Stanovy
Klubu rekreačného športu
Zemplínsky Klečenov
Článok 1
Základné ustanovenia
1. Názov: Klub rekreačného športu Zemplínsky Klečenov
Skrátený názov: KRŠ Zemplínsky Klečenov
Klub rekreačného športu Zemplínsky Klečenov (ďalej len
KRŠ),
je
v zmysle
zákona
č.83/1990
Zb.
a znenia
neskorších
predpisov
dobrovoľným
združením
občanov
založeným za účelom uspokojovania ich záujmov a potrieb,
najmä v oblasti telesnej výchovy, športu a turistiky,
ale aj v iných oblastiach spoločenského a kultúrneho
života.
2. Sídlom KRŠ je Zemplínska Nová Ves – Zemplínsky Klečenov,
Úporská č.42, 076 16 Zemplínska Nová Ves.

Článok 2
Ciele KRŠ
1. Základným
poslaním
KRŠ
je
uspokojovanie
záujmov
a potrieb občanov v oblasti rekreačného, záujmového
a masového
športu,
ale
aj
v iných
oblastiach
spoločenského
života,
ktoré
prispievajú
k získaniu
a rozvoju pohybových i telesných zručností, schopností,
teoretických
vedomostí
k upevňovaniu
fyzického
a duševného zdravia a zdatnosti, k formovaniu osobnosti
s kladnými
morálnymi
a vôľovými
vlastnosťami
a spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času.
2. KRŠ zabezpečuje všestranné podmienky pre svojich členov
na telovýchovných, športových a turistických podujatiach
(stretávanie – tréningy, súťaže, turnaje a pod.), na

spoločenských,
podujatiach.

kultúrnych

a iných

verejnoprospešných

3. Činnosť KRŠ sa realizuje podľa potrieb
rámci platných zákonov SR a stanov KRŠ.

členov

KRŠ

v

4. KRŠ,
v súlade
s hlavnými
úlohami
KRŠ,
vytvára
organizačné,
ekonomické,
materiálno-technické,
personálne a odborné podmienky pre jeho činnosť, hlavne
so zameraním na tenis, stolný tenis a nohejbal.

Článok 3
Členstvo v KRŠ
1. Členstvo v KRŠ je dobrovoľné a neprevoditeľné na inú
osobu.
2. Členom KRŠ sa môže stať fyzická osoba, právnická osoba
bez rozdielu politického presvedčenia, náboženského
vyznania, pohlavia a veku, ktorá súhlasí s poslaním KRŠ
a jeho stanovami.
3. Maloleté osoby a iné nespôsobilé osoby sa môžu stať
členmi KRŠ iba na základe súhlasu zákonného zástupcu.
4. Vznik členstva
a) prijatí nového člena KRŠ rozhoduje výbor KRŠ
hlasovaním a to na základe písomnej prihlášky
uchádzača,
b) maloleté osoby a iné nespôsobilé osoby sa môžu stať
členmi KRŠ iba na základe písomnej prihlášky
podpísanej ich zákonným zástupcom,
c) prihláška do KRŠ musí obsahovať:


meno a priezvisko



dátum narodenia



adresa trvalého pobytu



prehlásenie
žiadateľa
zdravotného stavu



záväzné prehlásenie o dodržiavaní stanov KRŠ



dátum, miesto a podpis žiadateľa o členstvo
(u maloletých a iných nespôsobilých osobách aj
podpis zákonného zástupcu)

o znalosti

jeho

d) členovia prípravného výboru a zakladajúci členovia
KRŠ sa stávajú riadnymi členmi KRŠ na základe
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podpisu prezenčnej listiny na ustanovujúcej schôdzi
klubu,
e) dokladom o členstve je platný členský preukaz.
5. Zánik členstva:
a) oznámením o vystúpení člena (svoje rozhodnutie člen
oznámi výboru KRŠ)
b) vylúčením člena pre neplnenie alebo nemožnosť si
plniť
základné
povinnosti
člena
KRŠ,
o ktorom
rozhoduje členská schôdza alebo výbor KRŠ,
c) smrťou člena alebo jeho prehlásením za mŕtveho,
d) nezaplatením ročného členského poplatku členstvo
zaniká automaticky.

Článok 4
Práva a povinnosti člena KRŠ
1. Práva členov KRŠ:
a)
b)
c)

d)

zúčastňovať sa na činnosti
a využívať výhody člena
KRŠ,
zúčastňovať sa na členských schôdzach KRŠ ak dovŕšil
vek 15 rokov a je spôsobilý,
dávať odvolania, návrhy na zlepšenie, podnety,
pripomienky k činnosti a chodu KRŠ a požadovať na ne
od výboru KRŠ odpoveď,
zúčastňovať sa hlasovania a byť volený do volených
orgánov KRŠ po dovŕšení 18 roku života, ak je
spôsobilý.

1. Povinnosti členov KRŠ:
a) dodržiavať stanovy KRŠ a na ich základe vydané
vnútorné predpisy, plniť úlohy uložené členskou
schôdzou a výborom KRŠ,
b) Obhajovať záujmy KRŠ a aktívne sa zapájať do činnosti
KRŠ,
c) šetriť, chrániť a zveľaďovať majetok KRŠ,
d) riadne a včas platiť členské poplatky, ktorých výška
je schvaľovaná výborom KRŠ.
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Článok 5
Organizačné zásady a vnútorné vzťahy KRŠ

1. KRŠ sa vo svojej činnosti riadi všeobecne záväznými
právnymi predpismi a predpismi, ktoré vydávajú vyššie
orgány.
2. KRŠ je organizáciou so samostatnou právnou subjektivitou, navonok vystupuje samostatne a zaväzuje sa
vlastným menom, hospodári so zvereným majetkom, účelovým
majetkom a majetkom získaným vlastnou činnosťou.
3. Získané a pridelené finančné prostriedky sa rozdeľujú na
základe hospodárskeho plánu schváleného výkonným výborom
KRŠ. Hospodárenie je samostatné, ako aj vzťahy z toho
vyplývajúce.
4. Výbor KRŠ chráni záujmy KRŠ vo vzťahu k štátnym orgánom,
združeniam a ďalším organizáciám a inštitúciám.

Článok 6
Orgány KRŠ
1. Orgánmi KRŠ sú:
a)
b)
c)
d)

členská schôdza a mimoriadna členská schôdza,
výbor KRŠ,
kontrolná rada,
iný orgán schválený výkonným výborom KRŠ

2. Z každého rokovania
zápisnica.

orgánov
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KRŠ

musí

byť

vyhotovená

Článok 7
Členská schôdza a mimoriadna členská schôdza
1. Najvyšším orgánom KRŠ je členská schôdza. Členmi orgánu
sú všetci členovia KRŠ s platným členstvom v čase
konania schôdze. Hlasovacie právo majú len členovia
klubu ktorí dovŕšili plnoletosť v čase konania schôdze
a je spôsobilý, ostaní členovia majú len hlas poradný.
2. Členská schôdza sa koná spravidla raz za rok, najneskôr
do 30.9. kalendárneho roka. Členskú schôdzu zvoláva
výbor KRŠ. Termín konania členskej schôdze sa oznamuje
členom klubu najneskôr 7 dní pred termínom schôdze.
Výkonný výbor KRŠ je povinný zvolať mimoriadnu členskú
schôdzu KRŠ, ak o jej zvolanie požiada nadpolovičná
väčšina všetkých členov KRŠ s hlasovacím právom alebo
nadpolovičná väčšina členov výboru KRŠ, na zasadnutí
výboru KRŠ. Schôdza sa musí konať najneskôr do 30 dní od
uplatnenia žiadosti.
3. Členská schôdza je uznášania schopná ak na jej zasadaní
je prítomná nadpolovičná väčšina členov s hlasovacím
právom.
4. Členská
schôdza
prerokúva
činnosti KRŠ, najmä:

všetky

základné

otázky

a) rozhoduje o založení, zlúčení a zániku KRŠ,
b) schvaľuje, mení alebo ruší stanovy KRŠ,
c) prerokúva
správu
výboru
KRŠ
o činnosti
a čerpaní rozpočtu za uplynulé obdobie a schvaľuje
plán činnosti a rozpočet pre nasledujúce obdobie,
ako i správu kontrolnej rady,
d) volí
a
odvoláva
členov
výboru
KRŠ
a kontrolnej rady KRŠ,
e) uznesenia členskej schôdze sa prijímajú hlasovaním
a nadobúdajú platnosť ak nadpolovičná väčšina
členov klubu s hlasovacím právom, vyjadrí svoj
súhlas tajným alebo verejným hlasovaním,
f) v prípadoch
kedy
nie
je
možné
z akýchkoľvek
dôvodov členskú schôdzu zvolať, plní všetky úlohy
členskej schôdze výbor KRŠ. O tejto skutočnosti
musí byť vyhotovený záznam,
g) v prípade zániku KRŠ vymenuje členská schôdza
alebo výbor KRŠ likvidátora KRŠ, ktorý oznámi
ukončenie
likvidácie
Ministerstvu
vnútra
Slovenskej republiky.
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Článok 8
Výbor KRŠ
1. Výbor KRŠ je výkonným orgánom, ktorý medzi zasadnutiami
najvyššieho orgánu KRŠ, riadi a rozhoduje o všetkých
činnostiach KRŠ, v súlade s uzneseniami členskej
schôdze, ktorej za svoju činnosť zodpovedá.
2. Výbor KRŠ zabezpečuje najmä tieto úlohy:
a)
b)
c)
d)

plní úlohy, ktoré mu uloží členská schôdza,
rozhoduje o všetkých zásadných otázkach činnosti KRŠ ,
rozhoduje o prijatí nového člena,
rozhoduje o disciplinárnych opatreniach, o vylúčení
člena a zrušení členstva v KRŠ,
e) pripravuje správy, výročné správy o činnosti výboru a
celého KRŠ,
f) navrhuje rozpočet a plán činnosti, ktorý predkladá
členskej schôdzi na schválenie,
g) navrhuje a schvaľuje zmeny rozpočtu a plánu činnosti v
rozsahu delegovanom členskou schôdzou,
h) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho
orgánu a pripravuje základné materiály pre tieto
rokovania,
i) navrhuje a schvaľuje rokovací poriadok,
3. výbor
KRŠ
má
päť
členov,
predsedu,
podpredsedu,
tajomníka, hospodára a člena. Členov výboru klubu volí a
odvoláva členská schôdza.
4. Právne úkony v mene KRŠ vykonáva výbor a štatutárny
orgán KRŠ, predseda alebo podpredseda, ktorých písomne
poverí výbor.
5. výbor KRŠ sa schádza podľa potreby, spravidla však raz
za tri mesiace.
6. Výbor KRŠ je uznášania schopný ak na jeho zasadnutí je
prítomná nadpolovičná väčšina členov výboru.
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Článok 9
Kontrolná rada KRŠ
1. Kontrolná rada je nezávislý a poradný orgán, oprávnený
kontrolovať všetky činnosti KRŠ.
2. Kontrolná rada je spravidla zložená z
z ktorých jeden je predseda a druhý člen.

dvoch

členov

3. Predsedu a člena kontrolnej rady volí a odvoláva členská
schôdza.
4. Predseda kontrolnej rady má právo zúčastňovať sa na
všetkých rokovaniach orgánov klubu s hlasom poradným.

Článok 10
Majetok a hospodárenie KRŠ

1. Majetok
KRŠ
tvoria
finančné
hodnoty,
hnuteľný
a nehnuteľný majetok a iné hodnoty nadobudnuté činnosťou
KRŠ.
2. Prostredníctvom zmluvných vzťahov môže užívať aj iný
majetok, o ktorý je povinný sa starať. S majetkom
nakladá v súlade so všeobecne záväznými predpismi,
predpismi vyšších orgánov a v súlade s vlastnými
vnútornými pravidlami.
3. Zdrojom majetku KRŠ sú najmä:
a) príspevky vlastných členov,
b) pary od fyzických a právnických osôb,
c) príjmy z činnosti KRŠ,
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d) iné príjmy súvisiace s šírením reklamy fyzických
alebo právnických osôb na športových podujatiach
usporiadaných KRŠ.
4. KRŠ hospodári na základe rozpočtu schváleného členskou
schôdzou.
5. O hospodárení vedie KRŠ účtovnú dokumentáciu

Článok 11
Zánik KRŠ
1. O zániku KRŠ združenia zlúčením alebo
rozpustením rozhoduje členská schôdza.

dobrovoľným

2. Po zániku KRŠ vykoná výbor majetkové vysporiadanie.

Článok 12
Záverečné ustanovenia
1. Tieto stanovy schválil zakladajúci prípravný výbor dňa
02.04.2013 a týmto dňom nadobúdajú platnosť.
2. Výklad stanov vykoná výbor KRŠ.
3. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne
záväznými právnymi normami SR a normami, ktoré schválili
orgány KRŠ.

V Zemplínskom Klečenove dňa 02.04.2013

8

Prezenčná listina zo zasadnutia prípravného výboru KRŠ.
P. č.

Meno a priezvisko

Bydlisko

V Zemplínskom Klečenove dňa 02.04.2013
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Podpis

