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zruaení neziskovej 
organizácie, inak dHom, ked' bolo toto rozhodnutie prijaté, 
rozhodnutiím správnej rady o zlúení, splynuti alebo rozdelení neziskovej 

organizácie, 
dHom uvedeným v rozhodnutí súdu o zruaení neziskovej organizácie, inak 
dHom, ked toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnost, 

8.1. 

a) 
b) 

c) 

d) 

e vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre 
nedostatok majetku. 
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Nezisková organizácia zaniká ku du výmazu z registra. Jej zániku predchadra 
zruaenie s likvidáciou alebo bez likvidácie. 

8.2. 

Likvidácia sa nevy~aduje, ak majetok neziskovej organizácie prechádza na inu 

neziskovú organizáciu alebo nadáciu po zlúeni alebo splynuti. 
8.3. 

Likvidaný zostatok mô~e byt prevedený len na inú neziskovú organizáciu alebo 

nadáciu. 
8.4 

8.5. Odmenu likvidátora urí ten, kto likvidátora vymenoval. 

8.6 Náklady likvidácie sa uhradia z majetku neziskovej organizácie. 

Na zruaenie neziskovej organizácie s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik 

neziskovej organizácie sa pou~ijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o 

zruaení a zániku obchodných spoloností, ak zákon . 213/1997 Z. z. o neziskových 

organizáciách poskytujúcich vaeobecne prospeané slu~by v znení neskoraích predpisov 

neustanovuje inak. 

8.7. 

�LANOK IX. 
Záverené ustanovenia 

Tento atatút sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy sa prikladajú 

k písomnému návrhu na zápis neziskovej organizácie do registra ajeden rovnopis 

zostáva neziskovej organizácii. 

9.1. 

9.2. V prípade smrti zakladatel'a jeho oprávnenia prejdú na zákonných dediov. 

9.3. Osoba podpisujúca tento atatút vyhlasuje, ~e: 

si atatút riadne preítala, 
v plnom rozsahu porozumela obsahu, ktorý je pre Hu dostatone zrozumite>ný a uritý, 

`tatút vyjadruje jej slobodnú a vá~nu vôl'u, 

atatút nebol podpísaný v tiesni, ani za nápadne nevýchodných podmienok, na znak 

oho zakladatel túto listinu týmto vlastnorune podpisuje. 

a) 
b) 
c) 
d) 

9.4. Táto listina nadobúda platnost' a úinnost' dHom jej podpisu zakladate>'om. 

V Preaove dHa 12. novembra 20020 

Ing. Alexándra Raganová 
zakladatel'Liberi semper n. 0. 


