STANOVY
Klubu priateľov horskej cyklistiky Turčianske Teplice

Článok I.
Základné ustanovenia.
1. Klub priateľov horskej cyklistiky (ďalej KPHC) Turčianske Teplice je v zmysle zákona č.83/1990 Zb.
dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú činnosť v telesnej výchove,
športe a s nimi súvisiacich činnostiach.
2. Klub je otvorenou, samostatnou, apolitickou organizáciou s právnou subjektivitou, vyvíjajúcou svoju
činnosť na demokratických princípoch podľa prijatých stanov.
3. Sídlo KPHC je na ulici Slobody 362/70 v Turčianskych Tepliciach, PSČ 03901
Článok II.
Poslanie a úlohy klubu.
1. Poslaním KPHC je uspokojovanie záujmov svojich členov v rekreačnom, výkonnostnom či
profesionálnom športe – jazde na horských bicykloch, cyklistike všeobecne a doplnkových športoch za
týmto účelom im vytvárať čo najlepšie finančné, materiálne a odborno výchovné podmienky.
2. KPHC sa stará o športový rast, rozvoj a ochranu záujmov svojich členov a zabezpečuje im odborný
a informačný servis.
Článok III.
Členstvo v klube.
1. Členstvo v klube je dobrovoľné a neprevoditeľné na inú osobu.
2. Členom klubu sa môže stať občan SR i cudzí štátny príslušník, ktorý súhlasí so stanovami klubu. Deti do
15 rokov sa môžu stať členmi na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu. Prijatie za člena
potvrdzuje výbor klubu.
3. Dokladom o členstve je platný členský preukaz. Jeho platnosť je podmienená zaplatením členského
príspevku za bežný kalendárny rok, najneskôr do 31.12.
4. Členstvo v klube zaniká:
- Vystúpením na vlastnú žiadosť
- Vylúčením za závažné porušenie alebo sústavné porušovanie stanov klubu.
O vylúčení rozhoduje členská schôdza
5. Člen klubu má právo:
- Zúčastňovať sa na činnosti klubu
- Zúčastňovať sa členských schôdzí klubu
- Dávať podnety, návrhy a pripomienky
- Byť informovaný o činnosti a hospodárení klubu
- Voliť zástupcov do orgánov klubu a po dovŕšení 18. Roku aj právo byť volený

6. Člen klubu má povinnosť:
- Dodržiavať stanovy klubu
- Podieľať sa na činnosti klubu, riadne plniť zverené úlohy a funkcie
- Dodržiavať zásady všeobecnej morálky, športových zásad fair-play a dbať na dobré meno klubu
- Chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok slúžiaci klubu
- Riadne platiť schválené členské príspevky.
Článok IV.
Organizačné zásady a vnútorné vzťahy.
1. Najvyšším orgánom KPHC je členská schôdza, konaná spravidla raz za kalendárny rok.
2. Do kompetencií členskej schôdze patrí:
- Rozhodovanie o vzniku, zlúčení, rozdelení a zániku združenia
- Schvaľovanie stanov klubu, ich zmien a doplnkov
- Schvaľovanie plánu činnosti a výročnej správy o činnosti klubu
- Schvaľovanie rozpočtu a správy o hospodárení
- Schvaľovanie správy kontrolnej rady
- Voľba výboru klubu
- Voľba kontrolnej rady.
Členská schôdza je uznášaniaschopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov klubu.
3. Výbor klubu ako výkonný orgán je za svoju činnosť zodpovedný najvyššiemu orgánu klubu a do jeho
kompetencií patrí:
- Riadiť činnosti KPHC v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu
- Zvolávať a obsahovo pripravovať rokovania najvyššieho orgánu
4. Výbor KPHC je zložený z predsedu klubu, podpredsedu pre riadenie, podpredsedu pre ekonomiku,
člena pre technické vybavenie, člena pre tréningový proces.
5. Štatutárnymi zástupcami klubu, oprávnenými navonok vystupovať a konať sú predseda
a podpredsedovia klubu. Na platnosť písomného právneho úkonu v hospodárskych veciach sa vyžaduje
podpis dvoch štatutárnych zástupcov.
6. Výbor sa schádza na pracovné stretnutia spravidla raz za mesiac, najmenej však raz za štvrťrok. Výbor
zvoláva predseda klubu

Článok V.
Kontrolná rada.
1. Kontrolná rada je kontrolný orgán KPHC, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu klubu.
Je zložená z predsedu a dvoch členov. Členstvo v kontrolnej rade je nezlučiteľné s členstvom v inom
orgáne klubu.
2. Rada kontroluje hospodárenie klubu, dodržiavanie stanov a predkladá návrhy na odstránenie
nedostatkov. Členovia rady majú právo prístupu do všetkých orgánov klubu a k príslušným dokladom.
3. Riadenie, plánovanie a koordináciu činnosti rady zabezpečuje predseda kontrolnej rady.

Článok VI.
Zásady hospodárenia.
1. Hnuteľný a nehnuteľný majetok vo vlastníctve KPHC sa nadobúda za účelom zabezpečenia vlastnej
činnosti. Iný majetok sa užíva pre tento účel na základe zmluvných vzťahov. S majetkom v užívaní klubu
sa nakladá v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s predpismi vyšších telovýchovných
orgánov a vlastnými pravidlami. KPHC je povinný sa o tento majetok starať, chrániť ho a zveľaďovať.
2. Zdrojom majetku klubu sú príjmy z členských príspevkov, príjmy z telovýchovnej, športovej
a spoločenskej činnosti, prípadne výnosy z majetku a iných podnikateľských činností, dosahované na
podporu cieľa združenia, ďalej dary, príspevky a dotácie.
3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa rozpočtu schváleného členskou schôdzou. Návrh rozpočtu
a výročnú správu o hospodárení klubu predkladá podpredseda pre ekonomiku, ktorý tiež vedie , alebo
poverí niekoho vedením evidencie o majetku, príjmoch a výdavkoch KPOHC.
Článok VII.
Zánik združenia.
1. O zániku združenia jeho zlúčením, rozdelením alebo dobrovoľnom rozpustení rozhoduje členská
schôdza klubu.
2. Členská schôdza pri rozhodnutí o rozpustení združenia menuje trojčlennú likvidačnú komisiu
a rozhodne o naložení s likvidačným zostatkom klubu.
3. Likvidačná komisia má na starosti vyrovnanie všetkých dlhov, záväzkov a pohľadávok, následne
realizáciu rozhodnutia členskej schôdze o likvidačnom zostatku a ohlasovaciu povinnosť MV SR
v lehote 15 dní.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Stanovy KPHC nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na MV SR.
2. Veci neupravené týmito stanovami sa raidia všeobecne záväznými právnymi predpismi
a spoločenskými normami.

V Turčianskych Tepliciach 20.11.1998

