
J
Nadačná listina

DETSKEJ NADJ\CIE MESTA KROMPACHY

Č].I
Preambula

Zmena zriaďov acej listiny na nadačnú listinu v súlade s ustanovením ~42, ods.! zákona
č.34/2002 r: 
Čl.II
Názov a sídlo nadácie

Názov: DETSKÁ NADÁCIA MESTA KROMPACHY.
Sídlo: Námestie slobody l. 053 42 Krompachy

r
1

cun
Verejnopruspešný účel nadácie

LJčelom nadácie je plnenie humanitnej pomoci zdravotne postihnutým a sociálne odkázaným
deťom. podpora rozv oja a ochrany duchovných hodnôt u detí. v nasledovných aktivitách:

• Podpora det! rodín postihnutých živelnými pohromami.
• Podpora detí náhle osirelých.
• Podpora detí zdravotne postihnutých. resp. sociálne odkázaných. najmä na zakúpenie
nevyhnutných pomôcok pre ne (napr. invalidný vozík. špeciálne protézy a pod.)
• Podpora detí zucastnenvch na projektoch organizovaných v súlade s účelom nadácie·

Čl.IV
Zakladateľ nadácie

Mesto Krompachy. Námestie slobody 1. 053 42 Krompachy. IČO 329 282

Čl.V
Hodnota nadačného imania

Hodnota nadačného imania je 200 OOO -. Sk (slovom Dvestotisíc korún slovenských)

Čl.Vl
Hodnota majetkového vkladu zakladateľa

200 UOU.-Sk peňazn:, \ klad vytvorený nadáciou v súlade s ustanovením §42. ods. l zákona
é.34i2002 Z.z. 

"Cl. Vl I
Doba na akú sa nadácia zriaďuje

Nadácia sa zakladá na dobu neurčitú



cr.vm
Počet členov orgánov nadácie, dÍžka funkčného obdobia a spôsob ich voľby. Spôsob
zvulávania, hlasovania a rokovania orgánov nadácie

Ur~ľrnrni nadácie sú: A) správna rada.
B) sprav ca nadácie.
C) re, izor.

A) SPRAVNA K:\DA

1. Správna rada je najv yšš1m orgánom nadácie. Má 6 členov. Členstvo v správnej rade je
nezlučiteľné s členstvom \ dozornej rade (revízor) tejto nadácie. ,J1tlrliľiiňé: ·tiJ~vim;kl•Hf··~ffí~ňt'lľv

Prvých členov správnej rady vymenúva zakladateľ.
:.:. Členstvo v správnej rade smrťou. odstúpením.

odvolanim pre stratu voliteľnosti alebo pre nezáujem člena o prácu v správnej rade. za ktorý
sa považuje neúčasť na troch po sebe idúcich zasadaniach. Na uvoľnené miesto člena správnej
radv musí byť na návrh správnej rady zakladateľom do 60 dní od uvoľnenia miesta zvolený
nu,: člen na zvyšok funkčného obdobia alebo na ďalšie funkčné obdobie.
Členstvo v správnej rade je dobrovoľné. Člen správnej rady má nárok na náhradu prípadných
\ ydavkov. ktoré mu pri jeho výkone tejto funkcie vznikli.

3. Členstvo v správnej rade je dobrovoľné. Člen správnej rady má nárok na náhradu
prípadných výdav kov. ktoré mu pri výkone tejto funkcie vznikli.

-L Správna rada volí zo s\ ojich členov predsedu. ktorý zvoláva schôdze spravidla raz za tri
mesiace a predseda im. Predseda správnej rady zvolá správnu radu najneskôr do 30 dní. ak o
to požiada tretina členov správnej rady alebo revízor.
Správna rada je schopná sa uznášať. ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
\J prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov. Pri rovnosti hlasov
rozhoduje hlas predsedu.
\a prijatie rozhodnutia o \ oľbe alebo odvolaní predsedu správnej rady je potrebný súhlas
nadpolovičnej väcsiny všetkých členov správnej rady.

~. Do pôsobnosti správnej rady patrí:
a. schvaľovanie rozpočtu nadácie.
b schvaľovanie ročnej účtovnej uzávierky a výročnej správy·nadácie.
c rozhodovanie u zrušení nadácie.
d voľba a odvolávanie predsedu správnej rady. jej členov. menovanie rev izora a

správcu nadácie.
c vykonávanie zmien v nadačnej listine.
ť vymenúvanie likvidátora.
g zvyšovanie nadačného imania a vykonávanie zmien v predmete nadačného imania.
h určovanie odmeny za výkon funkcie správcu nadácie

6. Z priebehu schôdzí správnej rady sa vyhotovujú zápisnice, ktoré nadácia uschováva počas
trvania nadácie. Po skončení funkčného obdobia správnej rady sa archivujú zápisnice spolu
s prílohami v archíve Mestského úradu v Krompachoch.



B) SPR,\VC..\

1. Správca je štatutárnym orgánom nadácie. ktorj riadi jej činnosť ii koná v JeJ mene.
Rozhoduje o všetkých záležitostiach nadácie. ak nieje zákonom, alebo nadačnou listinou
, yhradené do pôsobnosti iných orgánov. Správcu , olí a odvoláva správna rada. Funkčné
obdobie správcu je troj ročné.
2. .vk sa funkcia sprá. cu U\ oľní och olanírn pred uplynutím funkčného obdobia. voľba

nového správcu sa uskutočni do 30 dní. \ávrh na v oľbu a odvolanie správcu nadácie môže
podať každý člen správnej rady. Do zvolenia správcu nadácie koná v mene nadácie predseda
správnej rady. ktorý môže urobiť len také úkony. ktoré nepripúšťajú odklad.

3. Správca nesmie byť členom správnej rady ani revízorom. Zúčastňuje sa na rokovaní
správnej rady s poradným hlasom. Môže požiadať predsedu správnej rady o zvolanie správnej
rady.

4. Správna rada odvolá správcu, ak:
a/ bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný· v súvislosti s výkonom funkcie správcu

alebo za úmyselný trestný čin.
bi stratil spôsobilosť na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola
obmedzená.

W cl ak o to sám požiada.
5. S prú, na rada móze odvolať správcu ak:

a.' nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu
dlhšie ako pol roka. '

b. neplní povinnosti správ cu a v určenej lehote neurobí nápravu ani po upozornení správnej
radv.

C) RFVIZOR

1. Revízor je kontrolným orgánom nadácie. Revízora volí správna rada na
núvrh člena správnej rady alebo správcu nadácie. Funkčné obdobie revízora je trojročné. Pre
funkciu revízora platia ustanovenia bodu 2 článku A) tejto nadačnej listiny.
Revízor nemaže byť členom správnej rady ani správcom tejto nadácie.

2. Revízor je opráv nený nahliadať do všetkých písomností týkajúcich sa činnosti nadácie
a kontrolovať. či učtox né záznamy sú vedené Y súlade so skutočnosťou a či sa činnosť
nadácie uskutočňuje \ súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto nadačnou
listinou.

3. Revízor najmä:
a/ preskúmava ročnú účtovnú uzávierku a výmenu správu o hospodárení nadácie a svoje
stanoviská k nim predkladá správnej rade nadácie.
hi kontroluje x edenie účtovnej knihy a iných dokladov najmenej dvakrát ročne.
c.' upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.
d. navrhuje predsedov i správnej rady zvolanie mimoriadnej schôdze správnej rady, ak si to
vyžaduje dôležitý záujem nadácie.
el má právo zúčastňovať sa na schôdzach správnej rady s poradným hlasom.



Čl.IX
Členovia oruánov nadácie

""

l.Člcnovia sprzt\.nej radv:

a) JUDr. Kraus Vladimír. predseda.
b) :v!LDr. ha Bohmerova ..
c) Margita Gaľu\ a.
d) František (ju]iúš.
e) Mária Lenardox á,

f) Silvia Karolciková:

2. Správca nadácie: Ing. Peter Bratko.

3.Revízor: Jakub Zahradruk.

Čl.X
Podmienky nakladania s majetkom nadácie:

1. Majetok nadácie sa môže použiť len v súlade s verejnoprospešným účelom a na úhradu
výdavkov (nákladov) na správu nadácie. Výšku výdavkov (nákladov) na správu nadácie určí
správna rada každoročne v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti nadácie.

2. Výdav ky ( náklady) na správu nadácie zahrňajú výdavky (náklady) na:
a) Ochranu a zhodnotenie majetku nadácie
b ) Propagáciu verejnoprospešného účelu nadácie
c) Odmenu za výkon funkcie správcu
d j Náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu
e) Mzdové náklady
1) Iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie

3. Výdavky (náklady) na správu nadácie musí viesť nadácia oddelene
4. Nadácia nemaže podnikať. s výnimkou prenechania nehnuteľnosti do nájmu.

organizovania kultúrny ch. vzdelávacích. spoločenských alebo športových akcií, ak touto
činnosťou ucinnejšie vyuzije svoj majetok alebo táto činnosť bude v súlade
s verej noprospcsnýrn účelom nadácie

5. Nadácia nemôže uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve
6. Majetok nadácie sa nesmie použiť na financovanie činnosti politických strán a

politických hnutí ani na prospech kandidáta na volenú funkciu
7. Majetok. ktorý tvorí nadačné imanie. nemožno darovať. vložiť ako vklad do

obchodnej spoločnosti. zaťažiť ani požiť na zabezpečenie záv äzkov nadácie. ani na
zabezpečenie záväzkov tretích osôb.

8. Nadácia je pov inná uložiť peňažné prostriedky. ktoré sú súčasťou nadačného imania
na účet \ banke alebo pobočke zahraničnej banky. ktorá má bankové povolenie na území SR

9. Peňažné prostriedky. ktoré sú súčasťou nadačného imania. môže nadácia použiť len
na kúpu:
a) Štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok
b ) Cenných papierov prijat) ch na trh kótovaných cenných papierov a podie lov listov
Ot\ OľCl1)Ch podielových fondov



c: H: potck.nn , 1..h zúlužni ch listu v
J) Vkladových listu,., kladov ých certifikátov a depozitných certifikátov
1..·) ,\ehnutdnosti

Čl. XI 
Okruh oxôb, kto,~ rn sa poskytujú prostriedky nadácie:

;\ J Ubé1ansl-..·.: 1.J1u;~1?::ia
b} F: Lické osoby
c J Školy u Centrum \ oľného času
JJ Všeobecneprospešné spoločnosti zaoberajúce sa problematikou mládeže

Čl.XII
Podmienky poskyto,ania prostriedkov nadácie tretím osobám

l. :\aJúcia môže poskytnúť prostriedky v súlade s ven:jnoprospešný-m účelom na základe
pisorunc] 2.iadosti podanej na adresu nadácie. resp. osobne jej správcovi.

~ Žiadosť rnuxi obsahov ať
ľ !\ zickei osobv:

• meno
• adresu
• predmet. účel a odôvodnenie žiadosti
• požado\ anu \) šku finančných prostriedkov a celkovú výšku vlastných vynalozenýcfnákladov
• císlo účtu a f'l:'ťla7n: ústa,
• ;tano\Í>h.u i;\.Í,•urn:k;i í lekár. '.ÝctlO\íl~ poradca <l pud.)
• dok lad prisi:.1:;nd11.1 i)rgcinu( sociálna poisťovňu. sociálny odbor O(J a pod.)
• podpis opri, nenej osoby

l. rr;irnickej osobv:

C • meno štatutúrneho zástupcu
• predmet. účel a odôvodnenie žiadosti
• požadovanú výšku finančných prostriedkov a celkovú výšku vlastných vynaloženýchnákladu,
• cislo účtu a perúžn~ ústav

• stanovisko odborníka ( lekár. výchov íl) poradca a pod.)
• výpis z obchodného alebo iného registra( pokiaľ nie sú zriadené mestomKrompachy J 

• podpis oprú, nenej osuhy

• ulxhodné menu.resp. názov právnickej osoby
• adresu

{ 'plnú ii,1Josť f:\1sudzujť spr:n na rada na základe naslcdovn)-ch kritérií:
mic-.;tu trvaleh.: r11b:-, tu :c':--(~. sidi.:.i

• n:d1c:li.t\ ost pou.citia l;11;tnén~ ch prustriedkov
• schopnosť zabe;:pc:čiľ si prostriedky z iných zdrojov
• efekt z realizácie zámeru



' Sch\ jicni-:' použ.iti.. finančných prostriedkov sa riadi nuslcdov ~1ým postupom:
• LDt\ rctic zrnlu, :- \l podmienkach a účele použitia prostriedkov
• V) účtovanie použitia finančných prostriedkov žiadateľom v lehote zadanej

poskytovateľom. najneskôr však do jedného mesiaca od ukončenia zámeru

3. Osoba. ktorej nadácia poskytla prostriedky z rozpočtu nadácie. je povinná prostriedky
posk , tnuté nadáciou použiť výlučne na účel. na ktorý· sa jej poskytli a preukázať, že
prostriedky poskytnuté nadáciou použila na určený účel. Ak osoba použila prostriedky na iný
účel. nadácia je povinná požadovať ou tejto osoby vrátenie prostriedkov alebo ich časti.

4. Prostriedky nadácie nemožno poskytnúť členom orgánu, nadácie a ich blízkym
osobám. ani členom orgánov právnických osôb, ktoré nadácii poskytli prostriedky.

5. Prispievateľ do nadácie má právo v roku. v ktorom na účet nadácie prispel najmenej
vkladom 1.000.- Sk. používať na reklamné účely prívlastok "Prispievateľ Detskej nadácie
mesta Krompachy".

Krompachy 20.12.200.2 JUDr. Vladimír Kraus
Predseda Správnej rady

Detskej nadácie mesta Krompachy

. ! '91d1'1 OIYICh!ovciotJ Mnttiv o : .
MestaKrompach:t ROdpJ~J1~'·1.tf'!n111tt1
podpis za svoj .~ .•..;'-!".>·····""""1-V,d ' Čf I I tz ~" ro ne s o ....

1trvalý pobyt ..-.4 . _ •
Toto osvedčenie je zápísadá'v osved
čovacej knihe pod por. č.... -!i.iJ!,2.L ..• 
Totožnosť ---""-y Preuká~n" · .•••

-: 

··················
V Krompachocn,dňa ...••..-•.•..9..:.1. .. .!·:.r?Š:J 

podpis a pečiat!<-a /

Ministerstvo vnúira ~ Slovenskej republiky
Zmena zapisovanýc!~ ,ntoénostr do registra
vykonaná IG. S l.0 o 3 
pod éisiom olc:J, /1,!,:; - c,r;/11F-,,l 

1 ,

JUDr. Oľga PUšŇÁKOVÁ
riaditeľka odboru
·mútorných veci 
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