Stanovy
Obecného Športového Stolnotenisového Klubu
Šarišské Michal'any

I.
Úvodné ustanovenia
1.

Obecný Športový Stolnotenisový Klub Šarišské Mi~hal'an ,~~1e9~<e~: ~ tK) je
združ,ením o?čanov p.re za~ezpečenie ,činnosti a rozvoj a ~ "~~/J(~\).
ostného
stolneho temsu v obci a blízkom okolí.
o \ l~!jC~\ -OŠStK
J'
e
nezávislé
neziskové
združenie,
ktoré
vyvíj
a
!
>.
2.
~ u cirlJ1Q§rvlsúIirl
,-" r o s
Ústavou SR a platnými zákonmi. Je nepolitické zdrui:en\?,:1';~lóz~b.é
§:..
demokratických princípoch.
'<"'~:'" '--.../ í,:~:::'
3. Sídlem združenia je Jarková c. 20, 08222 Sarišské Mlchal'3:n:y_._"_..-"
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II.
Ciele
1. Zabezpečit' všestranný rozvoj masového a vrcholového stolného tenisu, s dórazorn na
2.

3.

4.

5.

mládež.
Vytvárať ekonomické, materiálno-technické, personálne a odborné podmienky na
činnost', Podporovat' sút'aživosť jednotlivcova družstiev a zabezpečovat' dóstojnú
reprezentáciu obce.
Zabezpečovat' prípravu a organizáciu pridelených športových podujatí v súčinnosti
s SSTZ a V sSTZ.
Organizovat' turnaje pre všetky kategórie - od najmladšej mládeže až po veteránovo
Vytvárať podmienky pre športové vyžitie nielen pre členov klubu ale aj pre širokú
športovú verejnosť obce.
Spracovať rozpočet a priebežne kontrolovat' jeho plnenie.
Starat' sa o propagáciu stolného tenisu v obci a okolí.

6.
7.
8. Zabezpečovat' sponzorov pre svoju činnost'.
9. Starat' sa o hnutel'ný i nehnutel'ný majetok potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti,
chránit' ho a zvel'aďovať. Nakladať s ním v súlade so všeobecne platnými právnymi
predpisrni i predpismi vyšších telovýchovných orgánov a v ich súlade i s vlastnými
pravidlami.

III.
Členstvo v OŠStK
1. Riadnym členem OŠStK sa maže stať každý občan Slovenskej republiky, bez rozdielu
politického presvedčenia a príslušnosti, náboženského vyznania, pohlavia a veku, který
má záujem o stolný tenis a to ako aktívny hráč, funkcioriár, rozhodca, tréner, alebo člen,
ktorý si dobrovol'ne plní svoje základné povinnosti vyplývajúce z členstva v klube.
2. Členem maže byť i cudzí štátny príslušník, ak má bydlisko na území SR a súhlasí
s týmito stanovami.
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ŠStK, ~óžu ~yt:.konfefencio~ ~volené osoby, ktoré sa zvlášť
1i.š'luZ\11L02I]Ů~?vlJ
a.p pagaciu stoíneho temsu v obci.
4. q~~~~~-'ÝG-šit~
iká dobrovol'ným vystúpením, vylúčením, úmrtím člena alebo
záh~9J1
klubu.
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IV.
Práva a povinnosti členov
1. Zúčastňovat' sa činnosti klubu, a to ako hráč, rozhodca, tréner, funkcionár alebo člen
s právom hlasovat', volit', byt' volený do orgánov OŠStK, predkladať návrhy,
vyslovovat' svoje názory, vyžadovat' správy o činnosti a upozorňovat' na chyby
a nedostatky v práci.
2. Zúčastňovat' sa podl'a svojich schopností športových podujatí a iných podobných
aktivít usporiadaných OŠStK.
3. Zúčastňovat' sa na konferenciách OŠSL.T(.
4. Každý člen má právo byt' volený do výkonného výboru a do funkcií, keď splňa
odborné a kvalifikačné podmienky pre danú funkciu a dovršil vek 18 rokov.
5. Čestní členovia OŠStK majú právo zúčastňovat' sa konferencií OŠStK s hlasom
poradným a zúčastňovat' sa akcií usporiadávaných OŠStK.
6. Dodržiavat' stanovy, smemice a pokyny, plnit' uznesenia OŠStK ajeho orgánov.
7. Prispievat' k všestrannému rozvoju stolného tenisu.
8. Chránit' a zvel'aďovať majetok OŠStK.
9. Riadne a včas platit' členské a iné príspevky a poplatky navrhnuté výborom
a schválené konferenci ou OŠStK.

v.
Štruktúra OŠStK
1. Orgánmi OŠStK sú:
-konferenci a
-výkonný výbor
-revízna komisia
2. Orgány sa vytvárajú na základe demokratických volieb riadnych členov OŠStK
systémom zdola nahor.

Konferencia
1. Najvyšším orgánom OŠStKje konferenci a členovo Zvolávaju výkonný výbor (ďalej
len VY) spravidla lx ročne, pričom termín a program konferencie oznámi spravidla
1 mesiac predjej konaním.
2. Konferencia j e uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná vačšina členov
OŠStK.
3. Konferenciu riadi predseda alebo poverený člen VV.
4. Konferencia OŠStK
prerokováva všetky základné otázky činnosti združenia
schvaluje stanovy OŠStK, ich zmeny a doplnky
volí predsedu klubu, členov VV, predsedu a členov reviznej komisie
je oprávnená zrušit', alebo zmeniť rozhodnutia VV, ak sú v rozpore s platnými
predpismi a stanovami klubu

]Drero.
kováva
správy o činnosti VV a revíznej /ke~&:.·;';.~e.;hádzajúce
,
.
~\.\
c/')
obdobie
/ § ---.-:::---1 /<"?f
.
prerokováva správu o činnosti klubu a dOSii~utrce~.:§.:le.r· k~ za
predchádzajúce
obdobie
( ~':: \ l~ f-=J
:'
rozh.odu~e o z~~adný~h otázkach hoSPOdár\iQ~
~Y-)I
rozhoduje ,o zamku OS,StK
..
<ci;(. .>: .~r':.~'?'
/
.
pred kazdym hlasovamm na konferencii sa roz~n.e ~ s~e
hlasovama,
návrh budeprijatý, ak zaň hlasovala nadpolovičnávščšiiia prítomných členov
5. Mimori:adna konferencia móže byť zvolaná, ak o to požiada viac ako 50%
právoplatných členov klubu a musí byť zvolaná do 4 týždňov od rozhodnutia o jej
zvolaní.
~.v

,-g I

Výkonný výbor
1. Výkonný výbor je volený na konferenci i OŠStK. Počet jeho členov (spravidla 3)
ako aj predsedu volí konferencia.
2. Riadi činnost' stolnotenisového klubu, rozhoduje o všetkých s tým súvisiacich
otázkach, pričom sa riadi stanovami klubu, alebo inými smemicami odsúhlasenými
konferenciou.
3. Vytvára finančné a materiálne podmienky pre prípravu a činnost' družstiev a
jednotlivcovo
4. Vykonáva povolenú doplnkovú činnost' súvisiacu so záujmovou činnosťou
stolnotenisového klubu.
5. Výkonný výbor je uznášania schopný, akje prítomná vačšina jeho členov,
uznesenia sa prijímajú nadpolovičnou vačšinou členov VV.
6. Menorn O~;StK.je navenek oprávnený vystupovat' a konať predseda a funkcionári
splnomocnení VV.
7. Na platnost' právneho úkonu v hospodárskych veciach sa vyžaduje podpis dvoch
oprávnených osob.

Revízna komisia
1. Revízna komisiaje nezávislý kontrolný orgán, ktorý uskutočňuje kontrolu
hospodárenia a dodržiavania právnych noriem a smemíc, ako aj dodržiavanie stanov
OŠStK.
2. Členov revíznej komisie (spravidla 3) volí konferencia.
3. Revízna komisia pozostáva z predsedu a členovo
4. Členovi a revíznej komisie sú oprávnení požadovat' od predsedu a členov VV
preclkladanie všetkých materiálov a účtovných dokladov súvisiacich s činnosťou
OŠStK.
5. Predseda revíznej komisie má právo zúčastňovat' sa rokovaní VV s hlasom poradným.
6. Revízna komisia predklaclá na konferencii správu o svojej činnosti prítomným členom
na konferencii, s návrhmi na opatrenia.

1. Majetok OŠStKje tvorený z príjmov SSTZ, VsSTZ a d'alej:
a. poplatky za prestupy hráčov
b. príjmy z povolenej hospodárskej činnosti
c. dotácií a darov
d. príjmov z reklamnej, propagačnej a sponzorskej činnosti
e. príjem z členských príspevkov - ich výška je schval'ovaná konferenciou

Hospodárenie
1.

OŠStK hospodári na základe schváleného finančného rozpočtu na kalendámy rok.
Bezprostredným hospodárením i finančnými prostriedkami je poverený VY.

VII.
Závěrečné

ustanovenia

Závazný výklad stanov náleží iba výkonnému výboru. Vo všetkých prípadoch ktoré nie sú
riešené v stanovách a iných závazných predpisoch rozhoduje VV.

Zánik OŠStK
1.

2.

OŠStK zaniká dobrovol'ným rozpustením, alebo zlúčením s iným občianskym
združením. K takýmto rozhodnutiam je potrebný súhlas nadpolovičnej vačšiny
prítomných delegátov konferencie.
O vysporiadaní majetku rozhoduje konferencia, ktorá ustanoví likvidátora.

Účinnost' stanov
Tieto stanovy boli schválené na konferenci i členov klubu stolného tenisu v Šarišských
OG 'ZO(Y10
a anocnh d na.~.............
M· lC hl"
2. OŠStK vzniká registráciou na Ministerstve vnútra, stanovy OŠStK nadobúdajú
účinnost' dňom registrácie.
1.

v

n.

Ministerstvo vnútra
S:av8fskej republiky
.
Registrácia vykonaná
dňa:
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