Stanovy občianskeho združenia
Športový klub Dračia légia 2012 Trenčín
§1
1. Športový klub Dračia légia 2012 Trenčín (ďalej len klub ) je združenie občanov v súlade
so zákonom č. 83/90 Zb. o združovaní občanov. Klub združuje občanov, ktorých spája
spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní vodných športov od dračích lodí, iných vodných
plavidiel na riekach, jazerách, priehradách a na mori.
2. Klub je právnickou osobou a do jej postavenia a činnosti môžu orgány verejnej správy
zasahovať len v medziach zákona.
3. Nikto nesmie byť nútený k združovaniu, k členstvu v klube, ani k účasti na jeho činnosti.
Každý môže z neho slobodne vystúpiť. Nikomu nesmie byť občiansky na ujmu, že sa
združuje, že je členom klubu, že sa zúčastňuje na jeho činnosti alebo ho podporuje alebo
že stojí mimo neho.
4. Vo vnútri i navonok klub presadzuje základné princípy spolupráce, vzájomnej pomoci,
tolerancie a porozumenia v duchu demokracie. Klub sa vo svojej činnosti riadi zásadami
kolektívneho vedenia a rozhodovania, vnútro klubovej demokracie a disciplíny. K cieľom
klubu patrí tiež vytváranie predpokladov a podpora svojich členov vo vodáckej,
rekreačnej, športovej a pretekárskej činnosti.
5. Tieto stanovy sú záväzné pre všetky orgány klubu a členov klubu.
§2
Názov a sídlo
1. Názov organizácie: Športový klub Dračia légia 2012 Trenčín
2. Sídlo klubu: Pod Sokolice 35, 911 01 Trenčín
§3
Právna povaha a poslanie klubu
1. Klub je občianskym združením v oblasti vodných športov od dračích lodí, iných vodných
plavidiel na riekach, jazerách, priehradách a na mori.
2. Klub združuje občanov, ktorí majú aktívny záujem o rozvoj vodných športov.
3. Klub sa stará o športové vyžitie členov klubu, poskytuje im pomoc v ich záujmovej
športovej činnosti a uplatňovaní osobných záľub v záujme umožnenia aktívneho
odpočinku.
4. Klub môže spolupracovať s inými občianskymi združeniami a vstupovať do vyšších
združení ako kolektívny člen.
§4
Hlavné úlohy klubu
1. Rozvíja športovú činnosť v oblasti vodných športov s hlavným zameraním na pretekanie
na dračích lodiach:
a. organizuje tréning a celkovú športovú prípravu,
b. zabezpečuje účasť na pretekoch.
2. Hospodári s vlastným majetkom.
3. V oblasti športovej činnosti klub spolupracuje s orgánmi verejnej správy najmä:
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a. v príprave a pri spracovaní základných dokumentov a programových cieľov,
b. pri domácich a zahraničných akciách na úseku športovej činnosti s
telovýchovnými organizáciami,
4. V oblasti pretekárskej činnosti sa klub zúčastňuje vnútroštátnych a medzinárodných
podujatí.
5. Stará sa o organizáciu športových podujatí.
§5
Členstvo a jeho vznik
1. Členstvo v klube je dobrovoľné. Členom sa môže stať fyzická osoba ktorá dovŕšila vek 18
rokov a spĺňa tieto podmienky:
a. súhlasí so stanovami klubu a zaväzuje sa nimi riadiť,
b. stotožňuje sa s úlohami klubu a aktívne sa zúčastňuje na ich realizácii.
2. Za člena klubu prijíma členská schôdza klubu na základe písomnej prihlášky záujemcu.
Členstvo vzniká prijatím členskou schôdzou, zaplatením zápisného a členského príspevku.
3. Pridruženým členom klubu sa môže stať fyzická osoba, ktorá má záujem zúčastňovať sa
na činnosti klubu, prispela alebo prispieva k presadzovaniu cieľov klubu, prípadne má
záujem sa v budúcnosti stať riadnym členom klubu. Pridružené členstvo sa považuje za
členstvo v klube s výnimkou hlasovacieho, volebného práva ako i účasti na majetku pri
zrušení klubu.
4. Pridružený člen sa môže stať členom klubu až po uplynutí minimálne doby 1 roku.
§6
Práva a povinnosti členov klubu
1. Práva členov klubu:
a. voliť a byť volený do všetkých orgánov klubu, toto právo sa netýka
pridružených členov klubu,
b. zúčastňovať sa na rozhodovaní vo všetkých otázkach klubu prostredníctvom
volených zástupcov,
c. podávať návrhy, podnety a sťažnosti, obracať sa s dopytmi na klubové
orgány,
d. člen má právo byť informovaný o činnosti klubu,
e. zúčastňovať sa na podujatiach a iných akciách, ktoré organizuje klub,
f.

na podiel z majetku len pri zániku klubu likvidáciou, toto právo sa netýka
pridružených členov klubu.

2. Povinnosti členov klubu:
a. platiť zápisné a členské príspevky najneskôr do 31. 3. bežného roka,
b. zúčastňovať sa na členských schôdzach klubu,
c. riadiť sa stanovami klubu,
d. chrániť klubový majetok, ako i iný majetok zverený do dočasného užívania,
e. aktívne sa zapojiť do práce klubu,
f.

zodpovedne vykonávať funkcie, do ktorých boli s ich súhlasom zvolení v
klubových orgánoch,
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g. angažovať sa za plnenie úloh klubu,
h. šíriť dobré meno klubu, dodržiavať medzinárodné a ostatné konvencie
súvisiace s vodným športom, zúčastňovať sa akcií organizovaných klubom na
zveľaďovaní a zviditeľňovaní klubu.
§7
Náhrady funkcionárom a členom klubu
1. Funkcie v klube a jeho orgánoch sú čestné.
2. Funkcionári a členovia klubu majú právo na poskytnutie náhrady hotových výdavkov v
súvislosti s výkonom funkcie podľa platných právnych predpisov.
§8
Členský preukaz.
1. Preukazom o členstve v klube je členský preukaz, vyhotovený a odovzdaný členovi
výborom klubu. Výbor klubu potvrdzuje v členskom preukaze splnenie základných
povinností člena a zapisuje zmeny v evidencii člena. Členský preukaz je majetkom člena.
§9
Zánik členstva
1. Členstvo v klube zaniká:
a. smrťou člena,
b. vystúpením člena,
c. nezaplatením členského príspevku v termíne do 31.marca. Nedodržanie lehoty
na zaplatenie členského príspevku možno z preukázateľných závažných
dôvodov výnimočne odpustiť, najneskoršie však do konca bežného roka.
d. trvalým vylúčením z členstva v klube členskou schôdzou.
2. Po zániku členstva v klube sa členstvo môže obnoviť podaním prihlášky, zaplatením
členského príspevku. Toto sa nevzťahuje na členov ktorým bolo ukončené členstvo podľa
§ 9, odst.1, písmeno d týchto stanov.
§ 10
Organizačné zásady klubu
1. Klub vo svojej činnosti sa riadi týmito zásadami:
a. členovia volia všetky klubové orgány a tieto im za svoju činnosť
zodpovedajú,
b. všetky klubové orgány sú povinné dôsledne dodržiavať zásadu kolektívneho
vedenia a rozhodovania,
c. rozhodnutia klubových orgánov sú záväzné pre všetkých členov klubu,
2. Orgány klubu sú uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov orgánu.
Na platnosť uznesenia orgánov klubu je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných
členov orgánu, pokiaľ v týchto stanovách výslovne nie je stanovené inak.
3. Voľby členov do klubových orgánov sa vykonávajú tajným hlasovaním alebo aklamáciou
- zdvihnutím ruky a to spôsobom, pre ktorý sa rozhodne nadpolovičná väčšina prítomných
členov. Voľby sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov klubu. To
isté platí na odvolanie člena orgánu z funkcie.
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4. Člen orgánu klubu môže vykonávať súčasne viac funkcií len vtedy, ak tieto funkcie nie sú
vo vzájomnom kontrolovateľnom vzťahu.
5.
a. Predsedu klubu zastupuje v čase jeho neprítomnosti podpredseda alebo iný
poverený člen predsedníctva.
b. Odvolanie z funkcie môže uskutočniť len ten orgán, ktorý člena do funkcie
zvolil.
c. Zvolené orgány klubu môžu počas svojho volebného obdobia kooptovať
nových funkcionárov z radov zvolených náhradníkov do stanoveného počtu.
d. Orgány klubu volia trvalé alebo dočasné komisie, stanovujú im práva a
zodpovednosť. Komisie sa zo svojej činnosti zodpovedajú orgánu, ktorý ich
zvolil.
§ 11
Orgány klubu
Orgánmi klubu sú:
1. členská schôdza
2. výbor
3. predsedníctvo výboru
4. kontrolná komisia
§ 12
Členská schôdza
1. Členská schôdza je najvyšším orgánom klubu.
2. Členskú schôdzu zvoláva výbor klubu najmenej raz za rok. Mimoriadnu členskú schôdzu
zvoláva výbor podľa potreby a je povinný tiež ju zvolať, ak o to požiada písomne
nadpolovičná väčšina členov klubu, najneskôr do 30 dní od doručenia písomnej
požiadavky.
3.
a. Výbor klubu zvoláva členskú schôdzu najmenej 15 dní vopred s uvedením
programu rokovania.
b. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je v čase zvolania členskej schôdze
prítomná nadpolovičná väčšina členov. Ak v čase zvolania členskej schôdze
nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov, výbor vyčká 30 minút a otvorí
rokovanie členskej schôdze bez ohľadu na počet prítomných členov. Prítomní
členovia rozhodnú hlasovaním o tom, či sa schôdza bude konať. Pre
rozhodnutie o právoplatnosti členskej schôdze je potrebný súhlas dvoch tretín
prítomných členov.
c. Pri rozhodnutí členskej schôdze o jej nekonaní z dôvodu neúčasti
nadpolovičnej väčšiny členov výbor zvolá do jedného mesiaca opakovanú
členskú schôdzu s nezmeneným programom. Rokovanie tejto opakovanej
schôdze je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov. Pre
prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných
členov.
4. Na platnosť uznesenia členskej schôdze je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov
prítomných členov.
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5. Členská schôdza pre zabezpečenie priebehu schôdze a splnenie programu, zvolí pracovné
komisie. Členskú schôdzu vedie predsedníctvo, zvolené členskou schôdzou.
6. Do výlučnej kompetencie členskej schôdze patrí rozhodovanie:
a. o vzniku klubu,
b. o zániku klubu,
c. o zlúčení klubu s iným občianskym združením,
d. o nakladaní s majetkom,
e. o schválení stanov klubu, doplnkoch do stanov a zmenách stanov,
7. Členská schôdza:
a. prerokováva a schvaľuje výročnú správu o činnosti klubu, vyhodnotenie
rozpočtu, účtovnú závierku a správu kontrolnej komisie,
b. prerokováva a schvaľuje plán činnosti a rozpočet klubu na bežný rok po
vyjadrení kontrolnej komisie,
c. prerokováva a uznáša sa na návrhoch, ktoré predkladajú členovia,
d. volí 3 a viac (vždy nepárny počet) členov výboru a 3 a viac (vždy nepárny
počet) členov kontrolnej komisie klubu na funkčné obdobie 2 rokov,
e. prerokováva a schvaľuje plán hlavných úloh klubu,
f.

prerokováva a schvaľuje výšku zápisného a ročného členského príspevku
člena klubu,

g. prerokováva a schvaľuje výšku príspevku pridruženého člena klubu.
8. Členská schôdza rozhoduje najmä o dôležitých a zásadných záležitostiach klubu.
§ 13
Výbor
1. Činnosť klubu v období medzi dvoma členskými schôdzami riadi a za ňu zodpovedá
výbor zvolený na členskej schôdzi.
2. Výbor na svojej ustanovujúcej schôdzi volí zo svojho stredu predsedu, podpredsedu,
tajomníka a podľa potreby ďalších funkcionárov výboru.
3. Schôdze výboru zvoláva a riadi predseda, podpredseda alebo tajomník výboru, najmenej
štyri razy za rok. Výbor prerokováva návrh plánu činnosti klubu po vyjadrení kontrolnej
komisie, pripravuje návrhy na členskú schôdzu. Zabezpečuje všetky úlohy klubu, pokiaľ
nepatria do pôsobnosti členskej schôdze alebo výročnej členskej schôdze.
4. Výbor zodpovedá za plnenie plánu činnosti, rozpočtu a hospodárenie.
5. Výbor zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom klubu, alebo iným majetkom, ktorý
má klub v dočasnom užívaní podľa uznesenia členskej schôdze a v zmysle príslušných
ustanovení stanov.
6. Výbor zabezpečuje výber členských príspevkov.
7. Mandát člena výboru zaniká, ak sa zvolený člen nezúčastňuje práce výboru a jeho orgánov
viac ako 6 po sebe idúcich mesiacov.
§ 14
Predsedníctvo výboru
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1. Predsedníctvo výboru je zložené z predsedu, podpredsedu, tajomníka, a v prípade potreby
z ďalších funkcionárov.
2. Predsedníctvo výboru riadi činnosť klubu medzi schôdzami výboru.
3. Predsedníctvo rozhoduje o naliehavých záležitostiach, ktoré neznesú odklad a svoje
rozhodnutie predkladá na schválenie výboru na jeho najbližšej schôdzi.
4. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby. Schôdze predsedníctva zvoláva predseda,
podpredseda alebo tajomník. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina členov.
§ 15
Kontrolná komisia
1. Kontrolná komisia sleduje činnosť klubu. Kontroluje plnenie plánu činnosti a
hospodárenia najmenej dva razy za rok. O výsledkoch svojej činnosti podáva najbližšej
členskej schôdzi písomnú správu. Súhrnnú písomnú správu o svojej činnosti za celé
funkčné obdobie predkladá kontrolná komisia členskej schôdzi, ktorej zodpovedá za
riadny výkon svojej funkcie.
2. Predseda kontrolnej komisie alebo ním poverený člen kontrolnej komisie má právo
zúčastniť sa na schôdzach predsedníctva s hlasom poradným. Členovia kontrolnej komisie
majú právo zúčastňovať sa na schôdzach výboru s hlasom poradným.
3. Kontrolná komisia sa skladá z predsedu a 2 členov zvolených na členskej schôdzi. Jej
členmi nemôžu byť členovia výboru klubu.
4. Vo svojej činnosti sa kontrolná komisia riadi príslušnými smernicami.
5. Kontrolná komisia je najvyšší kontrolný orgán klubu.
6. Kontrolná komisia kontroluje činnosť výboru v celej šírke jeho činnosti. O svojich
zisteniach informuje výbor klubu a v prípade zistených nedostatkov žiada nápravu.
7. Kontrolná komisia je povinná pri kontrolách orgánov činných v trestnom konaní a iných
oprávnených orgánov, poskytnúť maximálnu súčinnosť a spoluprácu a sledovať plnenie
navrhnutých opatrení.
§ 16
Hospodárenie klubu a jeho zložiek
1. Klub hospodári s vlastným majetkom, vykazovaným v súvahe a s majetkom, ktorý prevzal
do dočasného užívania od inej právnickej alebo fyzickej osoby.
2. Na hospodárenie klubu sa vzťahujú ustanovenia všeobecne záväzných predpisov.
3. Finančné prostriedky na plnenie svojich úloh klub získava:
a. zo zápisného a členských príspevkov
b. z príjmov rôznych akcií
c. z darov
d. z iných príjmov
e. z výnosov z vlastnej činnosti.
4. Pre nakladanie s finančnými prostriedkami platia všeobecne záväzné predpisy.
5. Základným predpisom pre nakladanie s finančnými prostriedkami klubu je rozpočet
schválený členskou schôdzou.
6. Zápisné a členské príspevky musia byť použité výlučne na činnosť klubu.
6

§ 17
Právne úkony a zastupovanie klubu
1. Klub vystupuje v hospodárskych vzťahoch vo svojom mene a nesie tiež samostatnú
majetkovú zodpovednosť, vyplývajúcu z týchto vzťahov.
2. Štatutárnym orgánom klubu je výbor (kolektívny orgán).Menom klubu vystupujú a konajú
navonok štatutárni zástupcovia predseda, podpredseda a tajomník, ktorí sú oprávnení
vykonávať právne úkony k plneniu úloh vyplývajúcich z ich funkcie (oprávnené osoby).
Tieto osoby podpisujú písomnosti tak, že svoje podpisy pripájajú k názvu organizácie.
3. Vo všetkých prípadoch je potrebný podpis dvoch štatutárnych zástupcov.
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