Stanovy
občianskeho združenia

OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB

BEŠEŇOVÁ
v zmysle ustanovení Zákona č. 83/1990 Zb., o združení občanov v znení
neskorších predpisov.
Telovýchovná jednota Bešeňová , v zmysle schválenia zmien Stanov Valným
zhromaždením Telovýchovnej jednoty Bešeňová, dňa 1. mája 2006, vydáva tieto
stanovy , ako úplné znenie podľa schválených zmien a doplnení.

Čl. I
Názov a sídlo
1./ Názov združenia občanov :

OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB BEŠEŇOVÁ
skratka : OŠK BEŠEŇOVÁ
/ďalej len klub/
2./ Sídlo klubu :

Obecný úrad Bešeňová
Bešeňová 25
034 83

3./ IČO klubu :

17060052

Čl. II
Základné ustanovenia
OŠK BEŠEŇOVÁ
1/Obecný športový klub / ďalej len OŠK alebo klub / je v zmysle zákona č.83/1990 Zb. ,
dobrovoľným združením občanov, detí a mládeže , ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú
záujmovú činnosť v telesnej výchove a športe , technických športoch a činnostiach
a iných podobných činnostiach a aktivitách.
2/ Poslaním OŠK je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov , detí a
mládeže v oblasti telesnej kultúry a technických športov, zvyšovať ich športovú
úroveň, telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť, s cieľom vytvárať podmienky

na upevnenie zdravia.
3/ OŠK je otvorenou, samostatnou a nezávislou nepolitickou spoločenskou
organizáciou ktorá svoju činnosť vyvíja na základe demokratických princípov.
4/ OŠK vytvára základné odvetvové zložky - oddiely , ktoré sa môžu dobrovoľne
združovať do vyšších foriem združení za účelom obhajovania , riešenia a presadzovania
spoločných záujmov a potrieb.
5/ OŠK a jeho základné odvetvové zložky tvoria organizáciu s právnou subjektivitou
s názvom OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB BEŠEŇOVÁ.
Pre názov odvetvovej zložky klubu - oddielu , OŠK BEŠEŇOVÁ je doplňovaný názvom
oddielu.
6/ V OŠK sú združené nasledovné oddiely:
- OŠK BEŠEŇOVÁ futbalový oddiel
- OŠK BEŠEŇOVÁ stolnotenisový oddiel
- OŠK BEŠEŇOVÁ šachový oddiel
- OŠK BEŠEŇOVÁ tenisový oddiel
- OŠK BEŠEŇOVÁ hokejový oddiel
- OŠK BEŠEŇOVÁ kulturistický oddiel
- OŠK BEŠEŇOVÁ turistický oddiel
- OŠK BEŠEŇOVÁ cykloturistický oddiel
Do OŠK môžu vstúpiť i ďalšie organizácie resp. oddiely a iné záujmové skupiny, ktoré vo
forme prípravných výborov sa konštituujú a požiadajú o prijatie. O ich prijatí, za podmienok
rešpektovania týchto stanov rozhoduje Správna rada OŠK.
7/ Všetky oddiely majú rovnaké práva a zúčastňujú sa prostredníctvom svojich zástupcov
/predsedov oddielov resp. iných zástupcov napr. delegátov / všetkých rozhodovacích činností
OŠK.
8/ Každý oddiel má právo vystúpiť z OŠK, osamostatniť sa alebo sa združiť do iného
občianskeho združenia, telovýchovnej jednoty, Združenia technických a športových činností ,
alebo iných prislúchajúcich organizácií, asociácií alebo združení.

Pred vstúpením sa vykoná majetkové vysporiadanie a vyrovnanie vychádzajúce zo závierky
alebo auditu. Nárok je podmienený dôkazom o získaní majetku vlastnou činnosťou alebo
účelovo pridelenými prostriedkami. Delimitáciu majetku schvaľuje valné zhromaždenie OŠK.

Čl. III
Cieľ činnosti a hlavné úlohy klubu
1./ Cieľom klubu je vytvorenie súčinnosti všetkých členov klubu pomôcť športu a rozvoju
klubu, zvýšenie ich telesnej zdatnosti a podporovanie zdravia.
2./ Podporovanie športu v obci, záujmov a záľub občanov, detí a mládeže v oblasti telesnej
kultúry a technických športov, s cieľom vytvárať podmienky na upevnenie zdravia ,
motivovanie mládeže k športovej aktivite.

Čl. IV.
Členstvo, práva a povinnosti členov klubu
Členstvo
Členom klubu môže byť fyzická alebo právnická osoba, uznávajúca základné zásady a ciele
klubu a dodržiavajúca tieto Stanovy.
Členstvo v Združení je :
1./ Individuálne
2./ Kolektívne
3./ Čestné
1./Individuálne členstvo.
a./ Členom môže byť každý občan SR alebo aj cudzí štátny príslušník. Maloletých členov
zastupujú zákonní zástupcovia.
b./ O prijatí člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky Správna rada klubu.
c./ Členstvo vzniká dňom rozhodnutia Správnej rady klubu.
d./ Členstvo zaniká :
- vystúpením zo združenia /dňom doručenia písomného oznámenia Správnej rade klubu
o vystúpení z klubu/.
- vylúčením zo združenia /dňom rozhodnutia Správnej rady klubu o jeho vylúčení/.
- smrťou člena Združenia
Dôvodmi vylúčenia sú : hrubé porušenie Stanov klubu, hrubé porušenie Organizačného
poriadku klubu a odvetvovej zložky klubu , neplnenie povinností člena
e./ Člen klubu je oprávnený :
- zúčastňovať sa zasadnutí orgánov a byť volený
- využívať všetky služby klubu
- podieľať sa na činnosti klubu v rámci SR, alebo aj v zahraničí
- predkladať návrhy, pripomienky, sťažnosti
- kontrolovať činnosť klubu a byť informovaný

f./ Člen klubu je povinný :
- dodržiavať Stanovy klubu
- dodržiavať Organizačný poriadok klubu a odvetvovej zložky klubu, ak je vydaný
- rešpektovať a riadiť sa rozhodnutiami orgánov klubu a odvetvovej zložky klubu
- riadne vykonávať funkciu v klube a odvetvovej zložke klubu, pokiaľ bol volený
- chrániť záujmy a plniť ciele činnosti klubu
2./Kolektívne členstvo.
a./ Kolektívnym členom môže byť každá tuzemská alebo zahraničná právnická osoba, klub,
združenie alebo neštátna organizácia, ktorej činnosť je zlučiteľná s platnými právnymi
predpismi Slovenskej republiky, týmito Stanovami a cieľom činnosti klubu.
Kolektívneho člena zastupuje jeho štatutárny zástupca alebo ním poverená osoba.
b./ O prijatí člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky Správna rada klubu.
c./ Členstvo vzniká dňom rozhodnutia Správnej rady klubu.
d./ Členstvo zaniká :
- vystúpením z klubu /dňom doručenia písomného oznámenia Správnej rade klubu
o vystúpení z klubu/.
- vylúčením zo združenia /dňom rozhodnutia Správnej rady klubu o jeho vylúčení/.
Dôvodmi vylúčenia sú : hrubé porušenie Stanov klubu, hrubé porušenie Organizačného
poriadku klubu a odvetvovej zložky klubu, neplnenie povinností člena, zánikom právnickej
osoby, klubu, združenia alebo neštátnej organizácie – člena klubu
e./ Člen klubu je oprávnený :
- zúčastňovať sa zasadnutí orgánov
- využívať všetky služby klubu
- podieľať sa na činnosti klubu v rámci SR, alebo aj v zahraničí
- predkladať návrhy, pripomienky, sťažnosti
- kontrolovať činnosť klubu a byť informovaný
f./ Člen Združenia je povinný :
- dodržiavať Stanovy klubu
- dodržiavať Organizačný poriadok klubu a odvetvovej zložky klubu, ak je vydaný
- rešpektovať a riadiť sa rozhodnutiami orgánov klubu a odvetvovej zložky klubu
- chrániť záujmy a plniť ciele činnosti klubu
3./Čestné členstvo.
a./ Čestným členom môže byť každá tuzemská alebo zahraničná fyzická alebo právnická
osoba, klub, združenie alebo neštátna organizácia, sympatizujúca s cieľom činnosti
a hlavnými úlohami klubu, ktorá sa významným spôsobom podieľa na plnení cieľov klubu.
b./ O prijatí čestného člena do klubu rozhoduje na základe písomnej prihlášky Správna rada
klubu.

c./ Čestný člen má právo zúčastňovať sa na zasadnutí valného zhromaždenia s hlasom
poradným, byť nápomocný pri činnosti klubu, predkladať návrhy na jeho činnosť.

Čl. V.
Orgány klubu, spôsob ich ustanovovania
Klub má nasledovné orgány:
A./ Valné zhromaždenie
B./ Správna rada klubu
C./ Dozorná rada klubu
A/ Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenie ako najvyšší orgán klubu, pozostáva zo všetkých jeho členov klubu
/členovia – fyzické osoby, členovia – právnické osoby, kluby alebo neštátne organizácie,
čestní členovia/.
Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí rozhodnutie o týchto otázkach:
a./ schvaľovanie programu a plánu činnosti klubu
b./ schvaľovanie rozpočtu
c./ schvaľovanie hospodárenia
d./ rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré tieto Stanovy alebo právne predpisy
zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia
e./ voľba predsedu, podpredsedu a členov Správnej rady , predsedu a členov Dozornej
rady klubu
f./ schvaľovanie zmien a doplnení stanov a organizačného poriadku klubu
Správna rada zvoláva valné zhromaždenie jedenkrát za rok, prípadne bez zbytočného
odkladu:
a./ pri vzniku krízovej situácie, ohrozujúcej klub,
b./ keď uváži, že to vyžadujú záujmy klubu,
c./ ak o to požiada písomnou formou minimálne 1/3-ina členov klubu.
Správna rada zvolá valné zhromaždenie zaslaním pozvánky všetkým členom, najmenej 30
dní pred konaním valného zhromaždenia.

Rozhodovanie valného zhromaždenia
Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním prostredníctvom hlasovacích lístkov. Každý člen,
prípadne zvolený zástupca /delegát/ oddielu má jeden hlas. Čestní členovia nemajú hlasovacie
právo.
Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých prítomných členov ,
prípadne zvolených zástupcov /delegátov/ oddielov /ďalej už len delegátov/ .

Valné zhromaždenie môže rozhodovať o záležitostiach, ktoré neboli zaradené do
navrhovaného programu rokovania, len za účasti a so súhlasom dvojtretinovej väčšiny
prítomných členov prípadne delegátov, so zaradením týchto záležitostí do programu
rokovania.
Ak člen prípadne delegát vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocneného zástupcu,
plnomocenstvo bude predložené zapisovateľovi na registráciu.
B/ Správna rada
Správna rada klubu je výkonný orgán klubu, ktorý navonok zastupuje predseda a v jeho
neprítomnosti podpredseda.
Predseda, podpredseda a členovia Správnej rady klubu sú volení priamo valným
zhromaždením klubu.
Správna rada má oprávnenie :
a./ koná v mene klubu
b./ navrhuje rozpočet klubu
c./ navrhuje hospodárenie klubu
d./ navrhuje zrušenie alebo zlúčenie klubu
e./ podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri a na zmeny Stanov
f./ schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku
g./ rozhoduje o použití finančných prostriedkov klubu
Správna rada má 7 /sedem/ členov.
Tvorí ju predseda, podpredseda a piati členovia.
Funkčné obdobie členov Správnej rady je 4 /štyri/ roky .
Členom Správnej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony
a je bezúhonná.
Predseda Správnej rady a teda aj klubu je najvyšší funkcionár, oprávnený zastupovať klub
navonok a konať v mene klubu ako jeho štatutárny zástupca, Predseda riadi činnosť klubu.
Predseda správnej rady zvoláva, pripravuje a riadi schôdze Správnej rady.
Podpredseda zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti a nemožnosti konať, alebo koná za
klub podľa poverenia predsedu. Je oprávnený zastupovať klub navonok a konať v mene klubu
v súlade s právomocami a poverením predsedu klubu, ako štatutárny zástupca klubu.
Je ďalším štatutárnym zástupcom klubu a členom Správnej rady.
Podpredseda predkladá Správnej rade stav hospodárenia a návrh rozpočtu klubu .
Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz polročne.
Na platné rozhodnutie Správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov.
Členstvo v Správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom Správnej rady patrí
úhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie.
Členstvo v Správnej rade zaniká :
- uplynutím funkčného obdobia,
- odstúpením,
- odvolaním,
- smrťou.

C/ Dozorná rada
Dozorná rada je kontrolným orgánom klubu, ktorý má právo dohliadať na výkon pôsobnosti
správnej rady a na akúkoľvek činnosť a hospodárenie klubu.
Dozorná rada najmä:
a - vyjadruje sa k hospodárskej stratégii klubu a dohliada na jej realizáciu
b - preskúmava ročnú účtovnú závierku a predkladá svoje vyjadrenie valnému
zhromaždeniu.
c - nahliada do všetkých dokladov a záznamov klubu
d - kontroluje riadne vedenie predpísanej evidencie
e - navrhuje valnému zhromaždeniu alebo správnej rade prijatie opatrení
Ktorýkoľvek člen dozornej rady je oprávnený zúčastniť sa zasadania správnej rady.
Predseda a členovia Dozornej rady klubu sú volení priamo valným zhromaždením klubu.
Opätovná voľba členov dozornej rady je možná.
Organizácia dozornej rady
1. Dozorná rada má troch členov.
2. Funkčné obdobie dozornej rady je 4 roky.
3. Osoby, ktoré sú členmi dozornej rady môžu zo svojej funkcie odstúpiť. Sú však
povinné oznámiť to písomne orgánu, ktorého sú členmi, prípadne orgánu, ktorý ich
zvolil. Výkon ich funkcie končí dňom, kedy ich odstúpenie prejednal, alebo mal
prejednať orgán, ktorý ich zvolil. Tento orgán je povinný prejednať ich odstúpenie na
najbližšom zasadaní po tom, čo sa o ich odstúpení dozvedel.
Rozhodovanie dozornej rady
1. Dozorná rada je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
2. K prijatiu uznesenia vo všetkých prejednávaných záležitostiach musí sa dosiahnuť
nadpolovičná väčšina všetkých členov dozornej rady / teda nie len prítomných/.

Čl.VI.
Orgány základných oddielov klubu
Oddiel, ako organizačná jednotka klubu má nasledovné orgány:
a./ Valné zhromaždenie oddielu
b./ Správna rada oddielu
Organizácia jednotlivých oddielov je súčasťou vydaného organizačného poriadku klubu.

Čl. VII.
Zásady hospodárenia
1./ Účtovné obdobie klubu je kalendárny rok.
2./ Za vedenie účtovníctva zodpovedá Podpredseda a zabezpečuje overenie účtovnej závierky.
3./ Majetok klubu pozostáva z členských príspevkov, z príspevkov hospodárskej činnosti, z
príjmov z reklamnej a propagačnej činnosti, príjmov z činnosti pri naplňovaní cieľov klubu, z
dotácií, darov, grantov, z výnosov majetku a z príjmov z podielu zaplatenej dane z príjmu
právnických alebo fyzických osôb v zmysle zákona.
4./ Výdavkami klubu sú výdavky na činnosť, výdavky na odbornú, právnu a poradenskú
činnosť, výdavky na propagačnú a reklamnú činnosť, výdavky na mzdy a odmeny za činnosť
spojenú s výkonom ekonomickej a administratívnej agendy, prevádzkové náklady, výdavky
na nákup HIM a HNM, výdavky na publikačnú činnosť, výdavky na práce, výkony a činnosti
spojené so správou majetku a hospodárením klubu , výdavky na poistenie, výdavky na valné
zhromaždenie, mimoriadne výdavky schválené Správnou radou.
5./ Hospodárenie klubu a účtovnú závierku navrhuje Správna rada a schvaľuje valné
zhromaždenie.
6./ O hospodárení klubu je vydaná „Správa o hospodárení klubu za kalendárny rok“.

Čl. VIII.
Zánik klubu.
1./ Klub zaniká :
a./ Dobrovoľným rozpustením.
O tomto rozhoduje valné zhromaždenie klubu ako najvyšší orgán klubu.
Na základe schválenia valného zhromaždenia o zániku, Správna rada alebo štatutárny
zástupca klubu oznámi zánik klubu do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.
b./ Právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení, v zmysle ustanovení
zákona.
2./ Dňom zániku klub vstupuje do likvidácie a kompetencie štatutárneho orgánu preberá
likvidátor, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Správnej rade. Správna rada vykonáva svoju
činnosť až do výmazu klubu z registra vedeného MV SR.

Čl. IX.
Záverečné ustanovenia
1./ Stanovy klubu môžu byť zmenené alebo doplnené schválením valného zhromaždenia
klubu.
2./ Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia valného zhromaždenia klubu , účinnosť
dňom registrácie MV SR.
Tieto stanovy boli jednomyseľne schválené členmi klubu v Bešeňovej, dňa 28. apríla 2006.
Týmto strácajú platnosť stanovy TJ Bešeňová, registrované Ministerstvom vnútra 16.07.1990,
pod č. VVS/1-900/90-1400.
Predseda klubu :

