Občianske združenie – KRAPS RACING TEAM

STANOVY
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

KRAPS RACING TEAM
založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
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Občianske združenie – KRAPS RACING TEAM
Článok I

NÁZOV A SÍDLO ZDRUŽENIA
1. Názov občianskeho združenia:

KRAPS RACING TEAM (ďalej v texte len ako „združenie“)

2. Sídlo združenia:

SNP 900/13, 019 01 Ilava, Slovenská republika

3. Združenie je občianskym združením založeným podľa ustanovení zákona č. 83/1990 Zb.
o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
4. Združenie má spôsobilosť na práva a právne úkony.
5. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.

Článok II
CIEĽ A PREDMET ČINNOSTI ZDRUŽENIA
1. Predmetom činnosti združenia je dobrovoľná aktivita svojich členov, ktorá je predovšetkým
zameraná na rozvoj športu, najmä fyzických aktivít členov súvisiacich s rozvíjaním schopností jazdy
na bicykli.
2. Ciele činnosti združenia:
− podporovať šport, voľnočasové aktivity a rozvíjať telesnú kultúru členov,
− prispievať k zvýšeniu kvality a úrovne zdravého životného štýlu a ochrany zdravia,
− technicky a finančné podporovať rozvoj telesnej zdatnosti členov prostredníctvom športových
aktivít a aktivít zameraných na všestranný rozvoj odborných a športových znalostí, zručností
a návykov,
− prispievať k vzdelávaniu, aktívne pracovať s deťmi a mládežou a prispievať k osobnostnému
rozvoju členov budovaním pozitívneho vzťahu členov združenia k prírode, kultúre a športu,
− technicky a finančne sa podieľať na organizovaní a aj samostatne organizovať podujatia
športového charakteru pre svojich členov a širokú verejnosť za účelom motivácie k športovej
činnosti, a to tréningy, súťaže, členské schôdze, spoločné výlety, besedy, skupinové tréningy
a sústredenia,
− podporovať a organizovať aktivity zamerané na podporu ochrany životného prostredia
a zachovávania kultúrnych hodnôt a tým upevňovať morálne a etické hodnoty
prostredníctvom športových aktivít,
− prostredníctvom aktivít združenia budovať zdravé sebavedomie členov a tým ich aktívne
zapájať do pôsobenia v spoločnosti, podporovať toleranciu, priateľstvo a rešpekt členov,
− podporovať výskumno-vývojové aktivity a za týmto účelom spolupracovať so štátnymi
orgánmi, občianskymi združeniami, nadáciami a záujmovými združeniami občanov
zameranými na podporu a rozvoj športových aktivít,
− vyhľadávanie vhodných partnerov a sponzorov za účelom podpory a pomoci pri realizácii
stanovených úloh a cieľov.

Článok III
VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVA V ZDRUŽENÍ
1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom združenia môže byť každá fyzická aj právnická osoba.
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2. O prijatí pristupujúceho člena združenia rozhoduje výkonný výbor združenia dvojtretinovou
väčšinou hlasov na základe písomnej žiadosti pristupujúceho člena.
3. Všeobecnými podmienkami pre vznik členstva je podanie písomnej prihlášky, zaplatenie príspevku
na činnosť združenia a akceptovanie stanov združenia.
4. Členstvo v združení zaniká:
a) vystúpením člena – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení
zo združenia,
b) úmrtím fyzickej osoby – člena združenia,
c) zánikom právnickej osoby, ktorá je členom združenia, vstupom do likvidácie, vyhlásením
konkurzu, splynutím alebo zánikom,
d) zánikom združenia s likvidáciou,
e) vylúčením člena združenia, na základe rozhodnutia výkonného výboru, na základe dôvodov
uvedených bode 5 tohto článku,
5. Člen môže byť vylúčený z dôvodov:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

nečinnosti člena,
ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti,
nedodržiavania stanov a ďalších predpisov vzťahujúcich sa na členov združenia,
odsúdenia za úmyselný trestný čin,
poškodzovania povesti združenia,
nerešpektovania zásad finančnej disciplíny a neplatenia finančných príspevkov,

6. O vylúčení rozhoduje výkonný výbor združenia dvojtretinovou väčšinou hlasov. Proti rozhodnutiu o
vylúčení má právo podať člen odvolanie, o ktorom rozhoduje najvyšší orgán združenia - členská
schôdza združenia.
7. Vo všetkých prípadoch je zánik členstva bez nároku na finančné vyrovnanie zo strany združenia. V
prípade zániku členstva nemá osoba nárok na vrátenie zaplateného vstupného členského
príspevku.

Článok IV
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA ZDRUŽENIA
1. Člen združenia má právo:
a. podieľať sa na činnosti združenia,
b. právo voliť a byť volený do orgánov združenia,
c. obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
d. byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia,
e. zúčastňovať sa na zasadnutí členskej schôdze, hlasovať na nej, podávať návrhy,
požadovať vyjadrenia orgánov združenia k činnosti
2. Povinnosťou člena združenia je:
a. dodržiavať stanovy združenia a rešpektovať všetky pokyny a rozhodnutia jeho
orgánov,
b. pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
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c. podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom
združenia,
d. platiť členské príspevky v termíne dohodnutom v týchto stanovách,
e. ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia,
f. oznámiť združeniu písomnou alebo elektronickou formou, najneskôr však do 30 dní,
dôležité zmeny, predovšetkým zmenu doručovacej adresy.

Článok V
ORGÁNY ZDRUŽENIA
1. Orgánmi združenia sú:
a. najvyšší orgán - členská schôdza,
b. výkonný orgán - výkonný výbor,
c. štatutárny orgán – predseda združenia,
d. kontrolný orgán – revízor.

Článok VI
SPÔSOB USTANOVENIA ORGÁNOV A ICH PRÁVOMOCI
1. Najvyšším orgánom združenia je členská schôdza, ktorá je tvorená zo všetkých členov združenia.
Do pôsobnosti Členskej schôdze patrí najmä:
a. rozhodovanie o zlúčení a zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením
alebo dobrovoľným rozpustením,
b. schvaľovanie stanov, ich zmien a doplnkov,
c. schvaľovanie plánu činnosti a výročnej správy,
d. schvaľovanie rozpočtu a správy o hospodárení,
e. voľba a odvolávanie členov výkonného výboru, predsedu združenia a revízora,
f. hodnotí činnosť za sledované obdobie a schvaľuje plán práce a rozpočet na ďalšie
obdobie,
g. schvaľuje výšku členského príspevku,
h. rozhoduje o priznaní odmien funkcionárom,
i. rozhoduje o všetkých ostatných záležitostiach, ktoré nie sú zverené inému orgánu
združenia.
2. Každý člen združenia má právo na členskej schôdzi uplatňovať návrhy a protinávrhy. Ďalej je každý
člen združenia oprávnený požadovať vysvetlenie záležitostí týkajúcich sa združenia, ak je také
vysvetlenie potrebné pre posúdenie predmetu členskej schôdze.
3. Člen je oprávnený hlasovať na členskej schôdzi, má právo požadovať a dostať na ňom vysvetlenie
záležitostí týkajúcich sa združenia, ktoré sú predmetom členskej schôdze a uplatňovať návrhy a
protinávrhy.
4. Svoje práva člen vykonáva na členskej schôdzi osobne alebo v zastúpení na základe splnomocnenia
v písomnej forme.
5. Na členskej schôdzi sa tiež môžu zúčastniť tretie osoby na základe písomného pozvania. Verejnosti
nie je členská schôdza prístupná.
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6. Členskú schôdzu zvoláva a priebeh organizačne zabezpečuje výkonný výbor podľa plánu a potreby
spravidla dvakrát do roka. Ak o jej zvolanie požiada písomne aspoň tretina členov je výkonný výbor
povinný zvolať mimoriadnu členskú schôdzu do 30 dní. Pozvánky musia byť členom odoslané
písomnou formou (aj elektronicky), 15 dní pred termínom jej konania.
7. Pozvánka na členskú schôdzu musí obsahovať informácie:
a. o dni, hodine a mieste konania členskej schôdze,
b. označenie, či sa zvoláva členská schôdza riadna, mimoriadna alebo náhradná,
c. aké sú hlavné body členskej schôdze.
8. Členská schôdza na svojom zasadnutí volí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisu
a dve osoby poverené spočítaním hlasov.
9. Členskú schôdzu riadi jej predseda. Do doby zvolenia predsedu riadi Členskú schôdzu predseda
združenia alebo poverený člen výkonného výboru.
10. Ten, kto riadi členskú schôdzu, musí zabezpečiť jej dôstojný a nerušený priebeh. Je oprávnený
zakročiť alebo dať pokyn na zakročenie proti komukoľvek, kto svojím správaním, konaním či
vystupovaním narušuje alebo ohrozuje priebeh členskej schôdze a tiež je oprávnený takú osobu
vylúčiť z ďalšej členskej schôdze a vykázať ju z rokovacej miestnosti.
11. O priebehu členskej schôdze sa obstaráva zápis, ktorý podpisuje predseda členskej schôdze,
zapisovateľ a dvaja overovatelia zápisu.
12. Prítomní členovia sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje meno a bydlisko fyzickej osoby,
alebo príslušné údaje právnickej osoby, ktorá je členom, prípadne jeho zástupcom, číslo člena
združenia, poprípade údaj o tom, že člen nemá hlasovacie právo. Správnosť listiny prítomných
potvrdzujú svojimi podpismi predseda členskej schôdze a zapisovateľ.
13. Členská schôdza je spôsobilá uznášať sa za prítomnosti členov, ktorí majú aspoň 25 % hlasov. Pre
prijatie rozhodnutia o zániku združenia zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením je členská
schôdza uznášania schopná v prípade, že sú prítomní členovia, ktorí majú aspoň 75 % hlasov.
14. Ak nie je členská schôdza schopná uznášať sa ani po uplynutí 1 hodiny od stanoveného začiatku
členskej schôdze, zvolá výkonný výbor náhradnú členskú schôdzu, a to tak, aby sa táto členská
schôdza konala do 6 týždňov od termínu stanoveného pre konanie pôvodne zvolanej členskej
schôdze. Náhradná členská schôdza musí mať nezmenenú osnovu členskej schôdze a je spôsobilá
uznášať sa v prípade, že sú prítomní členovia, ktorí majú aspoň 10 % hlasov.
15. Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Na prijatie
rozhodnutia o zrušení združenia a jeho rozpustení je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov
všetkých členov.
16. Výkonným orgánom združenia je výkonný výbor, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu
orgánu – členskej schôdzi. Jeho činnosťou je najmä:
a. riadiť činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu, t. j.
zabezpečuje plnenie všetkých úloh, ktoré je potrebné realizovať medzi členskými
schôdzami,
b. zvolávať a obsahovo pripravovať rokovanie najvyššieho orgánu a materiály pre tieto
rokovania.
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17. Výkonný výbor sa volí na obdobie štyroch rokov, má najmenej troch členov, ktorých volí
a odvoláva členská schôdza občianskeho združenia. Členovia výkonného výboru, ktorí boli zvolení
členskou schôdzou občianskeho združenia si spomedzi seba volia predsedu výkonného výboru,
tajomníka a pokladníka. Členom výkonného výboru môže byť len fyzická osoba, ktorá dosiahla vek
18 rokov, je spôsobilá na právne úkony, je bezúhonná a je členom združenia.
18. Člen výkonného výboru môže z tejto funkcie odstúpiť písomnou rezignáciou doručenou výkonnému
výboru. Odstúpenie z funkcie prejedná výkonný výbor na svojom najbližšom zasadnutí
nasledujúcom po doručení prehlásenia, najneskôr však v dobe troch mesiacov. Dňom prejednania
rezignácie alebo dňom, kedy malo prísť k prejednaniu rezignácie zaniká funkcia odstupujúceho
člena výkonného výboru. V prípade, že člen výkonného výboru odstúpi na členskej schôdzi a tá
neprijme na žiadosť vystupujúcej osoby iné rozhodnutie, zaniká funkcia odstupujúceho člena
výkonného výboru uplynutím dvojmesačnej doby.
19. Zasadnutie výkonného výboru zvoláva predseda výkonného výboru alebo tajomník výkonného
výboru najmenej dvakrát ročne. Výkonný výbor zabezpečuje vedenie evidencie o počte členov
združenia.
20. Štatutárnym orgánom združenia je predseda združenia. Predseda združenia organizuje a
zabezpečuje činnosť združenia, zastupuje združenie navonok a podpisuje práve úkony za združenie.
21. Podpisovanie za združenie sa deje tak, že k vypísanému názvu združenia, či k odtlačku pečiatky
pripojí predseda združenia svoj podpis.
22. V zmysle článku VI bod 1 písm. e týchto stanov, predsedu združenia volí a odvoláva členská
schôdza, a to nadpolovičnou väčšinou prítomných členov na členskej schôdzi, v zmysle ustanovenia
článku VI bod 15 týchto stanov.
23. Kontrolným orgánom združenia je revízor, ktorý za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.
Členstvo v kontrolnom orgáne je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia.
24. Povinnosťou revízora je:
a. kontrolovať hospodárenie združenia, upozorňovať orgány na nedostatky a navrhovať
opatrenia na ich odstránenie,
b. kontrolovať aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov,
c. jedenkrát ročne predložiť správu o vykonanej kontrole členskej schôdzi.
25. Revízor sa volí na obdobie štyroch rokov a revízora volí členská schôdza. Funkcia revízora je
nezlučiteľná s výkonom funkcie v štatutárnom a/alebo výkonnom orgáne združenia.
26. Revízorom môže byť len fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov, je spôsobilá na právne úkony,
je bezúhonná a je členom združenia.
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Článok 8
ZÁSADY HODPODÁRENIA
1.

Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu a riadi sa všeobecne záväznými právnymi
predpismi a stanovami združenia.

2.

Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

3.

Zdrojmi majetku združenia sú:
a. členské príspevky,
b. dary od fyzických osôb,
c. dotácie a granty od právnických osôb,
d. príjmy z podielov zaplatenej dane,
e. výnosy z majetku a vlastnej činnosti, tieto môžu byť použité len na podporu cieľa
združenia.

4.

V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu
k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania
združenia a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.

Článok 9
ZÁNIK ZDRUŽENIA
1.

O zániku združenia, jeho zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením, rozhoduje najvyšší orgán
dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov združenia. Likvidátor najskôr vyrovná všetky
záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa
rozhodnutia
najvyššieho
orgánu. Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra
Slovenskej republiky. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa § 70 – 75 Obchodného
zákonníka.

Článok 10
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

Stanovy možno zmeniť alebo doplniť iba rozhodnutím členskej schôdze na návrh každého člena
alebo orgánov združenia.
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