Stanovy občianskeho združenia
Klub priateľov športu Žaškov
Preambula
Občianske združenie Klub priateľov športu Žaškov je otvoreným , nezávislým , nepolitickým
a dobrovoľným združením občanov , ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť.

Článok 1
Základné ustanovenia
1. Názov občianskeho združenia je Klub priateľov športu Žaškov.
2. Klub priateľov športu Žaškov je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene
nadobúdať práva a povinnosti.
3. Klub priateľov športu Žaškov so sídlom na ulici Zemianska 406, Žaškov, PSČ 027 21, vyvíja
činnosť na území Slovenskej republiky, v zmysle zákona 83/90 Zb.

Článok 2
Cieľ a činnosť
1.

Cieľom združenia je najmä:
-

Cieľom združenia je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej
kultúry . Vytvárať podmienky na rozvoj duševnej a fyzickej kondície. Organizovať,
zúčastňovať sa na športových súťažiach a spoločenských akciách. Propagovať svojou
činnosťou zmysel aktívneho využitia voľného času členov a ostatných spoluobčanov obce.
Spolupracovať s inými fyzickými a právnickými osobami , ktoré k nim patria: tréneri ,
rozhodcovia , lekári , reklamné agentúry , sponzori .

Článok 3
Členstvo
1. Členom sa môže stať fyzická osoba , ktorá je plne spôsobilá na právne úkony , je bezúhonná ,
súhlasí so stanovami a cieľom združenia.
2. O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo združenia.
3. Dokladom členstva je platný členský preukaz.
4. Členstvo zaniká:
- vylúčením pre závažné alebo opakované porušenia členských povinností
- zánikom združenia

Článok 4
Práva a povinnosti členov

Člen má právo:
-

podieľať sa na činnosti združenia
voliť a byť volený do orgánov združenia
podávať návrhy a pripomienky k činnosti združenia
byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia
odvolať sa proti rozhodnutiu orgánov združenia
člen klubu má právo reprezentovať klub na súťažiach , ukážkach , má právo
zúčastňovať sa spoločných tréningov a sústredení
na úhradu poškodených športových pomôcok
slobodne ukončiť členstvo

Povinnosti člena:
- dodržiavať stanovy a prijaté uznesenia , plniť úlohy , dodržiavať disciplínu a správať
sa podľa morálnych zásad spoločnosti
- aktívne sa podieľať na činnosti združenia , platiť členské. Výšku členského príspevku
schváli valné zhromaždenie
- starať sa a chrániť majetok združenia

Článok 5
Orgány združenia

1.
2.
3.
4.

valné zhromaždenie
predsedníctvo
štatutárny orgán
revízna komisia

Funkcie v orgánoch združenia sú čestné a môže im byť priznaná odmena a náhrada hotovostných
výdavkov.

Článok 6
Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je utvorené zo všetkých členov
združenia
2. Valné zhromaždenie najmä :
- schvaľuje stanovy združenia , ich zmeny a doplnky
- volí a odvoláva členov predsedníctva
- volí a odvoláva členov revíznej komisie
- schvaľuje plán činnosti , výročnú správu
- schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
- rozhoduje o zrušení združenia
3. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby , najmenej jedenkrát
do roka. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie , ak o to požiada najmenej nadpolovičná
väčšina členov združenia. Valné zhromaždenie je uznášania schopné , ak je prítomná
nadpolovičná väčšina členov. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou
všetkých prítomných členov.

Článok 7
Predsedníctvo
1. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia , ktorý je za svoju činnosť zodpovedný
valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného
zhromaždenia.
2. Predsedníctvo má najmenej 3 členov ktorých funkčné obdobie je 5 rokov. Predsedníctvo sa
schádza najmenej 1 x ročne. Jeho rokovania zvoláva a riadi predseda . Predsedníctvo je
uznášania schopné , ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov . Predsedníctvo
rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
3. Predsedníctvo najmä :
- riadi a zabezpečuje činnosť združenia
- zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia
- vypracuje plán činnosti a správu činnosti , návrh rozpočtu a správu o hospodárení
združenia
- rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia
- ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia
4. Predsedníctvo môže na zabezpečenie svojej činnosti :
- zriaďovať sekretariát , kanceláriu a pod. , ktorých náplň činnosti stanoví valné
zhromaždenie
- ustanovovať sekretára , tajomníka , ktorý je v pracovnom pomere.

Článok 8
Štatutárny orgán
1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda , prípadne podpredseda , ktorí zastupujú
združenie aj navonok.
2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutie predsedníctva.

Článok 9
Revízna komisia

1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia ktorý za svoju činnosť zodpovedá
valnému zhromaždeniu.
2. Revízna komisia má najmenej 3 členov , ktorí spomedzi seba volia predsedu. Schádza sa
najmenej 4 x ročne. Jej rokovania zvoláva predseda. Revízna komisia je uznášania schopná ,
ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rozhodnutia prijíma nadpolovičná väčšina
prítomných členov.
3. Revízna komisia najmä :
- kontroluje hospodárenie združenia
- upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje riešenia na ich odstránenie
- kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku

Článok 10
Hospodárenie združenia

1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom
2. zdrojmi majetku sú :
- členské príspevky
- príspevky a dary , dotácie a granty od fyzických a právnických osôb
- výnosy majetku
- príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľa združenia
- príjmy z reklamnej činnosti
- doplnková hospodárska činnosť v súlade s cieľmi združenia

Článok 11
Zánik združenia
1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením z iným združením. Ak zaniká
združenie rozpustením , predsedníctvo ustanoví likvidátora.
2. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade
likvidácie môže použiť výlučne na verejnoprospešné a charitatívne účely.

Článok 12
Záverečné ustanovenia

1. Stanovy občianskeho združenia Klub priateľov športu Žaškov schválilo valné zhromaždenie
na svojom nultom zasadnutí dňa 22. septembra 2006 v Žaškove.
2. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie, alebo splnením oznamovacej povinnosti.
3. Podrobnosti o organizácii združenia upravuje vnútorný poriadok združenia
4. Podrobnosti o voľbách do orgánov združenia upraví volebný poriadok

Prechodné ustanovenia

Členovia Prípravného výboru sa dňom registrácie stávajú automaticky členmi združenia a sú povinní
oznámiť verejnosti vznik združenia a zvolať valné zhromaždenie do troch mesiacov odo dňa
registrácie.

