Stanovy
Streleckého klubu Hodkovce
Článok I.
Názov a sídlo
Názov združenia je :

Strelecký klub Hodkovce

Sídlo združenia je : Športovo poľovnícka strelnica č. p. 110, 040 21 Hodkovce
Článok II.
Ciele
Strelecký klub Hodkovce ( ďalej len „klub“ )
•

je v zmysle zákona č. 83/ 1990 Zb. dobrovoľným občianskym združením, v ktorom sa
dobrovoľne združujú jednotlivci so záujmom o športovú streľbu zo strelných zbraní
v zmysle zákona, pre dosahovanie cieľov v športovom streleckom odvetví,

•

je združením, ktoré vyvíja svoju činnosť v súlade s aktuálnym právnym poriadkom
Slovenskej republiky,

•

sa stará o prosperitu a ochranu záujmov svojich členov a poskytuje im odborné
poradenské služby

•

organizuje a zabezpečuje rozvoj športovej streľby, k čomu vytvára vhodné materiálne
a tréningové podmienky,

•

zabezpečuje propagáciu a popularizáciu streleckého športu,

•

zapája verejnosť do streleckej činnosti,

•

napomáha budovať, prevádzkovať a udržiavať strelnicu, ktorú užíva,

•

v spolupráci s Slovenským poľovníckym zväzom rozvíja športovo-poľovnícku streľbu
a to vytvorením brokovej a guľovej sekcie
Článok III.
Členstvo v klube

Členstvo v klube je dobrovoľné. Vzniká prijatím, o ktorom rozhoduje výbor klubu na
základe písomnej prihlášky žiadateľa o členstvo.
Členskú základňu tvoria :
• fyzické osoby slovenskej štátnej príslušnosti,
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•

cudzí štátni príslušníci, ak majú trvalé bydlisko na území SR,

•

cudzí štátni príslušníci, ak majú dlhodobý pobyt na území SR,

ktorí sú plne spôsobilí na právne úkony, zaujímajú sa o rozvoj streleckého športu a
súhlasia s poslaním a stanovami klubu. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu stať členom
klubu len s písomným súhlasom zákonného zástupcu.
Dokladom o členstve je platný členský preukaz
Členstvo vzniká prijatím, o ktorom rozhoduje výbor klubu, podpísaním stanov klubu a
zaplatením zápisného poplatku a členského príspevku na príslušný kalendárny rok.
Poplatky za príslušný kalendárny rok sú po zániku členstva nevratné.
Členstvo zaniká
•

dobrovoľne - písomným oznámením o vystúpení, ktoré je doručené výboru,

•

neplnením základných členských povinností, napr. nezaplatením členského poplatku
v určenom termíne,

•

vylúčením pre závažné previnenie a konanie nezlučiteľné s členstvom - o vylúčení
rozhodne výbor. Proti rozhodnutiu výboru má právo podať člen odvolanie schôdzi,

•

trvalým nezáujmom o činnosť a aktivity klubu,

•

úmrtím člena,

•

ukončením činnosti klubu.
Článok IV.
Práva a povinnosti členov

Člen streleckého klubu má právo :
•

voliť a byť volený do orgánov klubu,

•

obracať sa na orgány klubu s námetmi, sťažnosťami a žiadať o stanovisko,

•

zúčastňovať sa aktívne na činnostiach klubu,

•

byť informovaný a spolupodieľať sa na rozhodovaní o činnosti klubu, o hospodárení a
nakladaní s jeho majetkom,

•

vystúpiť z klubu na základe dobrovoľného rozhodnutia,
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Člen streleckého klubu je povinný :
•

dodržiavať stanovy, pokyny a rozhodnutia výboru,

•

dodržiavať štatút strelnice Hodkovce,

•

zaplatiť zápisný poplatok, členské príspevky a účelový príspevok v určenom termíne,

•

zúčastňovať sa členských schôdzí, v prípade neúčasti zaslať výboru splnomocnenie na
prijímanie rozhodnutí činnosti klubu,

•

zúčastniť sa minimálne raz ročne brigády organizovanej za účelom zveľadenia
strelnice Hodkovce.
Článok V.
Orgány klubu

Najvyšším orgánom klubu je Členská schôdza ( ďalej len „schôdza“ ). Schôdza je
stretnutie členov klubu, ktoré sa koná spravidla raz ročne.
Schôdza:
•

rozhoduje o programe a činnosti klubu,

•

rozhoduje o nakladaní s majetkom klubu,

•

rozhoduje o zmene a doplnení stanov klubu,

•

určuje výšku zápisného poplatku, členského príspevku na príslušný kalendárny rok a
účelového príspevku,

•

volí členov výboru, štatutárnych zástupcov klubu a kontrolóra,

•

rozhoduje o odvolaní pri vylúčení člena streleckého klubu,

•

je odvolacím orgánom v disciplinárnom konaní, je oprávnená zrušiť alebo zmeniť
rozhodnutie výboru,

•

prerokúva správu výboru o činnosti a čerpaní rozpočtu za uplynulé obdobie
a schvaľuje plán činnosti a rozpočet pre nasledujúce obdobie,

•

prerokúva správu kontrolóra.

Klubu predsedá Výbor. Výbor je výkonným a riadiacim orgánom klubu. Členmi výboru
sú predseda, tajomník, hospodár a podpredsedovia sekcií. Členov výboru volí schôdza na
dobu neurčitú.
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Výbor:
•

vypracováva plán činnosti,

•

návrh rozpočtu a správu o hospodárení,

•

plní úlohy uvedené v stanovách a prijaté na schôdzi.

V období medzi členskými schôdzami riadi činnosť klubu výbor. Frekvenciu rokovaní
si výbor stanoví sám.
Výbor je povinný zvolať do 30 dní mimoriadnu schôdzu, ak o to požiada aspoň jedna
tretina členov klubu.
Štatutárnym zástupcom klubu je predseda a tajomník.
Na čele výboru stojí Predseda klubu ( ďalej len „predseda“ ).
Predseda:
•

je štatutárnym orgánom klubu,

•

zvoláva a riadi zasadnutia výboru,

•

zvoláva a riadi zasadnutia schôdze,

•

zastupuje klub pri rokovaniach s inými organizáciami alebo subjektmi.

Tajomník:
V neprítomnosti predsedu zastupuje a koná na základe písomného splnomocnenia
predsedu na konkrétne účely.
Práva a povinnosti štatutárnych zástupcov klubu, tajomníka, hospodára klubu
a podpredsedov jednotlivých sekcií stanoví vnútorný smernica klubu, ktorú schvaľuje členská
schôdza.
Funkcie členov výboru sú čestné a bezplatné. Za plnenie úloh spojených s výkonom
funkcie sa môžu funkcionárom priznať odmeny - o priznaní odmien a ich výške rozhoduje
schôdza. Funkcionárom patrí náhrada výdavkov spojených s výkonom funkcie.
Orgány klubu sú uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov.
Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných.
Článok VI.
Kontrolór
Kontrolór je výkonným orgánom občianskeho združenia.
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Kontrolóra volí a odvoláva členská schôdza na základe návrhu výboru.
Do kompetencie kontrolóra patrí:
a) Kontrola hospodárenia združenia,
b) Upozorňovanie orgánov na nedostatky činnosti združenia,
c) Navrhovanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,
d) Kontrola hospodárenia združenia.
Kontrolór je oprávnený:
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 na rokovaní predsedníctva s hlasom poradným,
d) Upozorniť členskú schôdzu na zistené porušenie právnych predpisov alebo stanov.
Článok VII.
Zásady hospodárenia
Klub hospodári s vlastným majetkom alebo s majetkom v jeho správe. Zdrojom
majetku sú :
•

zápisné poplatky,

•

členské a účelové príspevky,

•

dary, dotácie, granty.

Majetok klubu môže byť použitý len za účelom naplnenia cieľov v súlade so stanovami
klubu. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa rozpočtu a vnútorného poriadku schváleného
členskou schôdzou. Za hospodárenie s majetkom združenia zodpovedá výbor.
Článok VIII.
Zánik klubu
Klub zaniká rozhodnutím minimálne 2/3 všetkých členov streleckého klubu na
členskej schôdzi zvolanej za týmto účelom.
Klub zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením alebo
právoplatným rozhodnutím MV SR o jeho rozpustení.
Klub zaniká právoplatným rozhodnutím príslušného štátneho orgánu.
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Pri zániku klubu schôdza rozhodne o naložení s majetkom streleckého klubu.
Článok IX.
Záverečné ustanovenia
Veci neupravené týmito stanovami sa riadia platnými všeobecne záväznými
predpismi. Výklad stanov vykonáva výbor.
Tieto stanovy schválila členská schôdza dňa 02. júna 2012 v Košiciach. Stanovy
nadobúdajú účinnosť dňom registrácie klubu na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
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