
D O D A T O K  č. 1
k

Štatútu neziskovej organizácie Terchová pre všetkých, n.o. poskytujúcej všeobecne prospešné služby

NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA  

názov organizácie: Terchová pre všetkých, n.o.
sídlo: Májová 413/47, 013 06 Terchová, SR
IČO: 45 731 225
registrácia: register  neziskových  organizácii  Okresného  úradu  

Žilina, reg. č.: OVVS/NO – 16/09

1. Štatút neziskovej organizácie sa mení a dopĺňa nasledovne:

1.1. Znenie čl. III. Štatútu sa nahrádza novým nasledovným znením: 

„Nezisková organizácia bude v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších 
predpisov poskytovať všeobecne prospešné služby na podporu:
1. tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt
2. vzdelávania a výchovy
3. regionálneho rozvoja

V  rámci  svojej  činnosti  bude  nezisková  organizácia  poskytovať  najmä  tieto  všeobecne  
prospešné služby:
1. poskytovanie informácií o obci Terchová na internete
2.digitalizácia  kultúrneho  a  historického  dedičstva  obce  Terchová  a  jeho  sprístupnenie  
všetkým na internete
3.  poradenstvo pri rozširovaní penetrácie internetu v obci Terchová a v okolí
4. školenia za účelom zvyšovania počítačovej a internetovej gramotnosti v obci Terchová
5.organizovanie  kultúrnych  podujatí  najmä  pre  deti  a mládež,  ako  aj  ostatných  
obyvateľov  a návštevníkov obce Terchová“.

1.2. Znenie čl. IX. bod 3. Štatútu sa nahrádza novým nasledovným znením:

„Nezisková organizácia uloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok 
do 15. júla.“

1.3. Znenie čl. X. bod 1. písm. g) Štatútu sa nahrádza novým nasledovným znením:

„ak neuloží výročnú správu vo verejnej časti registra účtovných závierok podľa § 34 ods. 3 
zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách v znení neskorších predpisov.“

2. Ostatné časti Štatútu týmto Dodatkom nedotknuté, ostávajú bezo zmeny.

3. Práva  a  povinnosti,  ktoré  nie  sú  týmto  Dodatkom  upravené,  sa  spravujú  príslušnými
ustanoveniami Štatútu a právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

4. Ak  je  niektoré  ustanovenie  tohto  Dodatku  neplatné  alebo  sa  takým  stane,  nemá  to  vplyv  na
ostatné ustanovenia Štatútu. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije také ustanovenie platných
právnych predpisov zodpovedajúce účelu tohto Dodatku alebo Štatútu,  ktoré nahradí neplatné
ustanovenie.

5. Tento Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom dva rovnopisy sú určené pre príslušný
registrový úrad a jeden rovnopis bude uložený v dokumentácii neziskovej organizácie. 



6. Dodatok je platný a účinný dňom jeho podpísania kompetentnými osobami.

V Terchovej, dňa ...................................

......................................................
        Mgr. Katarína Laurenčíková

    zakladateľka a riaditeľka 
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