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Článok I.
Názov a sídlo združenia
1. Názov občianskeho združenia: Mestský športový klub Žiar nad Hronom
2. Sídlo občianskeho združenia: Ul. Jilemnického č. 2, 965 01 Žiar nad Hronom, SR
Článok II.
Právna forma a postavenie združenia
1. Občianske združenie Mestský športový klub Žiar nad Hronom (ďalej v texte len ako
„združenie“) je založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra
Slovenskej republiky.
2. Združenie je samostatnou a nezávislou právnickou osobou s právnou subjektivitou a
pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky. Svoju činnosť zabezpečuje v súlade s
týmito stanovami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Článok III.
Ciele združenia
1. Cieľom združenia je podporovať udržanie a rozvoj športu, telesnej výchovy, vzdelávania
a uspokojovanie potrieb a záujmov detí, mládeže ako aj dospelých v oblasti športovej
činnosti a tým prispievať k získavaniu a rozvoju pohybových i telesných zručností a
schopností, teoretických vedomostí, k upevňovaniu fyzického a duševného zdravia a
zdatnosti, k formovaniu osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami a k
spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času.
2. Ciele združenia budú napĺňané najmä týmito formami:
a) v športovej oblasti:
 cez systém športových aktivít dávať predpoklady na čo najširšie zapojenie žiakov
základných a stredných škôl do pohybových aktivít a tak formovať trvalý vzťah
k športu;
 spájať športové aktivity s výchovou, najmä s formovaním zdravého životného
štýlu a v duchu olympizmu, aktívne bojovať proti negatívnym spoločenským
javom;
 vytvárať podmienky pre udržanie a rozvoj športovej činnosti detí, mládeže
a dospelých;
 aktívne sa podieľať pri organizovaní športových súťaží prioritne v Žiari nad
Hronom.
 prispievať k zvyšovaniu telesnej a športovej zdatnosti populácie.
b) vo vzdelávacej oblasti:
 podporovať kvalitný všestranný rozvoj duševných, fyzických a morálnych hodnôt
detí ako i dospelých;
 podporovať nadaných a talentovaných žiakov;
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zlepšovať podmienky na rozvoj mimoškolskej a záujmovej činnosti žiakov;
zapájať sa do rôznych vzdelávacích projektov v oblasti športu, napr. vzdelávanie
rozhodcov a cez vyhlásené projekty získavať na uvedený účel finančné
prostriedky a pod.
c) zabezpečovať podľa svojich možností spoločné potreby klubov združenia v oblasti
ekonomickej, organizačnej,
materiálovo-technickej, personálnej, zdravotnej
a vzdelávacej,
d) spoluprácovať s Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
územnou štátnou správou a samosprávou na všetkých úrovniach, Slovenským
olympijským výborom, národnými športovými federáciami a ďalšími subjektmi v
oblasti športu a vzdelávania a tým prispieť k naplneniu poslania OZ MŠK.
Článok IV.
Organizačná štruktúra združenia
1. Združenie sa z hľadiska vnútornej organizácie člení podľa športových odvetví na kluby.
Kluby nie sú právnickými osobami a nemajú vlastnú právnu subjektivitu.
2. Na čele klubu je prezident, ktorý je volený členmi združenia, zaradenými do príslušného
klubu.
3. Funkčné obdobie prezidenta klubu je 4-ročné a začína plynúť dňom jeho zvolenia do
funkcie a uplynie dňom zvolenia nového prezidenta do funkcie.
4. Prezident môže konať v mene združenia len na základe a v rozsahu plnej moci, udelenej
predsedom združenia.
5. Prezidenta klubu zastupuje v plnom rozsahu jeho práv a povinností jeho zástupca, ak
neprítomnosť alebo nespôsobilosť prezidenta klubu na výkon funkcie trvá dlhšie ako
jeden mesiac.
6. Organizáciu klubov upravuje organizačný poriadok.
Článok V.
Členstvo v združení
1. Členstvo v združení je dobrovoľné a neprevoditeľné na inú osobu.
2. Členom združenia sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, ktorá podala združeniu
písomnú prihlášku a ktorá súhlasí so stanovami a ostatnými vnútroorganizačnými
predpismi združenia. Prihláška maloletého do 15. roku života musí byť podpísaná jeho
zákonným zástupcom.
3. Prihláška do združenia musí byť podaná písomne. Prihláška fyzickej osoby musí
obsahovať nasledujúce údaje o uchádzačovi o členstvo: meno a priezvisko, dátum
narodenia, adresu trvalého, príp. prechodného bydliska, označenie klubu (klubov), do
ktorého chce byť zaradený, prehlásenie, že pozná svoj zdravotný stav a činnosť
v združení bude vykonávať na vlastnú zodpovednosť, prehlásenie, že sa zaväzuje
dodržiavať stanovy a iné vnútroorganizačné predpisy združenia, dátum a podpis
uchádzača o členstvo alebo jeho zákonného zástupcu. Prihláška právnickej osoby musí
obsahovať nasledujúce údaje o uchádzačovi o členstvo: obchodné meno/názov, IČO,
sídlo, údaj o registrácii, prehlásenie, že sa zaväzuje dodržiavať stanovy a iné
vnútroorganizačné predpisy združenia, dátum a podpis štatutárneho orgánu uchádzača.
4. Členstvo vzniká dňom schválenia prihlášky jednotlivca alebo právnickej osoby výkonnou
radou.
5. Dokladom členstva je platný členský preukaz združenia.
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6. V odôvodnených prípadoch môže správna rada udeliť čestné členstvo fyzickým a
právnickým osobám, ktoré sa významnou mierou zaslúžia o rozvoj združenia. Čestný člen
nemá hlasovacie právo.
7. Členstvo v združení zaniká:
a) vystúpením člena - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o
vystúpení zo združenia výkonnej rade, ak v tomto písomnom úkone nie je uvedený
neskorší dátum;
b) vylúčením - člen môže byť vylúčený, ak napriek upozorneniu opätovne porušuje
stanovy alebo iné vnútroorganizačné normy združenia alebo z iných dôležitých
dôvodov, uvedených vo vnútroorganizačných normách. Fyzická osoba môže byť
vylúčená tiež, ak bola právoplatne odsúdená pre úmyselný trestný čin, ktorý spáchala
proti združeniu alebo členovi združenia. O vylúčení, ktoré sa musí členovi písomne
oznámiť, rozhoduje výkonná rada.
c) úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby;
d) zmenou klubovej príslušnosti hráča, registrovaného profesionálnymi športovými
organizáciami;
e) zánikom združenia.
8. Pri zániku členstva je člen povinný odovzdať členský preukaz.
Článok VI.
Práva a povinnosti členov združenia
1. Člen má právo najmä:
 podľa svojich schopností a možností podieľať sa na činnosti združenia;
 využívať služby združenia a všetky výhody člena adekvátne k svojej aktivite a v
súlade so schválenými zásadami;
 zúčastňovať sa na konferenciách združenia, maloletého člena (do 15. roku života)
zastupuje jeho zákonný zástupca;
 po dovŕšení 18. roku života byť volený do orgánov združenia;
 prostredníctvom klubových orgánov rozhodovať o činnosti svojho klubu (maloletého
člena zastupuje jeho zákonný zástupca);
 obracať sa na orgány združenia s podnetmi, návrhmi a sťažnosťami a žiadať na ne
odpoveď a to najneskôr do 30 dní od ich podania,
 byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia;
 byť informovaný o činnosti a hospodárení združenia;
 osobne sa zúčastňovať na zasadnutiach orgánov združenia, keď sú prejednávané
ním podané návrhy alebo sa jedná o jeho osobe.
2. Povinnosti člena sú najmä:
 dodržiavať stanovy a ďalšie vnútroorganizačné normy združenia;
 dodržiavať, resp. plniť uznesenia orgánov združenia a klubov;
 aktívne sa podieľať na činnosti združenia;
 chrániť, ošetrovať a zveľaďovať majetok združenia;
 vystupovať v duchu morálnych zásad a fair play, dbať o dobré meno združenia;
 riadne a včas platiť členské a iné príspevky schválené príslušnými orgánmi združenia.
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Článok VII.
Orgány združenia
1. Členovia orgánov združenia vykonávajú svoju funkciu dobrovoľne.
2. Členovia orgánov združenia sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou
starostlivosťou a v súlade so záujmami združenia a všetkých jej členov. Najmä sú povinní
zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa
predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a
skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo združeniu spôsobiť škodu
alebo ohroziť jeho záujmy alebo záujmy jeho členov a pri výkone svojej pôsobnosti
nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých členov alebo záujmy tretích
osôb pred záujmami združenia.
3. Člen orgánu združenia, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, je
povinný nahradiť škodu, ktorú tým združeniu spôsobil.
4. Z každého rokovania orgánov združenia musí byť vyhotovená písomná zápisnica s
uzneseniami.
5. Orgánmi združenia sú:
a) Konferencia
b) Správna rada
c) Výkonná rada
d) Predseda
e) Revízor
f) Koordinátor pre prácu s mládežou
g) Sekretariát
Článok VIII.
Konferencia
1. Konferencia je najvyšším orgánom združenia, ktorú zvoláva výkonná rada raz za rok. Ak
o to písomne požiada aspoň jedna tretina členov združenia alebo revízor, výkonná rada je
povinná zvolať ju do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti.
2. Na rokovaniach konferencie sa zúčastňuje každý člen osobne, s výnimkou maloletého
člena (do 15. roku života), ktorého zastupuje zákonný zástupca. Iné zastúpenie člena na
konferencii nie je prípustné.
3. Konferencia je uznášaniaschopná s počtom prítomných členov. Na prijatie uznesenia
(rozhodnutia) konferencii je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov prítomných pri
rozhodovaní. Pri voľbe členov a náhradníkov orgánov združenia rozhoduje počet hlasov,
ktoré jednotlivým kandidátom odovzdali prítomní členovia.
4. Každý člen združenia, aj keď je zaradený do viacerých klubov združenia, má pri výkone
hlasovacieho práva na konferencii len jeden hlas.
5. Hlasovanie môže prebiehať tajne alebo verejne. O spôsobe hlasovania rozhoduje
konferencia.
6. Konferencia najmä:
a) prerokováva správu o činnosti združenia, vrátane správy o hospodárení;
b) prerokováva správu o činnosti orgánov združenia;
c) volí a odvoláva predsedu združenia a zástupcu predsedu združenia a 1 náhradníka
zástupcu predsedu združenia;
d) volí a odvoláva revízora a jeho náhradníka;
e) rozhoduje o povinnosti členov platiť členské príspevky;
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f) rozhoduje o rozpustení alebo zlúčení združenia.

Článok IX.
Správna rada
1. Správna rada má troch členov. Členom správnej rady je vždy predseda združenia. Ďalších
dvoch členov správnej rady a ich náhradníkov určuje Mesto Žiar nad Hronom ako člen
združenia, ktorý poskytuje združeniu za účelom plnenia jeho cieľov finančné prostriedky
vo výške schválenej mestským zastupiteľstvom v Žiari nad Hronom v rozpočte mesta na
príslušný kalendárny rok (ďalej len ako „menovaní členovia správnej rady“).
2. Funkčné obdobie menovaných členov správnej rady je jednoročné a začína plynúť dňom
vymenovania do funkcie a uplynie až vymenovaním nového člena správnej rady do
funkcie.
3. Pred uplynutím funkčného obdobia výkon funkcie menovaného člena správnej rady
zaniká:
a) vzdaním sa funkcie na písomnú žiadosť menovaného člena správnej rady, doručenú
správnej rade; výkon funkcie v takom prípade zaniká dňom doručenia písomného
oznámenia, ak v ňom nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie;
b) odvolaním z funkcie, pričom menovaného člena správnej rady môže Mesto Žiar nad
Hronom odvolať v prípade ak bol:
 právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol
právoplatne odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol o podmienečnom odložení
výkonu trestu odňatia slobody,
 právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na
právne úkony bola obmedzená,
 ak koná v rozpore so záujmami združenia alebo si neplní riadne svoje povinnosti,
c) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho;
d) v prípadoch uvedených v odseku 4, ak menovaný člen správnej rady do 30 dní odo
dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto
rozporu.
4. Funkcia menovaného člena správnej rady je nezlučiteľná s funkciou člena iného orgánu
združenia. Ak menovaný člen správnej rady vykonáva funkciu, ktorá je nezlučiteľná s
funkciou menovaného člena správnej rady, je povinný bez zbytočného odkladu skončiť
každú takúto funkciu.
5. Správna rada si volí zo svojich členov predsedu správnej rady. Správnu radu zvoláva
predseda správnej rady podľa potreby, spravidla 1x štvrťročne.
6. Správna rada:
a) schvaľuje ročný rozpočet združenia a rozdelenie finančných prostriedkov jednotlivým
klubom združenia;
b) rozhoduje o zmenách stanov;
c) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia;
d) v odôvodnených prípadoch rozhoduje o udelení a odňatí čestného členstva.
7. Správna rada je uznášania schopná, ak sú na zasadnutí prítomní všetci jej členovia.
Správna rada rozhoduje hlasovaním. Na prijatie uznesenia správnej rady je potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.
8. Členovia správnej rady majú právo zúčastňovať sa zasadnutia výkonnej rady bez
hlasovacieho práva.
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Článok X.
Výkonná rada
1. Výkonná rada je výkonným orgánom združenia. Výkonnú radu vedie predseda.
2. Členmi výkonnej rady sú prezidenti klubov a predseda. Výkonná rada môže na určitý čas
kooptovať za svojich členov zástupcov ďalších subjektov.
3. Výkonná rada sa schádza spravidla raz za mesiac; schôdze zvoláva predseda.
4. Výkonná rada si na svoje zasadnutia môže podľa potreby prizývať ďalšie osoby, najmä
koordinátora pre prácu s mládežou, riaditeľa Centra voľného času Žiar nad Hronom,
zamestnancov Mesta Žiar nad Hronom (napr. vedúcu odboru školstva a športu, referenta
telesnej kultúry a športu) a pod. Prizvané osoby nemajú hlasovacie právo.
5. Výkonná rada najmä:
a) rozhoduje o koncepcii rozvoja združenia;
b) koordinuje činnosť združenia medzi konferenciami;
c) pripravuje podklady pre zasadnutia konferencie;
d) zabezpečuje realizáciu uznesení konferencie a správnej rady;
e) schvaľuje vnútroorganizačné predpisy združenia (organizačný poriadok, volebný
poriadok, hospodársku smernicu a pod.);
f) na základe riadne vyplnenej prihlášky rozhoduje o prijatí člena do združenia,
g) rozhoduje o vylúčení člena zo združenia;
h) organizuje a riadi hospodársku činnosť združenia a zabezpečuje vedenie účtovníctva;
i) dbá o hospodárne využívanie a o údržbu majetku združenia alebo majetku, ktoré má
združenie v užívaní v súlade s cieľmi združenia;
j) nakladá s finančnými prostriedkami združenia v súlade so schváleným rozpočtom;
k) rozhoduje o povinnosti členov platiť iné ako členské príspevky;
l) rozhoduje o vzniku, zmene a zániku pracovnoprávnych vzťahov, vrátane mzdových
podmienok;
m) schvaľuje udeľovanie odmien v rámci schváleného rozpočtu;
n) volí a odvoláva koordinátora pre prácu s mládežou;
6. Výkonná rada je uznášania schopná, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých jej členov. Výkonná rada rozhoduje hlasovaním. Na prijatie uznesenia výkonnej
rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výkonnej rady, ak nie je
uvedené inak. V prípade rozhodovania, v ktorom je rovnosť hlasov, prináleží rozhodujúci
hlas predsedovi.
Článok XI.
Predseda
1. Predseda je štatutárnym a výkonným orgánom. Písomnosti zakladajúce práva a
povinnosti združenia podpisuje predseda tak, že k písanému alebo k tlačenému názvu
združenia pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom – predseda združenia.
2. Predsedu a jeho zástupcu volí a odvoláva konferencia.
3. Funkčné obdobie predsedu je 4-ročné a začína plynúť dňom jeho zvolenia do funkcie
a uplynie dňom zvolenia nového predsedu do funkcie.
4. Pred uplynutím funkčného obdobia výkon funkcie predsedu zaniká:
a) vzdaním sa funkcie na písomnú žiadosť predsedu, doručenú správnej rade; výkon
funkcie v takom prípade zaniká dňom doručenia písomného oznámenia, ak v ňom nie
je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie;
b) odvolaním z funkcie, pričom predsedu môže konferencia odvolať v prípade:
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5.

6.
7.
8.
9.

ak bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo
bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol o podmienečnom
odložení výkonu trestu odňatia slobody,
 ak bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho
spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
 ak koná v rozpore so záujmami združenia alebo si neplní riadne svoje povinnosti,
c) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho;
d) v prípadoch uvedených v odseku 5, ak predseda združenia do 30 dní odo dňa vzniku
nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu.
Funkcia predsedu je nezlučiteľná s funkciou prezidenta klubu, s funkciou menovaného
člena správnej rady a funkciou revízora. Ak predseda vykonáva funkciu, ktorá je
nezlučiteľná s funkciou predsedu, je povinný bez zbytočného odkladu skončiť každú
takúto funkciu.
Predseda sa za svoju činnosť zodpovedá konferencii.
Predseda je oprávnený nakladať s finančnými prostriedkami združenia do výšky 1 000
EUR v rámci jedného úkonu, nad uvedenú sumu je potrebný súhlas výkonnej rady.
Predseda je oprávnený rozhodovať o všetkých veciach výkonného charakteru, o ktorých
nerozhoduje výkonná rada.
Predsedu zastupuje:
a) v plnom rozsahu jeho práv a povinností jeho zástupca v prípade vzdania sa funkcie
predsedu alebo odvolania z funkcie predsedu alebo ak neprítomnosť alebo
nespôsobilosť predsedu na výkon funkcie trvá dlhšie ako jeden mesiac.
b) v rozsahu určenom predsedom jeho zástupca a prezidenti klubov.
Článok XII.
Revízor

1. Revízora a jeho náhradníka volí a odvoláva konferencia združenia.
2. Ak sa revízor po zvolení vzdá funkcie alebo sa z iných dôvodov uvoľní funkcia revízora,
stane sa revízorom ten z kandidátov, ktorý získa na konferencii v poradí ďalší najvyšší
počet hlasov a s členstvom súhlasí (ďalej ako „náhradník“).
3. Funkcia revízora je nezlučiteľná s funkciou člena iného orgánu združenia. Ak revízor
vykonáva funkciu, ktorá je nezlučiteľná s touto funkciou, je povinný bez zbytočného
odkladu skončiť každú takúto funkciu.
4. Funkčné obdobie revízora je 4-ročné a začína plynúť dňom ich zvolenia do funkcie
a uplynie dňom zvolenia nových členov do funkcie.
5. Pred uplynutím funkčného obdobia výkon funkcie revízora zaniká:
a) vzdaním sa funkcie na písomnú žiadosť revízora, doručenej výkonnej rade; výkon
funkcie v takom prípade zaniká dňom doručenia písomného oznámenia, ak v ňom nie
je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie;
b) odvolaním z funkcie, pričom revízora môže konferencia odvolať:
 v prípade ak bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný
čin alebo bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol o
podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody,
 v prípade ak bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho
spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
 ak koná v rozpore so záujmami združenia alebo si neplní riadne svoje povinnosti,
c) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho;
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d) v prípadoch uvedených v odseku 3, ak revízor
do 30 dní odo dňa vzniku
nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu.
6. Revízor za svoju činnosť zodpovedá konferencii.
7. V zmysle platnej právnej úpravy a vnútroorganizačných predpisov vykonáva revízor
kontrolu:
a) hospodárenia združenia,
b) plnenia uznesení orgánov združenia,
c) činnosti orgánov združenia
d) dodržiavania stanov a iných vnútroorganizačných predpisov, prijatých príslušnými
orgánmi a klubmi združenia.
8. Revízor má na účel plnenia svojej pôsobnosti prístup ku všetkým dokladom združenia.
9. Revízor predkladá správu konferencii, v prípade zistenia závažných nedostatkov
predkladá operatívne správu výkonnej a správnej rade.
10. Revízor má právo zúčastňovať sa zasadnutia výkonnej rady bez hlasovacieho práva.
Článok XIII.
Koordinátor pre prácu s mládežou
1. Koordinátora pre prácu s mládežou volí a odvoláva výkonná rada.
2. Funkčné obdobie koordinátora pre prácu s mládežou je 4-ročné, začína plynúť dňom
vymenovania do funkcie a uplynie dňom vymenovania nového koordinátora pre prácu s
mládežou do funkcie.
3. Pred uplynutím funkčného obdobia výkon funkcie koordinátora pre prácu s mládežou
zaniká:
a) vzdaním sa funkcie na písomnú žiadosť koordinátora pre prácu s mládežou,
doručenej výkonnej rade; výkon funkcie v takom prípade zaniká dňom doručenia
písomného oznámenia, ak v ňom nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie;
b) odvolaním z funkcie, pričom koordinátora pre prácu s mládežou môže výkonná rada
odvolať v prípade ak bol:
 právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol
právoplatne odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol o podmienečnom odložení
výkonu trestu odňatia slobody,
 právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na
právne úkony bola obmedzená,
 ak koordinátor pre prácu s mládežou koná v rozpore so záujmami združenia
alebo si neplní riadne svoje povinnosti,
c) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
4. Koordinátor pre prácu s mládežou:
a) zabezpečuje účasť žiakov na jednotlivých súťažiach a za týmto účelom spolupracuje
so zástupcami škôl a školských zariadení,
b) sprostredkováva a koordinuje spoluprácu medzi trénermi pri zabezpečení požiadaviek
na športovú prípravu žiakov s cieľom zvýšiť efektivitu dosiahnutých výsledkov.
5. Koordinátor pre prácu s mládežou nie je oprávnený zasahovať do činnosti orgánov
združenia alebo do činnosti jednotlivých klubov združenia.
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Článok XIV.
Sekretariát
1. Úlohy spojené s organizačným, technickým a administratívnym zabezpečením činnosti
združenia plní sekretariát.
Článok XV.
Hospodárenie a majetok združenia
1. Majetok združenia tvoria finančné fondy, hmotný a nehmotný majetok, pohľadávky a iné
majetkové práva.
2. Všetky finančné prostriedky vložené, prevedené a poskytnuté v prospech združenia, ako
aj hnuteľné a nehnuteľné veci nadobudnuté združením, sú majetkom združenia.
3. Zdrojom majetku združenia sú najmä:
a) členské a iné príspevky od členov združenia;
b) dedičstvo, dary a príspevky;
c) príjmy z podnikateľskej činnosti združenia;
d) príjmy z vkladov a účtov;
e) dotácie, granty a iné nenávratné finančné výpomoci;
f) podiel zo zaplatenej dane fyzických osôb a právnických osôb;
g) výnosy z majetku;
h) verejné zbierky;
i) príjmy z iných zdrojov.
4. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu
vo vzťahu k záujmovej činnosti združenia podnikateľskú činnosť, súvisiacu so
zabezpečovaním cieľov združenia, a to v súlade so všeobecne záväznými predpismi a
stanovami.
5. Predmet podnikateľskej činnosti združenia je nasledovný:
- reklamné a marketingové služby.
6. Výnosy z majetku a príjmy z podnikateľskej činnosti združenia môžu byť použité
výhradne len na plnenie cieľov združenia, pre ktoré bolo združenie vytvorené.
7. Združenie hospodári na základe rozpočtu schváleného správnou radou na príslušný
kalendárny rok a v súlade s ďalšími vnútroorganizačnými predpismi združenia.
8. S majetkom združenia sú oprávnené nakladať orgány združenia v rozsahu určenom v
týchto stanovách.
9. Správu o hospodárení združenia predkladá predseda raz ročne konferencii a správnej
rade.
Článok XVI.
Zánik združenia
1. Združenie zaniká:
a) dobrovoľným rozpustením združenia na základe rozhodnutia konferencie,
b) zlúčením združenia s iným združením na základe rozhodnutia konferencie,
c) právoplatným rozhodnutím príslušného štátneho orgánu o jeho o rozpustení.
2. Ak pri zániku združenia jeho imanie neprechádza na právneho nástupcu, uskutoční sa
pred jeho zánikom likvidácia združenia (majetkové vysporiadanie) a likvidačný zostatok
sa použije v súlade s cieľmi združenia.
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Článok XVII.
Záverečné ustanovenie
1. Tieto stanovy schválil prípravný výbor združenia dňa 04.10.2012 a týmto dňom
nadobúdajú platnosť. Účinnosť nadobúdajú dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra
SR.
2. Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie združenia stávajú jeho členmi.
3. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi
Slovenskej republiky a vnútornými predpismi združenia.
4. Prípady, ktoré nie sú riešené stanovami združenia, prípadne inými vnútroorganizačnými
predpismi, spadajú do rozhodovacej právomoci výkonnej rady.
5. Záväzný výklad stanov združenia vykonáva správna rada združenia.

V Žiari nad Hronom, dňa 04.10.2012
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