
 Živena, spolok slovenských žien, Ústredie

Rozsah právnej subjektivity
Miestnych odborov 

Živeny, spolku slovenských žien

V zmysle Stanov spolku - článok IV bod 3 a článok IX, bod 1, 5, 10 a 11; 
a Rukoväte spolku - časť X bod 6a, 6b, bod 11 a bod 12

STANOVY
Článok IV - Orgány a organizačné jednotky spolku Živena
bod 3 - Spolok Živena má organizačné jednotky označené ako Miestny odbor, ktorých súčasťou názvu
je „Miestny odbor Živena“. Miestne odbory môžu konať vo svojom mene.

Článok IX - Miestne odbory
Bod 1 - Spolok Živena je založený na územnom princípe;
bod 5 -  orgánmi  Miestneho odboru sú:  Členská  schôdza,  predsedníčka,  Výbor a  Revízna
komisia.
bod 10 - Výbor Miestneho odboru riadi prácu Miestneho odboru v období medzi Členskými

schôdzami;
bod 11 - Za Výbor Miestneho odboru navonok koná predsedníčka, v jej neprítomnosti ňou poverená

zástupkyňa/zástupca.

RUKOVÄŤ
Článok X: Miestne odbory
Bod 6. Predsedníčka Miestneho odboru

a) Za Výbor Miestneho odboru navonok koná predsedníčka, ktorá je štatutárnou zástupkyňou 
Miestneho odboru. Je volená väčšinou prítomných členiek/členov na Výročnej členskej 
schôdzi Miestneho odboru.
b) Na základe voľby predsedníčky v Miestnom odbore vydá novej predsedníčke Miestneho 
odboru poverovací dekrét predsedníčka spolku.

Bod 11 - Identifikačné číslo organizačnej zložky
Toto číslo je zložené zo základného IČO Živeny,  spolku slovenských žien,  ku ktorému je
Štatistickým úradom Slovenskej republiky pripojený niekoľkomiestny kód, ktorý špecifikuje
konkrétny Miestny odbor. 
Bod 12 – Miestny odbor môže v rámci svojej právnej subjektivity a v rámci Stanov spolku
vykonávať  všetky právne úkony,  ktoré  sa  týkajú len  Miestneho odboru (rokovať  v  mene
Miestneho odboru, založiť a spravovať účet v banke, spravovať financie Miestneho odboru,
podnikať, organizovať, požiadať o dotáciu alebo grant, prijímať dary, udeľovať titul Čestný
člen a pod.)
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