STANOVY
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA MEDLIB v Bratislave
Článok 1
Základné ustanovenia
1.

2.
3.
4.
5.

Občianske združenie MEDLIB je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným
združením občanov. Je samostatným, otvoreným apolitickým a nezávislým občianskym
združením, združujúcim pracovníkov lekárskych knižníc v SR, používateľov Slovenskej
lekárskej knižnice v Bratislave ako i verejnosti.
MEDLIB je novovytvorenou dobrovoľnou spoločenskou organizáciou bez právneho
predchodcu. V zmysle ustanovenia § 2 ods. 3) zákona č. 83/1990 Zb. v platnom znení je
právnickou osobou so samostatnou právnou subjektivitou.
Názov občianskeho združenia je MEDLIB.
Sídlom občianskeho združenia MEDLIB je Lazaretská ul. č. 26 811 09 Bratislava,
Slovenská republika.
Občianske združenie MEDLIB má vlastnú symboliku, ktorú schvaľuje valné
zhromaždenie občianskeho združenia.
Článok 2
Úlohy a ciele

1.

Cieľom občianskeho združenia MEDLIB je ochrana a podpora zdravia a vzdelávania a
vytváranie priaznivých podmienok na plnenie úloh vyplývajúcich z činnosti Slovenskej
lekárskej knižnice v Bratislave v oblasti:
a)
plnenia funkcie verejnej vedeckej špecializovanej knižnice
s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na lekárske vedy
a zdravotníctvo,
b)
plnenia koordinačných, metodických, vzdelávacích, poradenských
a štatistických úloh v rámci informačného systému lekárskych knižníc
v SR (ISLK),
c)
zhromažďovania, odborného spracovávania, uchovávania
a sprístupňovania špecializovaného fondu domácej a zahraničnej literatúry
z oblasti lekárskych vied a zdravotníctva,
d)
plnenia funkcie Dokumentačného strediska Svetovej zdravotníckej
organizácie,
e)
plnenia významných celoštátnych a medzinárodných úloh v zmysle
uzavretých dohôd o spolupráci.

2.

Pri plnení stanovených úloh a cieľov
a)
spolupracuje s odbornými inštitúciami, kultúrnymi a profesijnými
spolkami, občianskymi združeniami a nadáciami v SR i v zahraničí,
b)
podľa potreby uzatvára písomné zmluvy o súčinnosti podľa zákona č.
83/1990 Zb.

Článok 3
Podmienky prijatia za člena
1.

2.
3.
4.
5.

Členom občianskeho združenia MEDLIB sa môžu stať
a)
fyzické osoby staršie ako 18 rokov,
b)
právnické osoby,
ak súhlasia so stanovami občianskeho združenia.
O prijatí za člena na základe písomnej prihlášky rozhoduje predsedníctvo.
Dokladom členstva je vydaný členský preukaz.
Členský príspevok je dobrovoľný.
Členstvo v občianskom združení zaniká:
a)
zrušením členstva (po predložení písomného oznámenia predsedníctvu
OZ),
b)
vylúčením (na základe rozhodnutia predsedníctva),
c)
úmrtím, resp. zánikom právnickej osoby,
d)
zánikom občianskeho združenia MEDLIB.
Článok 4
Práva a povinnosti člena

1.

Každý člen má právo:
a)
zúčastňovať sa na členských zhromaždeniach, podujatiach a na celkovej
činnosti občianskeho združenia,
b)
vyjadrovať sa ku všetkým otázkam riešených v občianskom združení a byť
informovaný o jeho činnosti a výsledkoch rokovaní jeho orgánov,
c)
podávať návrhy, podnety a sťažnosti a byť informovaný o ich riešení.

2.

Povinnosti člena sú:
a)
dodržiavať stanovy občianskeho zduženia,
b)
plniť uznesenia orgánov občianskeho združenia.
Článok 5
Organizačné členenie

1.

Najvyšším orgánom občianskeho združenia MEDLIB je valné zhromaždenie. Zasadnutie
valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej však jedenkrát do
roka, mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva predsedníctvo, ak o to požiada tretina
členov.
Valné zhromaždenie sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov, na
zmenu stanov a na zrušenie OZ je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov delegátov.
Valné zhromaždenie:
a)
schvaľuje stanovy OZ, ich zmeny a doplnky,
b)
volí a odvoláva členov predsedníctva,
c)
volí a odvoláva členov kontrolnej a revíznej komisie,
d)
schvaľuje plán činnosti, výročnú správu o hospodárení,
e)
rozhoduje o zrušení OZ.
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2.

Výkonným orgánom OZ je predsedníctvo. Predsedníctvo má najmenej 5 členov, ktorých
funkčné obdobie je stanovené na 3 roky. Predsedníctvo sa schádza najmenej 2x ročne
a zvoláva ho predseda OZ. K právoplatnému uzneseniu predsedníctva sa vyžaduje
prítomnosť nadpolovičnej väčšiny jeho členov a nadpolovičná väčšina hlasov prítomných
členov.
Predsedníctvo za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu a zabezpečuje úlohy:
a)
riadi činnosť OZ v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia,
b)
volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu a odvoláva ich,
c)
zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania VZ,
d)
vypracúva plán a správu o činnosti OZ, správu o hospodárení OZ,
e)
rozhoduje o schválení a zrušení členstva,
f)
podáva návrh na zrušenie občianskeho združenia,
g)
v prípade likvidácie občianskeho združenia ustanovuje likvidátora.

3.

Predsedníctvo môže na zabezpečenie svojej činnosti:
a)
zriadiť sekretariát, ktorý zabezpečuje vedenie administratívy
a účtovníctva OZ.
Článok 6
Štatutárny orgán

1.
2.

Štatutárnym orgánom občianskeho združenia je predseda, ktorý ho zastupuje
navonok.
Predseda zvoláva a riadi zasadnutie predsedníctva.
Článok 7
Kontrolná a revízna komisia

1.
2.
3.
4.
5.

Kontrolná a revízna komisia (KRK) je kontrolným orgánom OZ volená valným
zhromaždením, zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu.
KRK má 3 členov, ktorí si volia svojho predsedu. Členstvo v KRK je nezlučiteľné
s členstvom v predsedníctve.
KRK sa schádza dvakrát ročne, jej zvolanie a priebeh jednania zabezpečuje predseda
komisie.
KRK pripravuje a predkladá správu o hospodárení predsedníctvu OZ jedenkrát ročne.
KRK upozorňuje na nedostatky v hospodárení OZ a navrhuje opatrenia na ich
odstránenie.
Článok 8
Hospodárenie

1.
2.

Hospodárenie OZ sa riadi podľa všeobecne platných predpisov a nariadení pre občianske
združenia.
Finančné prostriedky pre svoju činnosť nadobúda OZ :
a)
z členských príspevkov (dobrovoľných),
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b)
c)
d)
3.

z grantov a dotácií od právnických osôb,
z darov a príspevkov fyzických a právnických osôb,
z edičnej, publikačnej a reklamnej činnosti.

Rozpočet OZ na príslušný rok schvaľuje predsedníctvo.
Článok 9
Zánik občianskeho združenia

1.
2.
3.

Občianske združenie MEDLIB zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným
združením.
Ak združenie zaniká rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.
V rámci likvidácie sa musia uhradiť všetky pohľadávky OZ. Nadobudnutý majetok sa
môže použiť výlučne na verejnoprospešné účely.
Článok 10
Záverečné ustanovenia

1.
2.

Stanovy OZ MEDLIB nadobúdajú platnosť dňom schválenia valným zhromaždením.
OZ MEDLIB vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR 19. 12. 2003.
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