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Organy OŠFK: 1. Členská schědza
2. Výkonný výbor
3. Revízna komisia
4. Správna rada
Obecný športový futbalový klub /ďalej len OŠFKI sa bude riadiť týmito stanovami, ktoré
zahrňujú sedem článkov, a to:
Článok 1
Článok 2
Článok 3
Článok 4
Článok 5
Článok 6
Článok 7
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ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
ÚČEL ČINNOSTI
MAJETOK A HOSPODARENIE
ČLENSTVO V OŠFK
PRÁVA A POVINNOSTIČLENOV
OŠFK
ŠTRUKTÚRA ORGÁNOV V OŠFK
ZÁ VEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 1.
ZÁKLADNÉ

USTANOVENIA

1. OŠFK združuje záuiemcov o futbal od pripravky cez žiakov, dorastencov i seniorov.
2. Farby klubu sú: modrá, biela, žltá, Farby vychádZajú z erbu obce Šarišské Michafany.
3. OŠFKje samostatnou a nezávislou, nepolitickou společenskou organizá.ciou správnou
subjektivitou vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch.

Článok2.
ÚČEL ČINNOSTI

1.Starať sa o rozvoj činnosti zriadenýchfutbalových
reprezentáciu obce.

družstiev so zretefom na děstojnů

~~r.n~p\stov,

ktorí by sa mohli

Článok3.

MAJETOK A HOSPODÁRENIE
1. Zverený majetek futbalovému klubu je hnuteYný i nehnuteYný pridelený obecným
ůradom v Šarišských Michařanoch. Vychádza z delimitácie majetku OŠK i prevedenej
inventúry.
2. Zverený majetek OŠFK chráni a zveYaďuje. Nakladá s ním v súlade so všeobecnými
právnymi predpismi i vlastnými pravidlami.
3. Zdrojem majetku OŠFK sú:
a) delimitácia majetku od Obecného úradu
b) dotácie z rozpočtu obce
c) dary a príspevky od jednotlivých sponzorov
d) dotácia od vyšších telovýchovnýchi štátnych orgánov
e) športovo - kultúme společenské činnosti
t) prostriedky z nájomného o využití priestorov zvereného majetku
g) doplnková povolená podnikatefská činnost' súvisiaca so záujmovou činnosťou OŠFK
h) členské príspevky a poplatky
ch) :finančné prostriedky zo vstupného z futbalových zápasov
i) :finančné prostriedky z reklamných tabuř
4. OŠFK hospodári podřa schváleného rozpočtu. Finančné hospodárenie sa riadi platnými
ekonomickými i finančnými predpismi.

Článok4.

ČLENSTVO V OŠFK
Členstvo móže byť:
1. Individuálne
2. Kolektívne
3. Čestné

1. lndividutílne členstvo
Individuálne členstvo majú futbalisti, funkcionári Jako fyzické osoby/ organizovaní
v jednotlivých družstvách. Toto členstvo je dobrovořné. Členom sa měže stať každý občan
SR. Móže nim byť i cudzí štátny príslušník, ak má trvalé bydlisko v SR a súhlasí s týmito
stanovami.

2. KolektWne členstvo
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Vzniká uzavretím písomnejprihlášky. Kolektívnym členom možeb~ia
v SR i mimo republiky. Cieřom tohto členstva je napomáhať futb~~
,
zúčastňujú na členských schOdzach s hlasom poradným.
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3. Cestně
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členstvo

~

Za čestných členov měžu byť členskou schOdzouzvolené
zaslúžili o rozvoj a propagáciu futbalu v obci.
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Článok5.
PRÁVA A POVINOSTIČLENOV

OŠFK

1. Práva členov sú:
a) zúčastňovať sa na členských schOdzach OŠF~ Dávať podnety, návrhy a pripomienky
k činnosti futbalového klubu a požadovať na ne odpoved'
b) každý člen OŠFK má právo byť volený do výkonného výboru a revíznej komisie, pre
ktorú splňuje odborné i kvalifikačné podmienky, bezúhonnosť a vek nad 18 rokov
c) zúčastňovať sa kultúrno - spoločenských akcií usporiadaných OŠFK

2. Povinnosti členov sú:
a) dod.ržiavať stanovy OŠFK
b) podiefať sa na činnosti jednotlivých družstiev
c) chrániť, opatrovať a zvefaďovať majetok OŠFK
d) platiť členské a iné schválené príspevky a poplatky navrhnuté výborom a schválené
členskou schOdzou OŠFK
'-

Článok6.

•.

ŠTRUKTÚRA ORGÁNOV V OŠFK

Orgánmi OŠFK sú:
1.
. 2.
3.
4.

Členská schódza
Výkonný výbor
Revízna komisia
Správna rada

1. ČlenskáschodZa
Najvyšším orgánomOŠFKje
členská scho~ictorá
schval'uje stanovy, ich zmeny
a doplnky. Koná sa spravidla raz za rok.
Prerokováva:
a) všetky základné otázky činnosti jednotlivých družstiev
b) uznáša sa o vzniku klubu, názve a symbolike ako i zániku. Voli predsedu klubu ako aj
členov výkonného výboru a revíznej komisie

/
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c) prejednáva správu výboru o činnosti a čerpania rozpočtu za ur
o aj
t9
revíznej komisie. Schvafuje plán činnosti a rozpočet pre nasl
~l
rok "'d\
d) móže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutia výkonného výboru OS ~
~'~~IO~poU~_,
s platnými predpismi stanov OŠFK
~
e) každý návrh je prijatý, ak zaň hlasovala nadpolovičná vščši
'to
schódzi. Hlasovanie je právoplatné, ak naschědzije prítomná hfB!JP.<Jl~dQríá
všetkých členov s hlasom rozhodujúcim
.~
~_,-::
f) mimoriadna členská schódza měže byť zvolaná, ak to požiada viacej
o 50% členov
OŠFK. V tomto prípade sa členská schědza zvoláva doštyroch týždňov odo dňa
rozhodnutiačlenovo
zvolaní
I ~
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2. Výkonný výbor
Výkonný výbor tvorí predseda a jeho členovia, Počet členov schvafuje členská schědza, Vo
funkciách výkonného výboru by mali byť zastúpení i poslanci Obecného zastupitefstva. Je
riadiacim orgánom OŠFK.Činnosť výkonného výboru zahrňuje tietoúlohy:
a) rozhoduje o všetkých otázkach pokiaf týmito stanovami alebo inými základnými
predpismi nie sú vyhradené členskej schOdzi
b) v rámci organizačného poriadku OŠFK vypracuvava popis práce pre jednotlivých
členov výboru
c) zastupuje na rokovaniach so štátnymi, krajskými,oblastnými i ostatnými orgánmi,
organizáciami a inštitúciami
d) vytvára materiálne i finančné podmienky pre prípravu a činnosť jednotlivých družstiev
e) rozhoduje o použití finančných prostriedkov do výšky schváleného rozpočtu
f) móže vykonávať povolenú doplnkovú podnikatefskú činnosť 50 záujmovou činnosťou
OŠFK
g) menom klubu navonok vystupuje predseda, resp. tajomm'k, ale móže i ďalší člen
výkonného výboru, ak bol na to splnomocnený výborom OŠFK. Na platnosť písomného
právneho úkonu hospodárskych veciach sa vyžaduje podpis dvoch oprávnených osob
h) výkonný výbor je uznášania schopný, ak je prítomná vščšina jeho členovo Uznesenia sa
prijímajú vščšinou hlasov. Ak výkonný výbor riadi poverený člen, platia pre neho
právomocipredsedu
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3. Revízna komisia
Je nezávislý kontrolný orgán, ktorý uskutočňuje:
a) kontrolu hospodárenia a dodržiavania noriema pravidiel OŠFK
b) v rámci svojej činnosti sú členovia revíznej komisie oprávnení požadovať od predsedu
výkonného výboru predloženie príslušných podkladových materiálov a nazerať do
účtovných dokladov pri kontrole, za účelom zisťovania stavu a spěsobu hospodárenia
OŠFK
c) revíznu komisiu tvorí predsedaa dvaja členovia, Jedného člena móže delegovať Obecné
zastupitefstvo
d) komisia predkladá raz ročne správu o svojej činnosti prítomným členom na členskej
schědzi s prípadnými návrhmi na opatrenia
e) predseda revímej komisie sa měže zúčastňovať rokovaní výkonného orgánu
f) schódze revímej komisiesauskutočňujú
podl'a potreby
5. Správna rada
Členovia správnej rady OŠFK pozostávajú z týchto funkcií:
- tréneri a vedúci družstiev prípravky, žiakov, dorastencov, seniorov, hlásatefa, hlavného
usporiadatefa, celkom 10 členov

Činnosť správnej rady:
a) je vylepšiť celkovú činnosť jednotlivých družstiev organizáciou ~..v~Qtlivých
futbalových stretnutiach v hlásatefskej i usporiadatefskej službe /:;t:'\.\a lo~
b) upozorňovať na nedostatočné materiálne vybavenie jednotlivýc)(
"~\
c) starať sa o hygienické podmienky v priestoroch OŠFK u jedno~c
t--'
á 'tomu
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d) usporiadatefskou a rozhlasovou službou vytvárať vhodné šport~~
ie
futbalových zápasov
\·.../ttt
e) na pozvanie výkonného výboru, a1ebo požiadanie niektorých členo~~jú
členovia podfa potreby, najmenej však raz mesačne
f) členovia správnej rady majú hlas poradný
y.
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Článok 7.
ZÁVEREČNÉ

USTANOVENIA

1. Závazný výklad stanov náleží iba výkonnému výboru OŠFK. VO všetkých prípadoch, ktoré
nie sú riešené stanovami a v iných základných predpisoch, rozhoduje výkonný výbor
2. Členovia výkonného výboru a revíznej komisie sú volení na štyri roky
3. O prípadnom zániku OŠFK rozhodujú členovia na členskej schódzi a poslanci Obecného
zastupiteřstva, ak:o orgán. ktorého majetok obhospodaruje výkonný výbor OŠFK, a ktorý
v prevažnej miere aj financuje futbalový klub. Důvody zrušenia zo strany Obecného úradu
musia byť predložené na mimoriadnej členskej schódzi k vyjadreniu členov
4. Výkonný výbor OŠFK:
'
aJ navrhuje svojich členova funkcionárov na vyššie športové ocenenia
bl oceňuje najlepších futbalístov, funkcionárov i ak:tívnych členov diplomom a1ebo vecnou
odmenou
5. Funkcionárska práca je založená na dobrovofnej činnosti bez finančného ocenenia. Práca
trénerov je daná uzavretouzmluvou.
6. Týmto sa rušia stanovy občianskeho združenia Obecný športový klub Šarišské Michařany,
registrovaného 14.04.2000. pod č. VVS/I-900/90-16636. v znení neskorších zmien,

V Šarišských Michafanoch dňa 15.02.2006
Millisterslvovnúlra ~loYenskeJ republiky
lmena nátvu vzalá na .vedomie
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MInIsterstvo voůtra Slovenskej republiky
Zmana stanov vzatá na vadomle
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