Stanovy občianskeho združenia "Kajak-Kanoe Piešťany, o.z."
založeného v zmysle zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení

...

Článok II.

Trvanie Združenia
1. Združenie vzniká dňom zápisu do registra združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky.
2. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.

Článok III.
Ciel' a predmet činnosti Združenia
1. Základným cieľom činnosti Združenia je zabezpečovanie a rozvijanie športových aktivít v
odvetviach vodných športov.
2. Pre naplnenie základného cieľa Združenia je dôležité najmä :
a. vytváranie personálnych a materiálnych podmienok pre rozvoj športových aktivít svojich členov,
b. zabezpečovanie ochrany práv a záujmov svojich členov, ktoré im vyplývajú z členstva v
Združení,
c. zabezpečovanie dohľadu nad dodržiavaním povinnosti svojich členov, ktoré im vyplývajú z
členstva v Združení,
·
d. organizovanie a riadenie športovej a spoločenskej činnosti v rámci Združenia,
e. usporadúvanie a zabezpečovanie organizácie športových súťaží (pretekov a regát), športových
táborov, výcvikov a tréningov, odborných seminárov, školení pre športovcovi trénerov a iné,
f. reprezentovanie záujmov členov Združenia v spoločnosti, najmä v hnutí Slovenská kanoistika na
území SR.
3. Predmetom činnosti Združenia je zabezpečovanie finančných, materiálnych, priestorových,
organizačných a personálnych podmienok potrebných pre napÍňanie cieľa a to aj prostredníctvom
výkonu reklamnej a propagačnej činnosti.
4. Združenie je oprávnené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými
ustanoveniami týchto stanov, a po splnení zákonom predpísaných podmienok rozširovať, resp.
inak meniť predmet svojej činnosti.
5. Prijímanie, implementovanie a realizovanie pravidiel Svetového antidopingového programu,
opatrení proti manipulácií priebehu a výsledkov súťaží, dodržiavanie fair play a iných pravidiel,
opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúce z medzinárodných predpisov a rozhodnutí
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QJänok V.
., Vznik-~'zánik členstva „
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1. Členstvo v Združení vzniká podaním prihlášky a zaplatením príslušného členského príspevku,
ktorého výšku určuje Správna rada.
2. Členstvo nevznikne pred zaplatením členského príspevku.
3. Členstvo v Združení zaniká:
a smrťou člena,
b. vzdaním sa členstva - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vzdaní sa
členstva v Združení na adresu sídla Združenia,
c. nezaplatením členského príspevku na príslušný rok do 30. marca príslušného roka - v tomto
prípade členstvo zaniká k 30. marcu príslušného kalendárneho roka,
d. rozhodnutím o vylúčení člena - členstvo zaniká dňom rozhodnutia Správnej rady o vylúčení v
j)_rípade QOrušovania stanov Združenia, poškodzovania záujmov Združenia._
_
4. S členstvom v Združení zaniká aj prípadné členstvo v Správnej rade Združenia.

Článok .VI.
Práva a povinnosti členov
1. Člen Združenia má právo:
a zúčastňovať sa podujatiach organizovaných Združením, pripadne podujatí organizovaných
Združením v spolupráci s inými organizáciami,
b. odoberať písomné materiály, ktoré Združenie vydává,
c. zúčastňovať sa na zasadaní členských schôdzi,
d. žiadať Správnu radu o podanie vysvetlenia vo veci jej pôsobnosti,
e. vyvíjať vlastnú aktivitu v súlade so stanovami Združenia,
f. používať hnuteľný i nehnuteľný majetok Združenia podľa podmienok, ktoré stanoví Správna
rada uzneseniami,
g. podávať Správnej ffiPe 'Združenia návrhy, sťažnosti a, pripomienky tykajúce sa činnosti
Združenia,
h. po dovŕšení 18 rokov veku voliť orgány Združenia,
i. po dovŕšení 18 rokov veku byť° volený do orgánov Zdn4enia.
2. Každý člen Združe!lia je povinný:
a dodržiavať stanovy Združenia, uznesenia členskej schôdze, uznesenia Správnej rady a iné
vnútorné predpisy Združenia,
b. počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na majetku Združenia, na prírode a Životnom
prostredí,
c. ochraňovať a udržovať majetok Združenia,
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Orgánmi Združenia sú:
l. Najvyšší orgán - Členská schôdza
2. Výkonný orgán - Správna rada
3. Štatutárne organy - predseda Správnej rady a podpredseda Správnej rady

Článok VIII.
Členská schôdza
1. Najvyšším orgánom Združenia je Členská schôdza, ktorá pozostáva z členov Združenia. Do
pôsobnosti Členskej schôdze patrí:
a schválenie a zmena stanov,
b. rozhodovanie o základnom rámci smerovania Združenia,
c. rozhodovanie o nových projektoch a aktivitách Združenia,
d. schvaľovanie ročnej účtovnej uzávierky Združenia a správy o hospodárení Združenia,
e. voľba a odvolanie členov Správnej rady,
f. rozhodnutie o zrušení Združenia.
2. Členskú schôdzu zvoláva Správna rada najmenej raz ročne písomným oznámenún ó jej konaní.
Oznámenie o konaní členskej schôdze musí obsahovať:
a názov a sídlo Združenia,
b. miesto, dátum a hodinu konania členskej schôdze,
c. označenie, či sa zvoláva riadna alebo mimoriadna členská schôdza,
d program rokovania členskej schôdze.
3. Člen Združenia vykonáva práva na členskej schôdzi osobne.
4. Mimoriadnu členskú schôdzu zvoláva Správna rada Združenia, ak o zvolanie požiada minimálne
tretina členov starších ako 18 rokov.
5. Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomna nadpolovičná väčšina členov Združenia
starších ako 18 rokov.
6. Každý člen má jeden hlas. Rozhodnutie sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných
členov Združenia starších ako 18 rokov, pokiaľ stanovy nevyžadujú inú väčšinu.
7. Členská schôdza Združenia rozhoduje dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov 'Združenia
starších ako 18 rokov:
'
a. o zmene stanov,
b. o nakladaní s majetkom (najmä predaj a finančné transakcie), ktorého hodnota presahuje 5000€.
8. Ak členská schôdza nie je uznášania schopná, predseda Spravnej rady zvolá náhradné zasadnutie
členskej schôdze tak, aby sa konalo do troch týždňov odo dňa, kedy sa malo konať pôvodné
zasadnutie. Náhradná členská schôdza musí mať nezmenený program rokovania a je schopná
uznášať sa bez ohľadu na ustanovenie odseku 5.
9. Členská schôdza rozhoduje fonnou uznesenia, pokiaľ tieto stanovy neustanovujú inak. Zo zasadnutí
členskej schôdza sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje aj úplné znenie všetkých uznesení
prijatých na zasadnutí.
1O. Zápisnice zo zasadnutí Členskej schôdze sú členom Združenia k dispozícii k nahliadnutiu v mieste
sídla Združenia.
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1. Výkonným orgánom Zdru!enia; ,ktorý riadi -'Činnosť/ Združenia je Správn
rozhoduje o všetkých zaležiťl'.>stiach Združenia, pokiaľ nie sú týmito
pôsobnosti členskej schôdze.
. .. .
2. Správna rada má päť členov.
3. Správna rada volí a odvoláva zo svojich členov predsedu Správnej rady
Správnej rady Združenia. ·
4. Účasť ďalších osôb na svojom rokovaní schvaľuje Správna rada Združenia.
·~t>
5. Člen Správnej rady môže na svoje členstvo v nej rezignovať. Rezignovanie na č1l"T't~""""1'"
rade je účinné dňom oznámenia tejto skutočnosti Správnej rade.""
6. Správnu radu zvoláva ktorýkoľvek jej člen.
7. Správna radaje schopná uznášať sa, akje najej rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
Každý člen má pri hlasovaní jeden hlas. Návrh je prijatý, ak bol odsúhlasený nadpolovičnou
väčšinou hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu Správnej
rady, ak predseda Správnej rady nebol prítomný na zasadnutí Správnej rady, rozhodnutie sa mu za
týmto účelom predloží na vyjadrenie.
8. Správna rada rozhoduje formou uznesenia. O zasadnutí Správnej rady sa vyhotovuje zápisnica,
ktorá obsahuje aj plné znenie všetkých uznesení prijatých na zasadnutí Správnej rady Združenia.
9. Zápisnice zo zasadnutí Správnej rady sú členom Združenia k dispozícii k nahliadnutiu v mieste sídle
Združenia.
1O. Do pôsobnosti Správnej rady patri najmä:
a rozhodovanie o vylúčení člena Združenia,
b. rozhodovanie o výške čleľískél'io pnspevkti,
c. rozhodovanie o použití finančných prostriedkov Združenia,
d. zabezpečovanie administratívneho vedenia Združenia,
e. výkon prípadných zamestnávateľských práv,
f. zabezpečovanie výkonu uznesení Členskej schôdze,
g. zabezpečovanie riadneho vedenia účtovníctva a iných dokladov Združenia,
h. vedenie zoznamu členov Združenia a členov Správnej rady,
1. zabezpečenie prípravy a schvaľovania rozpočtu Združenia, príprava ročnej účtovnej uzávierky a
·
správe o hospodárení Združenia,
J. rozhodovanie o voľbe a odvolaní predsedu Správnej,rady a podpredsedu Správnej rady.

Článok X.
Oprávnenie konať v mene Združenia
l. Štatutárnymi orgánmi Združenia je predseda a podpredseda Správnej rady.
2. V mene Združenia konajú predseda aj podpredseda Správnej rady, s obmedzením o nakladaní s
majetkom (najmä predaj a finančné transakcie) ktorého hodnota presahuje 5000€. Pri právnych
úkonoch vykonaných v písomnej forme, musia pripojiť k celému názvu Združenia svoj podpis a
funkciu.
3. Niliadanie s majetkom, ktorého hodnota presahuje 5000€ upravuje článok vrn, odstavec 7 týchto
stanov.
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Článok XII.
Zánik Združenia
1. O zrušení Združenia rozhoduje č lenská schôdza 90% väčšinou všetkých členov Združenia starších ako
18 rokov.
2. Likvidátor je volený Správnou radou. Likvidátora, ktorého nemenoval súd, môže Správna rada odvolať
a nahradiť inou osobou.
3. Po uspokojení pohľadávok všetkých veriteľov likvidačný zostatok rozdelí medzi členov Združenia
rovnakým dielom.
4. Likvidátor oznámi zánik Združenia Ministerstvu Vnútra SR do 15 dni od ukončenia likvidácie.

Článok XIII.
Záverečné

ustanovenia

1. Stanovy Združenia nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia.
2. Tieto stanovy boli prijaté dňa 21.10.2016 Členskou schôdzou klubu a nadobudnú účinnosť ich vzatím
na vedomie ministerstvom vnútra.
3. Týmto sa rušia stanovy občianskeho združenia Kajak & Kanoe Piešťany registrovaného dňa 2. 2. 201 1
pod č. VVS/1-900/90-37049 a VVS/1-900/90-37049-1 v znení neskorších zmien a nahradzujú sa
úplným znením stanov občianskeho združenia Kajak-Kanoe Piešťany, o.z. schválených členskou
schôdzou zo dňa 21. l 0.2016. Atnist~~útra SloveAskt republí
rrnena názvu vzatá na vedomie
' ňa :

/<.; ".rc;to spisu : YÝ./l1-9i()Q/9o-J1P lt</
•:~;·1stc1stvo vnúllil Slo nskej republiky
/rncna stanov vzatá na vedomie
d~ll .

/}~/
JUDr. Jana Vallová, PhD.
riaditell<a odboru

_všeobecnej vnútornej spráV'/

