STANOVY
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
I.
NÁZOV OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
(1)

Názov občianskeho združenia je „ŠPORTOVÝ KLUB CROSSTEAM“.

(2)

Občianske združenie bude používať oficiálnu skratku „ŠK CROSSTEAM“.
II.
SÍDLO OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
Sídlom občianskeho združenia je Hlavná 546/82, 97226, Nitrianske Rudno.
III.
CIEĽ OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
Cieľom občianskeho združenia je podpora a rozvoj motocyklového športu, zvlášť vo
forme účasti na súťažiach a vytvorenie podmienok pre rozvoj kladného vzťahu detí
a mládeže k športu.
IV.
ORGÁNY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
Orgány občianskeho združenia sú:

(1)

a) Najvyšší orgán – členská schôdza,
b) Výkonný orgán – predsedníctvo,
c) Štatutárny orgán – predseda predsedníctva, t.j. osoba oprávnená konať v mene
združenia,
d) Revízna komisia.
(2)

Členská schôdza je najvyšší orgán občianskeho združenia a je tvorená zo všetkých
členov združenia.

(3)

Do kompetencie členskej schôdze patrí:
a)
b)
c)
d)
e)

Rozhodovanie o vzniku, zlúčení a zániku združenia,
Schvaľovanie stanov, ich zmien a doplnkov,
Schvaľovanie plánu činnosti a výročnej správy,
Schvaľovanie rozpočtu a správy o hospodárení,
Voľba a odvolávanie členov predsedníctva a revíznej komisie.

(4)

Na platné rozhodnutie členskej schôdze je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
členov združenia.

(5)

Predsedníctvo je riadiacim orgánom občianskeho združenia. Predsedníctvo je 3členné a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov predsedníctva.

(6)

Do kompetencie patrí:
a)
b)
c)
d)

Riadenie činnosti združenia v období medzi zasadnutiami členskej schôdze,
Voľba a odvolanie predsedu predsedníctva,
Zvolávanie členskej schôdze,
Pripravovanie základných materiálov pre rokovanie členskej schôdze.

(7)

Predsedníctvo za svoju činnosť je zodpovedné členskej schôdzi Členovia
predsedníctva sú volení členskou schôdzou. Funkcia v predsedníctve je neplatenou a
dobrovoľnou funkciou.

(8)

Funkcia v predsedníctve zaniká:
a) Odvolaním zo strany členskej schôdze,
b) Smrťou člena predsedníctva,
c) Odstúpením z funkcie.

(9)

Predseda predsedníctva je štatutárnym orgánom občianskeho združenia, t.j. osobou
oprávnenou konať v mene združenia. Predsedu predsedníctva volí predsedníctvo, a to
na základe nadpolovičnej väčšiny hlasov členov predsedníctva. Rozhodnutím
predsedníctva alebo členskej schôdze môže byť obmedzené právo predsedu konať
v mene občianskeho združenia. Predsedu volí a odvoláva predsedníctvo.

(10)

Predsedu predsedníctvo odvolá, ak

a) Bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie
predsedu alebo za úmyselný trestný čin,
b) O to sám požiada.

(11)

Predsedu môže predsedníctvo odvolať, ak:

a) Nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto
funkciu dlhšie ako šesť mesiacov.
b) Koná v rozpore s ustanoveniami tohto zákona alebo stanovami.
(12)

a)
b)
c)
d)

Revízna komisia je výkonným orgánom občianskeho združenia. Do kompetencie
patrí:
Kontrola hospodárenia združenia,
Upozorňovanie orgánov na nedostatky činnosti združenia,
Navrhovanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,
Kontrola hospodárenia združenia.

(13)

Revízna komisia je oprávnená:

a) Navrhnúť zvolanie mimoriadneho rokovania členskej schôdze, ak si to vyžaduje
záujem občianskeho združenia.
b) Navrhnúť obmedzenie práva predsedu konať v mene občianskeho združenia,
c) Zúčastniť sa prostredníctvom svojich členov na rokovaní predsedníctva a hlasom
poradným,
d) Upozorniť členskú schôdzu na zistené porušenie právnych predpisov alebo stanov.
(14)

Členstvo v revíznej komisii je dobrovoľná a neplatená funkcia.
V.
VZÁJOMNÉ PRÁVA, POVINNOSTI ČLENOV

(1)

Členmi združenia môžu byť fyzické osoby.
Členstvo v združení vzniká prijatím člena na základe písomnej žiadosti adresovanej
členskej schôdzi, ktorá žiadosť prejedná a schváli.

(2)

Práva členov:
a)
b)
c)
d)
e)

Povinnosti členov:

(3)
a)
b)
c)
d)

(4)

Podieľať sa na činnosti združenia,
Využívať zariadenia združenia,
Voliť a byť volený do orgánov združenia,
Obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať stanovisko,
Kontrolovať resp. presvedčiť sa o hospodárskom stave združenia.

Dodržiavať stanovy združenia,
Platiť členské príspevky stanovené na základe rozhodnutia členskej schôdze,
Pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
Zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré by mohli znemožniť alebo sťažiť dosiahnutie
stanoveného účelu. Účastník mimo tohto združenia nesmie najmä vykonávať činnosť,
ktorá je predmetom výkonu spoločnej činnosti združenia.
Zánik členstva:

a) Členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo
združenia,
b) Úmrtím fyzickej osoby,
c) Vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
d) Vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo
z iných dôležitých dôvodov. O vylúčení člena rozhoduje najvyšší orgán združenia,
proti jeho rozhodnutiu má právo člen podať odvolanie.

VI.
HOSPODÁRENIE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
(1)

Občianske združenie zabezpečuje svoju činnosť so svojimi príjmami, vlastným
majetkom a majetkom, ktorý nadobudol svojou činnosťou.

(2)

Majetok občianskeho združenia tvoria:
a) Členské príspevky,
b) Dary od fyzických osôb,
c) Dotácie a granty od právnických osôb.

(3)

Prostriedky občianskeho združenia nesmú byť použité na financovanie činností
politických strán a politických hnutí, ani na prospech kandidáta na volenú funkciu.

(4)

Ak fyzická osoba alebo právnická osoba poskytla občianskemu združeniu dar alebo
príspevok na konkrétny účel, občianske združenie je oprávnené ho použiť na iný účel
len s predchádzajúcim súhlasom tej osoby, ktorá dar alebo príspevok poskytla.

(5)

Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa
združenia.
VII.
ROZPOČET OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

(1)

Občianske združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu.

(2)

Rozpočet občianskeho združenia obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky,
pričom sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.

(3)

Návrh rozpočtu predkladá na schválenie členskej schôdzi predseda predsedníctva
najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet
zostavuje. Členská schôdza schvaľuje rozpočet občianskeho združenia najneskôr do
31. marca príslušného kalendárneho roka.

VIII.
ÚČTOVNÍCTVO
Občianske združenie vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.
IX.
ZÁNIK OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
O zániku združenia, jeho zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným
rozpustení rozhoduje najvyšší orgán, ktorý menuje likvidátora (likvidačnú komisiu).
Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží

podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní po
ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.
X.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
(1)

Združenia môžu medzi sebou uzavierať zmluvy o súčinnosti na dosiahnutie určitého
cieľa, prípadne na uplatňovanie iného spoločného záujmu. Na platnosť zmluvy treba
písomnú formu.

(2)

Zmluvou o súčinnosti sa vymedzí účel súčinnosti, spôsob jej vykonávania, práva
a povinnosti zúčastnených združení a prostriedky, ktorými na súčinnosť prispievajú.

(3)

Zmluvou o súčinnosti sa môže ustanoviť , že zmluva stratí účinnosť dohodou
zúčastnených združení, dosiahnutím cieľa, pre ktorý bola uzavretá, alebo inou
skutočnosťou v zmluve uvedenou.

(4)

Ak sú schôdze alebo iné zhromaždenia združenia prístupné verejnosti, majú prítomní
občania povinnosti účastníkov zhromaždenia. Nesmú zasahovať do rokovania, pokiaľ
predsedajúci nerozhodne inak.

(5)

V súlade s cieľmi svojej činnosti majú združenia právo obracať sa na štátne orgány
s petíciami.

Týmto sa rušia pôvodné stanovy združenia registrované na Ministerstve vnútra SR dňa
26.4.2001 pod č. VVS/1-900/90-18239 v znení neskorších zmien.

