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5. Adresa sídia združenio: Športovo strelecký kiub
Peter Kožár - predseda
Komenského

klubu
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08222 Šarišské Micharony
Článok2.
Hlavné úlohy.
1. Klub sa stará o rozvoj, prosperitu
Poskytuje im odbornú,

poradenskú

o ochronu

záujmov

a metodickú

službu.

2. Klub vytvóro ekonomlcké. materiálno-technické,
odborné

porodenské

svojich členov.

personálne

a

služby pre svojich členov.
Článok3.
Členstvo.

1. ŠSKŠarišské Micharany
streleckom

je prihlásený a registrovaný

rvčae (SSZ).Odhlásenie

v Slovenskom

navrhuje a schvaruje

členská

sch6dza.
2. Individuálne
stoř občan
náboženstva,

členstvo

v klube je dobrovorné.

bez rozdielu politického
pohlavia

presvedčenia

a veku. O prijatírozhoduje

Členom

klubu sa maže

a prislušnosti.
výbor klubu na

základe písomnej prihlášky.
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3. Dokladom o členstve je platný preukaz sregistrác' <:' ~SSK~~..r"(lt"y",
Michorany. Jeho platnosf je podmienená zaplote írti I
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klubového príspevku na bežný kalendárny rok.
~
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4. Individuálne členstvo zaniká vystúpením na vlas ~li
osf ,~ ~ením
pre neplnenie zókladných členských povinností oleb / ~~
i
závažnéprevinenie nezlučiterné sčlenstvom v klube. O ~y,ucení
rozhoduje členská sch6dza.
5. Člen klubu má právo:
- zúčastňovaf sa podřo svojich potrieb, zárub alebo záujmov
športových a iných odborných oktivlt. ako aj dalších
kultúrno-spoločenských akcií usporiadaných klubem.
- zúčastňovaf sa členských sch6dzí..
- zúčastňovaf sa na rokovaní orqónov. na ktorých sa hodnotí jeho
činnosi
- dávaf podnety, návrhy a pripomienky a požadovat na ne
odpoved
- mat právo volit a byt VOlenýdo funkcií v klube, podmienkou je
vek18rokov
6. Člen klubu má povinnosi:
- dodržiava1 stanovy klubu, na ich základe vydané vnútorné
predpisy,
plniř úlohy, dodržiavaf disciplínu a zásady morálky spoločnosti
- oooíeroř sa na činnosti klubu a riadne vykonávat všetky prijaté
funkcie
- chránit, opatrovat a zveradovaf majetok klubu
- riadne a včas platit členské, oddielové a iné schválené príspevky
a poplatky
7. Disciplinárne konanie a opatrenia ukladá výbor klubu podřo smernice
Slovenského streleckého zvózu,
Článok4.
Organizačné zásady a vnútorné vztahy.
1. Športovostreiecká o iná odborná činnost so uskutočňuje pod vedením
kvalifikovaných trénerov a dalších zodpovedných funkcionárov klubu.
2. Klubsa vo svojej činnosti riodi všeobecne závaznými právnymi
predpismi.
3. Medzi výborom klubu a členmi nie je vztah nadriadenosti a
podriadenosti, vzájomný vztah je rovnoprávny.
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1. Najvyšším orgánom

dky poořo

klubu, kroró sa koná

raz ročne.

všelky zásadné otázky činnosti klubu

nolrnó:
- schvolule.

mení alebo ruší stanovy klubu

- prerokúva

správu výboru o činnosti a'čerpaní

uplynulé

obdobie

nasledujúce
- volívýbor

a schvaruje plán činnosti a rozpočet

obdobie,

prerokúva

- je odvolacím
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v discíplinárnom
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zastupuje

a organizáciami,
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o rozdelenífinančných
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a dalších členov.

4. Výbor sa stará o celý chod klubu, vykonáva

činnost.

vóčšiny

inok.
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tajomníka

výboru klubu

konaní

spósob vořov stanoví členská schódza
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poradenskú

so štátnymi

podníkotolskú a inú dovolenú

finančných

prostriedkov

prostriedkov

získaných vlastnou

5. Menom

vystuppval

právneho

navonok

splnornocnenívýborom

úkonu v hospodárskych

oprávnených

orgánmi

činnosf na

a iných zdroiov, Rozhoduje

i Iednotlívcov.

klubu sú oprávnení

a servisnú

a ostatnými

získaných od štátu a dalších organizácií
dalšífunkcionári

pre

klubu a revíznu komisiu
zrušil alebo zmenif rozhodnutie

3. V období

za

správu revíznej komisie

- je oprávnená

všetkých členov

rozpočtu

činnosřou. oko aj

a konai predseda

a

klubu. Na platnosf písomného
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Revízna kornisio.

1. Revízna komisiaje
Vykonáva

nezávislý kolektívny orgán, Volíju členská schódzo,

revízne hospodárenie

klubu, o výsledkoch

informuje

príslušné

1. Klub má vo vlastníctve hnuterný a nehnuterný majetok potrebný na
zabezpečenie vlastnej činnosti. O tento majetok je povinný sa starat,
chránit a zveradovaf ho. Nakladá s ním v súlade so všeobecne platnými
predpismi a predpismi vyšších orgánov a svlastnými pravidlami.
2. Zdrojom majetku klubu sú prllrnv z členských, klubových a iných
príspevkov. prijmy zo športovej a ostatnej spoločenskej činnosti, prijmy z
výnosov vedřoišleho hospodárstva a íných podnikaterských činností.
dalej dary, príspevky, dotácie, prípodne dolšie prilrnv.
Článok8.
Zánik združenia.
O zániku združenia ( klubu) jeho zlúčenfm alebo rozpustením rozhoduje
najvyšší orgán - členská schódzo. ktorý menuje likvidátora (Iikvidačnú
komisiu). Likvidátor najsk6r vyrovná všetky dlhy a závózkya s likvidačným
majetkom naloží podle rozhodnutía najvyššieho orgánu. Zánik združenia
je potrebné oznámit do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra
SR.

Článok9.
Záverečné ustanovenia.
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Údaje o podniku pcdnikatel'ovi organizácii

Názav:

Športovostrelecký

klub Šarišské

Komenského 2
08222 Šarišské

MIGhatany

Michatany

Právna forma:

7 O 1 Združenie (zváz, spolok, spoloěncst, klub ai.)
Odvcrvie ekonomickc:j činnosti: (OKEé)

92 62O Iné športové činnosti

.

D átum vzniku:

02.08.99

Osobně údaje podrukstcře (fyzické osoby)

Priezvisko a meno:

Rodné číslo:

Adresa bydliska:

UPOZORNENIE:
V zrnysle zákona SNR o štátnej štatistike 32211992 Zb. v znení neskoršich predpisov
máte povinnost' oznamovat' oblastným orgánem štátnej štatistiky všetky zrneny hore zapisaných
ůdajov.

V styku so štaristickými orgánrni uvádzajte IČO.
Datum vydania:

08.09.99

Za správnost':

Ing. Tkáčová

Pečiatka

a podpis:

Ing. lán cUPťe !
ria~:Y-eľ.'j/-:
.

I ~

ti"

I' /1 ,\l~

•../"

-'

A

Športovo-strelecký klub v Šarišských Michal'anoch
Komenského 2,08222 Šarišské Michal'any

Zápis z členskej schódze zo dňa 30.12.2009.

Členská shódza športovo-streleckého klubu v Šarišských Michal'anoch
potvrdzuje pre rok 2010 zloženie výboru:
1. Peter Kožár
r.č.630624/6518
Komenského 2, Šar.Michal'any _
2. Ing. Ivan Rohál'
r.č.571205/6383
VI. Clementisa 15, Prešov
3. Tibor Slíž
r.č.3901211772
Michalská 38, Šar. Michal'any
4. Anton Ondko
r.č.69052119134 Višňová 55, Orkucany
5. Ing. Peter Zborovjan r.č.660825/6809 Michalská 28, Šarišské Michal'any
zároveň potvrdzuje vo funkcii predsedu klubu Petra Kožára a vo funkcii
tajomníka klubu Ing. Petrom Zborovjanom.
Predseda klubu a tajomník klubu sú splnomocnení konať v mene klubu.

V Šarišských Michal'anoch, 30.12.2009

zapísal:
Peter Zborovjan
tajomník klubu _
~
~

ŠportovostrelBcký klub <; .. __
ěarišské Micharany
1
IČO: 377 84013 .
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