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STANOVY
KRASO KLUBU ŽILINA
ČLÁNOK I.
Základné ustanovenia
1. Kraso klub Ţilina (ďalej len klub) je dobrovoľným zdruţením občanov, ktorí jeho prostredníctvom
vykonávajú záujmovú činnosť v športovom odvetví krasokorčuľovanie, zaloţeným podľa zákona
83/1990 Zb. V znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Poslaním klubu je uspokojovať záujmy svojich členov, hlavne detí a mládeţe v danej oblasti telesnej
kultúry, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovanie telesnej a duševnej zdatnosti a
športovej výkonnosti.
3. Klub je samostatnou, nezávislou, dobrovoľnou, nepolitickou spoločenskou organizáciou, vyvíjajúcou
svoju činnosť na demokratických princípoch. Odmieta všetky ideológie a akúkoľvek diskrimináciu z
dôvodou národnosti, pohlavia, rasy, politického presvedčenia a vyznania.
4. Klub sa môţe dobrovoľne zdruţovať do vyšších foriem zdruţení za účelom obhajovania, riešenia a
presadzovania spoločných záujmov a potrieb.
5. Klub je organizáciou s právnou a ekonomickou subjektivitou so sídlom v Ţiline, Zimný štadión,
Športová ulica č. 5.
ČLÁNOK II
Hlavné úlohy klubu
1. Klub chráni záujmy svojich členov, organizuje a zabezpečuje komplexný rozvoj korčuľovania v Ţiline
a okolí
2. Kluv vytvára ekonomické, materiálno-technické, personálne a odborné podmienky na zebezpečenie
svojej činnosti.
3. Organizuje a uskutočňuje vlastnú hospodársku činnosť pre zebezpečenie ekonomických podmienok
kubu.
4. Vytvára podmienky pre rast a prípravu pretekárov, reprezentantov klubu.
ČLÁNOK III
Podmienky členstva
1. Členstvo v klube je dobrovoľné
2. Členom klubu sa môţe stať kaţdá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je bezúhonná, súhlasí so
stanovami klubu a jeho poslaním a v súlade s nimi chce v klube pracovať.
3. Členstvo vzniká na základe prihlášky po schválení výkonným výborom a zaplatením členského
poplatku. Maloletí sa stávajú členom na základe písomnej prihlášky podpísanej zákonným
zástupcom po schválení výkonným výborom a zaplatením členského poplatku.
4. Členstvo zaníká
a) dobrovoľným vystúpením člena
b) vylúčením za závaţné previnenie nezlučiteľné s členstvom v klube
c) vylúčením za neplnenie základných povinností člena
d) zánikom klubu
O vylúčení člena rozhoduje výkonný výbor, v odvolacom konaní členská schôdza.
ČLÁNOK IV
Základné práva a povinnosti členov klubu
1. Základné práva členov:
a) podieľať sa podľa svojich schopností na činnosti zdruţenia

Športová 5, 010 00 Ţilina
IČO: 00 693 090, DIČ 2020672214
SLSP Ţilina, č.ú.: 0076516345/0900

krasozilina@gmail.com
www.rasteria.com/krasoklubzilina

b) zúčastňovať sa členských schôdzí (len plnoletí členovia), byť informovaní o činnosti a
hospodárení klubu
c) podávať podnety, návrhy a pripomienky k činnosti klubu a poţadovať na ne odpoveď
d) zúčastňovať sa na súťaţiach, aktivitách a kultúrno-spoločenských podujatiach
usporiadaných klubom a podieľať sa na výhodách poskytovaných klubom
e) hlasovať, byť volený, navrhovať a voliť kandidátov z radov členov do orgánov klubu môţu
len plnoleté osoby
2. Základné povinnosti členov:
a) dodrţiavať stanovy, platné smernice a uznesenia orgánov klubu
b) podieľať sa na činnosti klubu, chrániť a presadzovať záujmy klubu
c) riadne a včas platiť členské poplatky schválené členskou schôdzou
d) vystupovať v duchu morálnych zásad a fair play, dbať o dobré meno klubu
e) chrániť a zveľaďovať majetok klubu
ČLÁNOK V
Orgány klubu
1. Členská schôdza:
1.1.
Členská schôdza:
a) je najvyšším orgánom klubu
b) riadnu členskú schôdzu zvoláva VV najmenej 1 krát za rok
c) mimoriadnu členskú schôdzu zvoláva VV na písomné poţiadanie minimálne 30% členov
klubu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia ţiadosti členovi VV
1.2.
Právomoci členskej schôdze:
a) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
b) schvaľuje vznik, zrušenie a likvidáciu zdruţenia
c) schvaľuje názov a symboliku zdruţenia
d) schvaľuje vnútorné predpisy, smernice, poriadky a uznesenia
e) schvaľuje výšku členských poplatkov
f) schvaľuje plán hlavných úloh, rozpočet klubu a správu o hospodárení klubu
g) schvaľuje organizačnú smernicu, ekonomickú smernicu a smernicu pre činnosť revíznej
komisie
h) volí a odvoláva predsedu a členov VV
i) volí a odvoláva predsedu a členov RK
j) prerokúva správu RK
1.3.
Členská schôdza:
a) je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina plnoprávnych členov
b) dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých plnoprávnych členov schvaľuje uznesenia podľa
bodov a), b) v článku V., odstavec 1.2
c) pre schválenie uznesenia v ostatných bodoch je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
členov
d) prebieha podľa rokovacieho a volebného poriadku, ktorý na návrh VV scvália prítomní
členovia
2. Výkonný výbor
2.1.
Výkonný výbor:
a) je výkonným a riadiacim orgánom klubu
b) je päťčlenný a skladá sa z predsedu, podpredsedu, tajomníka a dvoch členov
c) chádza sa minimálne jeden krát za dva mesiace a je uznášaniaschopný, ak je prítomná
väčšina jeho členov. Ak je počet hlasov VV pri hlasovaní párny, v prípade rovnosti hlasov je
rozhodujúci hlas predsedu
d) štatutárnym zástupcom klubu je predseda
e) funkčné obdobie VV je dvojročné
f) pri svojej činnosti sa riadi organizačnou a ekonomickou smernicou klubu, schválenou
členskou schôdzou
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Právomoci výkonného výboru:
prijíma nových členov klubu
eviduje celkový počet členov klubu
zvoláva a organizačne zabezpečuje riadnu, resp. Mimoriadnu členskú schôdzu
zastupuje klub voči iným subjektom doma a v zahraničí
zostavuje plán činnosti a správu o činnosti klubu a predkladá ich členskej schôdzi
realizuje administratívnu činnosť
schvaľuje pracovné náplne zamestnancov
schvaľuje nominácie pretekárov (reprezentantov klubu) na domáce i medzinárodné
podujatia
i) spravuje majetok a finančné prostriedky klubu v súlade so schváleným rozpočtom a
smernicami klubu
j) organizuje športové a kultúrno-spoločenské podujatia klubu, je oprávnený rozhodovať vo
všetkých otázkach, ktoré nie sú vo výlučnej právomoci členskej schôdze
3. Revízna komisia
3.1.
Revízna komisia:
a) je najvyšším kontrolným orgánom klubu
b) je nezávislým orgánom, kontroluje plnenie uznesení členskej schôdze a VV, ako aj
dodrţiavanie stanov klubu a iných smerníc a všeobecných právnych predpisov, robí revízie
finančnej a hospodárskej činnosti, vybavuje šťaţnosti a oznámenia
c) navrhuje výkonnému výboru opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, správu o
svojej činnosti predkladá členskej schôdzi
d) má predsedu s dvoch členov, schádza sa min. dvakrát ročne
e) zodpovedá za svoju činnosť členskej schôdzi, ktorá je zvolila
f) funkčné obdobie RK je dvojročné
g) členovia RK nemôţu byť členmi iného orgánu klubu
h) predseda RK, alebo ním poverený člen RK má právo zúčastňovať sa zasadnutia VV s
hlasom poradným
i) pri svojej práci sa riadi smernicou pre činnosť RK, schválenou členskou schôdzou
2.2.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

ČLÁNOK VI
Majetok a hospodárenie klubu
1. Zdrojom majetku klubu sú členské príspevky, dary, dotácie, zbierky, príjmy z telovýchovnej,
športovej, kultúrno-spoločenskej a ostatnej činnosti.
2. Výnosy z vedľajšej hospodárskej činnosti, reklám, príspevkov sponzorov a iné príjmy
3. Klub nakladá s majetkom v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi, vnútornými
smernicami klubu a Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu.
4. Klub hospodári na základe členskou schôdzou schváleného rozpočtu na príslušné obdobie
(spravidla jeden rok).
ČLÁNOK VII
Právne postavenie a spôsob konania
1. Klub má ako celok právnu a ekonomickú subjektivitu. V mene klubu jedná VV, ktorý navonok
zastupuje štatutár, predseda VV klubu.
2. K podpisovaniu dokumentov, písomností a listín za klub je oprávnený predseda VV klubu, ktorý
môţe na tieto úkony splnomocniť iného člena VV.
ČLÁNOK VIII
Zánik klubu
1. Dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným zdruţením.
2. Príňávoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.
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3. O zániku klubu jeho zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje členská schôdza
hlasovaním. V prípade, ţe členská schôdza kluibu nie je uznášaniaschopná ani po opakovanom
zvolaní, túto právomoc prevezme VV klubu, ktorý určí spôsob majetkového vysporiadania klubu.
ČLÁNOK IX
Záverečné ustanovenia
1. Tieto stanovy schválilo valné zhromaţdenie konané v Ţiline 6.1.2005. Nadobúdajú účinnosť dňom
ich schválenia Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
2. Dňom schválenia týchto stanov strácajú pôvodné stanovy registrované MVSR dňa 31.7.1990 svoju
účinnosť.
3. Výklad stanov prislúcha výkonnému výboru klubu.
4. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a
smernicami schválenými orgánmi klubu.

