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PRVÁ ĆASŤ 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

Článok I 

Názov a sídlo združenie 

1. Názov združenia je Klub biatlonu ORKO Ľadová (ďalej len "združenie"). 

2. Sídlo združenia Dobšinská Ľadová Jaskyňa 15, 049 71 Stratená. 

 

Článok II 

Právne postavenie združenia 

1. Združenie je právnickou osobou. 

2. Združenie je dobrovoľnou a neziskovou organizáciou. Môže byť členom iných občianskych 

združení, zväzov alebo občianskych iniciatív. Združenie môže uzatvárať na dosiahnutie 

spoločných cieľov zmluvy o súčinnosti. 

 

ČLÁNOK III 

Ciele združenia 

1. Ciele združenia sú najmä: 

 všestranná podpora rozvoja a uspokojovanie mnohostranných záujmov a 

záľub občanov v oblasti telesnej kultúry, 

 vytváranie podmienok na upevňovanie zdravia občanov, 

 zvyšovanie telesnej a duševnej zdatnosti, športovej výkonnosti a etických a 

morálnych hodnôt občanov, 

 rozširovať všestranné odborné a športové znalosti, zručnosti a návyky 

občanov, 

 organizovať tréningy, turnaje, športové, vzdelávacie a odborné podujatia a 

akcie pre svojich členov a záujmové skupiny občanov, 

 organizovať projektovú a vzdelávaciu činnosť prípravou a realizáciou 

projektov, 

 spolupracovať s orgánmi miestnej a regionálnej územnej samosprávy, štátnej 

správy, občianskymi združeniami, nadáciami a záujmovými skupinami občanov 

zameranými na podporu a rozvoj športových aktivít, 

 vytvárať ekonomické, materiálno-technické, personálne a odborné podmienky 

na činnosť združenia, 

 zastupovať a chrániť oprávnené záujmy svojich členov. 
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2. Za účelom naplnenia cieľov uvedených v odseku 1 tohto ustanovenia môže združenie v 

súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi zakladať a zriaďovať obchodné 

spoločnosti a iné právne subjekty a vstupovať do nich. Zisk týchto spoločností bude využitý 

na rozvoj aktivít združenia. 

 

DRUHÁ ČASŤ 

ČLENSTVO 

 

Článok IV 

Podmienky, vznik a zánik členstva 

1. Členom združenia sa môže stať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyjadrila 

súhlas so Stanovami združenia. Členstvo v združení je dobrovoľné. 

2. Členstvo vzniká dňom doručenia prihlášky do OZ (dňom doručenia je v prípade osobného 

doručenia dátum uvedený na prihláške, v prípade elektronickej komunikácie je to deň 

doručenia e-mailu, alebo v prípade zaslania prostredníctvom Slovenskej pošty/kuriérskej 

spoločnosti je to deň doručenia, resp. prevzatia listu). 

3. Výkonná rada môže udeliť čestné členstvo. Čestné členstvo sa udeľuje osobám, ktoré sa 

významne zaslúžili o rozvoj združenia, alebo významnou mierou napomohli združeniu pri 

napĺňaní jeho cieľov. 

4. Združenie vedie zoznam členov, v ktorom sa uvádza meno a priezvisko člena/názov člena, 

dátum vzniku členstva a dátum zániku členstva. 

5. Zo združenia môže každý člen slobodne vystúpiť. Členstvo zaniká dňom doručenia 

písomného (pošta, e-mail) oznámenia člena o vystúpení zo združenia. 

6. Členstvo v združení ďalej zaniká: 

 úmrtím alebo zánikom člena, 

 zánikom združenia, 

 vylúčením, ak člen opätovne a napriek upozorneniam porušuje členské povinnosti a 

koná v rozpore so schválenými Stanovami združenia a jeho cieľmi. O vylúčení člena 

rozhoduje výkonná rada. Proti rozhodnutiu o vylúčení má člen právo podať odvolanie 

na valné zhromaždenie združenia. 

7. Vyškrtnutý člen nemá nárok na vrátenie členských príspevkov, mimoriadnych členských 

príspevkov a ani na podiel na majetku nadobudnutom činnosťou združenia. 
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Článok V 

Členský príspevok a mimoriadny členský príspevok 

1. Členský príspevok združenia nie je zavedený a členstvo nie je podmienené uhradením 

členského príspevku. Členom združenia sa môže stať každá fyzická osoba a právnická osoba, 

ktorá vyjadrila súhlas so Stanovami a ktorá má v záujme podieľať sa na napĺňaní cieľov 

združenia. Rozhodnutie o zavedení/zrušení členského príspevku a o jeho výške spadá pod 

výkonnú radu združenia. 

2. Združenie môže prijať mimoriadny členský príspevok na základe dobrovoľného 

rozhodnutia člena združenia. Úhradou mimoriadneho členského príspevku získava člen 

združenia miesto na letnom sústredení s názvom "Tábor na Samelovej lúke" pre jednu osobu 

(dieťa) vo veku stanovenom združením pre každý rok. Cieľom letného sústredenia je viesť 

mladú generáciu k žitiu v súlade s prírodou, podpore morálnych a etických hodnôt, rozvoju 

telesnej zdatnosti a k rozširovaniu športových schopností, znalostí a zručností súvisiacich 

najmä s jazdou na koni a starostlivosťou o hospodárske zvieratá. Celý mimoriadny členský 

príspevok bude použitý na výdavky súvisiace s organizáciou letného sústredenia. Výšku 

mimoriadneho členského príspevku schvaľuje a prehodnocuje výkonná rada združenia.  

 

Článok VI 

Práva a povinnosti členov 

1. Člen má právo: 

 podieľať sa na činnosti združenia, 

 voliť a byť volený do orgánov združenia, 

 platiť mimoriadne členské príspevky pre činnosť združenia, 

 obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko, 

 byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia. 

2. Člen má povinnosť: 

 konať v súlade so Stanovami združenia, 

 pomáhať pri napĺňaní cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci, 

 podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom 

združenia, 

 ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia. 

 

TRETIA ČASŤ 

ORGÁNY 

 

Článok VII 
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Orgány združenia 

1. Orgánmi združenia sú: 

 valné zhromaždenie 

 výkonná rada 

 predseda združenia 

 dozorná rada 

 

Článok VIII 

Valné zhromaždenie 

1. Valné zhromaždenie je zoskupujúcim orgánom združenia a je utvorené zo všetkých členov 

združenia. 

2. Valné zhromaždenie schvaľuje uznesením najmä: 

 voľbu a odvolanie predsedu združenia, 

 rozhodnutie o odvolaní voči rozhodnutiu výkonnej rady o vylúčení člena, 

 zrušenie združenia. 

3. Valné zhromaždenie berie na vedomie: 

 správu dozornej rady o vykonanej kontrolnej činnosti, 

 správu predsedu o činnosti združenia, 

 opatrenia výkonnej rady. 

4. Valné zhromaždenie sa schádza minimálne raz za rok (najneskôr do 31.03. nasledujúceho 

kalendárneho roka) a zvoláva ho predseda združenia. 

5. Valné zhromaždenie sa zíde aj vtedy, ak sa na tom uznesie výkonná rada, alebo ak o to 

požiada dozorná rada alebo tretina členov združenia. 

6. Valné zhromaždenie rozhoduje uznesením nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Na 

schválenie zrušenia združenia je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých členov 

združenia. Každý člen valného zhromaždenia má pri hlasovaní o uzneseniach združenia jeden 

hlas, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu združenia. 

7. Ak nie je v čase stanovenom ako začiatok valného zhromaždenia prítomná nadpolovičná 

väčšina všetkých členov, sa po uplynutí jednej hodiny od začiatku valného zhromaždenia 

zvolá náhradné valné zhromaždenie a bude uznášania schopné bez ohľadu na počet 

prítomných. 

8. Valné zhromaždenie  môže rozhodovať aj mimo zasadnutia spôsobom „per rollam“, ak je 

to potrebné a účelné z časového a ekonomického hľadiska. Hlasovanie „per rollam“ je platné, 

ak sú na takéto hlasovanie vyzvaní všetci členovia valného zhromaždenia a ak na základe 

zaslaných podkladových materiálov potrebná väčšina členov vysloví písomne rovnaké 

stanovisko. Pri hlasovaní spôsobom „per rollam“ je potrebné dodržať časové obmedzenie na 
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hlasovanie a to do 48 hodín od spustenia hlasovania. V prípade, že odpoveď nebude zaslaná, 

berie hlasujúci na vedomie, že s uvedeným obsahom hlasovania spôsobom „ per rollam „ 

súhlasí. 

7. Z každého zasadnutia valného zhromaždenia zapisovateľ určený valným zhromaždením 

vyhotoví zápisnicu, ktorá obsahuje program zasadnutia a zoznam uznesení prijatých valným 

zhromaždením združenia. Súčasťou je prezenčná listina členov prítomných na valnom 

zhromaždení. 

8. Rokovanie a hlasovanie valného zhromaždenia je neverejné, ak valné zhromaždenie 

nerozhodne inak. 

 

Článok IX 

Výkonná rada 

1. Výkonná rada je riadiacim a výkonným orgánom združenia. Tvorí ju predseda združenia a 

ďalší dvaja členovia vymenovaní predsedom združenia. Člen výkonnej rady nemôže byť 

členom dozornej rady združenia. 

2. Výkonná rada uznesením rozhoduje o: 

 prijatí stanov, zmene stanov a o dodatkoch k stanovám, 

 rozpočte a správe o hospodárení, 

 členskom príspevku a mimoriadnom členskom príspevku, 

 udelení čestného členstva, 

 pláne činnosti, rozpočte združenia, výročnej správe a správe o hospodárení združenia, 

ak tieto dokumenty tvoria súčasť podkladov združenia, 

 poverení a zadelení úloh členom združenia pri uskutočňovaní činností združenia, 

 bežných veciach týkajúcich sa činnosti združenia, 

 o nakladaní s finančnými prostriedkami združenia. 

3. Výkonná rada sa zíde vždy, keď o to požiada predseda združenia, alebo ktorýkoľvek člen 

výkonnej rady. Výkonnej rade predsedá predseda združenia, ktorý riadi zasadnutie výkonnej 

rady. V prípade neprítomnosti predsedu združenia na zasadnutí predsedá výkonnej rade jej 

iný člen. Každý člen má pri hlasovaní o uznesení výkonnej rady jeden hlas. Členovia výkonnej 

rady hlasujú osobne. Na platné uznesenie výkonnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej 

väčšiny členov výkonnej rady. 

4. Výkonná rada môže rozhodovať aj mimo zasadnutia spôsobom „per rollam“, ak je to 

potrebné a účelné z časového a ekonomického hľadiska. Hlasovanie „per rollam“ je platné, 

ak sú na takéto hlasovanie vyzvaní všetci členovia výkonnej rady a ak na základe zaslaných 

podkladových materiálov potrebná väčšina členov vysloví písomne rovnaké stanovisko. Pri 

hlasovaní spôsobom „per rollam“ je potrebné dodržať časové obmedzenie na hlasovanie a to 

do 48 hodín od spustenia hlasovania. V prípade, že odpoveď nebude zaslaná, berie hlasujúci 

na vedomie, že s uvedeným obsahom hlasovania spôsobom „ per rollam „ súhlasí. 
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5. Z každého zasadnutia výkonnej rady zapisovateľ určený výkonnou radou vyhotoví správu, 

ktorá obsahuje program zasadnutia a zoznam uznesení prijatých výkonnou radou. Súčasťou 

je prezenčná listina členov prítomných na zasadnutí výkonnej rady. 

 

Článok X 

Predseda združenia 

1. Predseda združenia je štatutárnym orgánom združenia. 

2. Predseda združenia smeruje a koordinuje činnosť združenia. 

 

Článok XI 

Dozorná rada 

1. Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia. Dozorná rada má troch členov, ktorých 

volí a odvoláva výkonná rada. 

2. Dozorná rada pri svojej kontrolnej činnosti skúma najmä: 

 dodržiavanie stanov združenia, vrátane uznesení valného zhromaždenia a uznesení 

výkonnej rady, 

 dodržiavanie zásad hospodárenia a nakladania s majetkovými hodnotami združenia, 

 správnosť vedenia účtovníctva združenia, 

 úspešnosť výberu členského príspevku, mimoriadneho členského príspevku, vrátane 

stanovenia nedoplatkov. 

3. Dozorná rada upozorňuje orgány združenia na nedostatky a môže navrhnúť opatrenia na 

ich odstránenie. 

4. Člen dozornej rady môže vyžadovať od orgánov združenia poskytnutie súčinnosti pri 

kontrole, najmä požadovať vysvetlenia a vydanie účtovných kníh alebo iných listín 

dotýkajúcich sa predmetu kontroly. 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

HOSPODÁRENIE 

 

Článok XII 
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1. Hospodárenie združenia sa riadi rozpočtom združenia, ktorý navrhuje a schvaľuje výkonná 

rada na obdobie 1 roka. 

2. Zo schváleného rozpočtu sa podľa potreby a finančných možností združenia hradia 

výdavky združenia. 

3. Výťažok z členského príspevku a mimoriadneho členského príspevku je vlastným príjmom 

združenia. 

 

PIATA ČASŤ 

ZRUŠENIE ZDRUŽENIA 

 

Článok XIII 

1. Združenie sa zrušuje zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným 

rozpustením, o ktorých rozhoduje valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie určí likvidátora, 

ktorý najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky združenia a s likvidačným zostatkom 

naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia. 

2. Likvidátor podá návrh na výmaz Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní od 

ukončenia likvidácie 

 

ŠIESTA ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Článok XIV 

1. Zmenu stanov písomne oznámi predseda združenia ministerstvu ako registrovému úradu 

do 15 dní od ich schválenia spolu s dvoma exemplármi zmenených stanov. Takéto zmeny 

nadobúdajú účinnosť dňom ich vzatia na vedomie ministerstvom. 

2. Tieto stanovy schválilo Valné zhromaždenie dňa 16.01.2022 a v plnom rozsahu nahrádzajú 

stanovy vzaté Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na vedomie dňa 10.08.2018 pod č. 

VVS/1-900/90-25108-1. 

 

 

V Dobšinskej Ľadovej Jaskyni, dňa 16.01.2022 


