STANOVY
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Telovýchovná jednota Horný Hričov
schválené na členskej schôdzi konanej dňa DD.MM. RRRR v Hornom Hričove
(ďalej len “Stanovy”)
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PRVÁ ČASŤ
Všeobecné ustanovenia
Článok 1
Názov, sídlo, právna forma a symboly
1.

Telovýchovná jednota Horný Hričov (ďalej len „združenie“) je právnická osoba, ktorá môže vo
svojom mene nadobúdať práva a povinnosti.

2. Skrátený názov združenia je: TJ Horný Hričov. Skrátený názov združenia je používaný najmä na
identifikáciu združenia pre účely a počas športového súťaženia.
3. Sídlom združenia je: č.d. 191, Horný Hričov, 013 42, Slovenská republika.
4. Združenie má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o
združovaní občanov v znení neskorších predpisov
5. Združenie je športovou organizáciou podľa § 8 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a zmene a
doplnení iných zákonov (ďalej len “ZoŠ”), konkrétne športovým klubom podľa § 15 ZoŠ a jeho
činnosť, ak má mať spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov v zmysle § 66 ZoŠ a nasl., musí
byť vždy v súlade s § 19 až 23 ZoŠ. p
6. Združenie je založené na dobu neurčitú.
7.

Identifikačné číslo organizácie (ďalej len “IČO”), ktoré bolo združeniu po jeho vzniku pridelené
podľa zákona 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov) je: 35677503.
Kópia dokumentu o pridelení tvorí prílohu týchto stanov.

8. Daňové identifikačné číslo (ďalej len “DIČ”), ktoré bolo združeniu po jeho vzniku pridelené podľa
zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (Daňový poriadok) v znení neskorších predpisov je:
2020691530. Kópia dokumentu o pridelení tvorí prílohu týchto stanov.
9. Združenie je členom národného športového zväzu: Slovenský futbalový zväz (ďalej len „SFZ“).
10. Symbolom združenia je logo so skráteným názvom “TJ HORNÝ HRIČOV”, ktorého vizualizácia
tvorí prílohu týchto stanov.
Článok 2
Založenie a účel vzniku, poslanie a ciele združenia
1.

Združenie bolo založené a vzniklo ako právnická osoba za účelom dobrovoľného združovania najmä
fyzických osôb pri športovej činnosti na území Slovenskej republiky.

2. Združenie zaujíma v politických a náboženských záležitostiach neutrálny postoj.
3. Poslaním združenia je rozvoj športu v obci Horný Hričov so zreteľom na podporu zdravého
spôsobu života jej obyvateľov a s osobitným dôrazom na rozvoj športového vyžitia mládeže.
Zabezpečovanie prípravy športových družstiev a jednotlivcov a ich reprezentácie združenia na
športových súťažiach a podujatiach.
4. Podpora a rozvoj športových aktivít na území obce Horný Hričov. Napĺňaním poslania združenia v
spoločnosti sa sleduje verejný záujem, verejná prospešnosť a dosahovanie cieľov združenia spätých
s rozvojom športových aktivít jej členov.
5. Cieľom združenia je vytvárať materiálno-technické, personálne, bezpečnostné, ekologické, sociálne
a odborné podmienky pre činnosť športovcov reprezentujúcich TJ Horný Hričov ako aj členov
združenia. Vytvárať podmienky pre rozvoj športových aktivít v spolupráci s predstaviteľmi obce
a tiež aj s predstaviteľmi iných subjektov a organizácií sídliacich alebo vykonávajúcich činnosť na
území obce Horný Hričov.
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Článok 3
Hlavné činnosti združenia
1.

Hlavné činnosti združenia sú aktivity združenia vykonávané sústavne, samostatne, v mene a na
zodpovednosť združenia, ktorými sa dosahuje príjem alebo možno dosiahnuť príjem, a ktoré nie sú
podnikaním a nie sú vykonávané za účelom dosiahnutia zisku. Majetok, výnosy a príjmy vytvorené
hlavnými činnosťami združenia sa využívajú na napĺňanie poslania a cieľov združenia a na úhradu
výdavkov (nákladov) s nimi spojených.

2. Medzi hlavné činnosti združenia patria najmä:
a) reprezentovať záujmy členov združenia v spoločnosti, najmä v športovom hnutí na území
Slovenskej republiky,
b) vystupovať v mene členov združenia na území Slovenskej republiky vo vzťahu k štátu,
samospráve, športovým zväzom a iným právnickým a fyzickým osobám. Zabezpečiť, aby
záujmy členov združenia pri činnostiach týchto osôb boli primerane brané na zreteľ,
c) určovať filozofiu činnosti a rozvoja združenia, ktorá sa bude premietať do strategického
plánovania činnosti združenia, rozpočtu združenia a ich napĺňania,
d) podieľať sa na založení, vzniku a činnosti právnických osôb, ktoré nie sú založené za účelom
podnikania (napr. nadácií), pri podpore verejnoprospešných účelov zameraných na šport,
jeho propagáciu a rozvoj,
e) koordinovať spoluprácu a podporovať jednotnosť medzi členmi združenia, riešiť spory medzi
nimi a byť im nápomocný,
f) zaoberať sa ďalšími otázkami vo vzťahu k športu a jeho rozvoju na území obce Horný Hričov
DRUHÁ ČASŤ
Členstvo v združení
Článok 4
Členstvo v združení, vzťahy v združení a reprezentovanie združenia navonok
1. Členstvo v združení je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa člena združenia s poslaním,
cieľmi a úlohami, ako aj s pravidlami fungovania združenia. Združenie zabezpečuje plnenie svojich
cieľov a úloh najmä prostredníctvom svojich členov a v spolupráci s nimi.
2. Členstvo v združení je dobrovoľné, nie je naň právny nárok a vzniká, je pozastavené alebo zaniká
rozhodnutím príslušného orgánu združenia. Má formu individuálneho a čestného členstva.
3. Členstvom v združení prejavuje člen združenia svoj súhlas a vôľu podriadiť sa platným pravidlám
združenia, ktoré sú vyjadrené v týchto stanovách ako aj rozhodnutiam príslušných orgánov
združenia vydaných v súlade s nimi. Práva a povinnosti členov môžu byť okrem týchto stanov
upravené aj ďalšími predpismi združenia.
4. Členstvom v združení vzniká príslušnosť k združeniu podľa § 8 ods. 3 ZoŠ.
5. Ak sa združenie stane prijímateľom verejných prostriedkov v zmysle § 66 ZoŠ a nasl., vyberá v
súlade s § 9, ods. 1 ZoŠ ročný členský príspevok na svoju činnosť od svojich členov.
6. Združenie, jeho orgány a členovia podporujú medzi sebou navzájom a vo vzťahu k tretím osobám
vzťahy založené na všeobecných princípoch slušnosti. Každý člen združenia je povinný osobitne
dbať na dobré meno združenia a zdržať sa akýchkoľvek konaní, ktoré by ho mohli nespravodlivo
poškodiť. Združenie zabezpečuje v zmysle § 8, ods. 6 ZoŠ vo svojej pôsobnosti dodržiavanie
pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov
súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov
a rozhodnutí a tieto negatívne javy združenie považuje ako závažné disciplinárne previnenia v
rozpore s poslaním združenia.
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7.

Každý člen združenia môže kedykoľvek v súlade s týmito stanovami zo združenia vystúpiť.
Vystúpenie zo združenia nezbavuje člena vystupujúceho zo združenia povinnosti vyrovnať svoje
finančné alebo iné záväzky voči združeniu alebo členom združenia.
Článok 5
Členovia združenia, vznik, zánik a pozastavenie členstva

1.

O vzniku, zániku a pozastavení členstva v združení rozhoduje výbor združenia.
Členom združenia môže byť osoba staršia ako 18 rokov so štátnou príslušnosťou SR bez rozdielu
politického presvedčenia a príslušnosti, náboženského vyznania, pohlavia a veku. Členom
združenia môže byť aj cudzí štátny príslušník, ak má trvalé bydlisko v SR a súhlasí so stanovami.
O prijatí rozhoduje výbor združenia na základe písomnej prihlášky. Vzor prihlášky vydá výbor
združenia a vhodným spôsobom ho zverejní.

3. Členstvo v združení je na dobu neurčitú a je podmienené zaplatením členských príspevkov za bežný
kalendárny rok najneskôr do konca júna. Dokladom o zaplatení členského príspevku je zoznam
členov s uvedenou výškou zaplateného členského príspevku, s podpisom členov a predsedu
združenia. Uvedený zoznam členov musí byť výborom združenia archivovaný po dobu dvoch
kalendárnych rokov.
4. Výbor združenia môže pred rozhodnutím o vzniku členstva začať interné uzavreté pripomienkové
konanie k osobe žiadateľa, a to tak, že vhodným spôsobom umožní všetkým členom združenia, aby
sa vyjadrili k predpokladom žiadateľa stať sa členom združenia. Pripomienkové konanie trvá
spravidla 7 dní a musí byť ukončené najneskôr 3 dni pred dňom, keď výbor združenia rozhodne o
členstve žiadateľa. Ak člen združenia nedoručí výboru združenia počas pripomienkového konania
svoje pripomienky k osobe žiadateľa, má sa za to, že súhlasí s členstvom žiadateľa v združení.
Pripomienky doručené výboru majú konzultatívny charakter. Výbor združenia sa zaväzuje každou
pripomienkou zaoberať. Doručenie pripomienky neznamená automaticky neprijatie osoby za člena
združenia.
5. Predseda združenia môže pred rozhodnutím o vzniku členstva uskutočniť so žiadateľom osobný
rozhovor na overenie vhodnosti žiadateľa stať sa členom združenia. Osobný rozhovor podľa tohto
bodu sa musí uskutočniť najneskôr v deň, keď výbor združenia rozhodne o vzniku členstva.
6. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí za člena oznámi výbor združenia vhodným spôsobom
žiadateľovi o členstvo. Voči rozhodnutiu výboru združenia je možné sa odvolať na členskej schôdzi
združenia, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou.
7.

Výšku členského príspevku určuje a schvaľuje členská schôdza združenia.

8. Členstvo v združení zaniká:
a)
úmrtím člena,
b)
písomným vzdaním sa členstva doručeným výboru združenia. Za deň vystúpenia sa
považuje deň, kedy bolo oznámenie o vystúpení zo združenia doručené výboru združenia.
c)
vyškrtnutím člena pre neplatenie členského príspevku po dobu dvoch rokov,
d)
závažným disciplinárnym previnením fyzickej osoby podľa čl. 4, ods. 6 týchto stanov, ktoré je
v rozpore s poslaním združenia alebo hrubým porušením stanov. O vylúčení člena rozhoduje
členská schôdza združenia.
e)
zánikom združenia.
9. Z dôvodu závažného alebo opakovaného porušenia povinnosti, ktoré je v zásadnom rozpore so
stanovami združenia alebo s jeho rozhodnutiami resp. predpismi a rozhodnutiami športových
zväzov a vážne ohrozuje princípy a záujmy združenia, integritu športu alebo dobré meno združenia,
môže výbor združenia rozhodnúť o pozastavení členstva v združení, a to aj s okamžitou účinnosťou.
10. Ak výbor združenia rozhodne o pozastavení členstva súčasne predloží vec na rozhodnutie o
členstve Členskej schôdzi združenia. Pozastavenie členstva trvá až do rozhodnutia vo veci
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najvyšším orgánom združenia. Ak najvyšší orgán združenia pozastavenie členstva člena nepotvrdí
alebo nerozhodne o vylúčení člena, pozastavenie členstva je zrušené.
11. Členstvo sa považuje za pozastavené aj naplnením právnej skutočnosti spočívajúcej v neuhradení
ročného členského príspevku pre daný kalendárny rok po dobu viac ako 30 dní po termíne jeho
splatnosti, hoci bol na úhradu písomne vyzvaný. Pozastavenie členstva v zmysle tohto odseku sa
nedotýka povinností člena združenia podľa ostatných predpisov združenia.
12. Člen, ktorému bolo pozastavené členstvo, stráca momentom rozhodnutia výkonného orgánu
združenia o pozastavení členstva všetky práva člena združenia, ktoré mu podľa stanov prináležia.
13. Člen združenia má právo:
a) podieľať sa podľa svojich potrieb záľub alebo záujmov na činnosti združenia a požívať iné
výhody poskytované združením svojim členom,
b) obracať sa na orgány združenia s podnetmi týkajúcimi sa združenia a žiadať tieto orgány o
stanovisko k týmto podnetom,
c) zúčastňovať sa na rokovaní orgánov, ktoré sa hodnotia jeho činnosť alebo správanie,
d) byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.
e) zúčastňovať sa na členskej schôdzi združenia.
f) voliť orgány združenia a byť do nich volený.
14. Člen združenia má povinnosti:
a) dodržiavať stanovy a interné predpisy združenia vrátane rozhodnutí, pokynov a usmernení
orgánov združenia,
b) pomáhať pri plnení poslania a cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho činnosti,
c) podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, v rozsahu svojich možností a schopností
pomáhať orgánom združenia,
d) platiť riadne a včas členské príspevky stanovené rozhodnutím najvyššieho orgánu združenia,
e) konať a vystupovať tak, aby neboli poškodené záujmy ani dobrá povesť združenia a jeho
členov,
f) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.
15. Zoznam členov združenia vrátane ich osobných údajov vedie výbor združenia v rozsahu podľa § 80
ods. 2 písm. a), b), d) až r) ZoŠ.
Článok 6
Registrovaný člen
1.

Registrácia za združenie je dobrovoľná a nie je podmienená zaplatením členských
príspevkov. Každý registrovaný člen môže kedykoľvek v súlade s predpismi združenia svoju
registráciu za združenie zrušiť.

2. Registrovaným členom môže byť fyzická osoba spĺňajúca podmienky registrácie,

predovšetkým športovec, tréner, rozhodca vedení za združenie na registrovaných
súpiskách športových zväzov. Ďalej volený funkcionár, zamestnanec prípadne iná osoba
vykonávajúca pracovnú činnosť alebo poskytujúca služby pre združenie na základe
rozhodnutia výboru združenia. Registrovaní členovia sú vedení v zdrojovej evidencii
združenia.
3. Registrovaný člen za združenie má hlasovacie právo na najvyššom orgáne združenia a má

právo podieľať sa na činnosti združenia.
4. Žiadosť o registráciu za združenie predkladá výboru združenia.

Stanovy TJ Horný Hričov

Stránka 5/3

5. Každá osoba, ktorá spĺňa možnosť stať sa registrovaným členom združenia v zmysle čl. 6

bodu 2. týchto stanov musí byť do 21 dní od vzniku tohto nároku výborom združenia
vyzvaná na podanie písomnej Žiadosti o registráciu. V žiadosti žiadateľ uvedie údaje
vyžadované ZoŠ a príslušným predpisom združenia.
6.

Podmienky zaevidovania registrácie za združenie sú nasledovné:
1.1. Súhlas s dodržiavaním stanov združenia a predpisov združenia,
1.2. Rozhodnutie príslušného orgánu združenia o zaevidovaní žiadateľa.

7.

Registrácia za združenie vzniká momentom schválenia podanej písomnej žiadosti výborom
združenia a zaevidovaním fyzickej osoby v zdrojovej evidencii združenia. Zaevidovanie
registrácie za združenie po overení splnenia podmienok zaevidovania vykonáva výkonný
orgán alebo jeho rozhodnutím poverený člen výkonného orgánu.

8. Osobné údaje žiadateľov o registráciu za združenie uvedené v ich Žiadosti o registráciu

budú zapísané do zdrojovej evidencie združenia.
9. Podmienky a postup registrovania za združenie môže podrobnejšie upraviť osobitný
predpis združenia schválený výkonným orgánom združenia.
Článok 7
Zrušenie, pozastavenie registrácie za združenie
1.

Registrácia za združenie zaniká:
a.
b.
c.
d.

1.

zrušením na vlastnú písomnú žiadosť registrovaného,
zrušením rozhodnutím výkonného orgánu združenia,
smrťou alebo právnym zánikom registrovaného,
právnym zánikom združenia
Článok 8
Čestný člen

Čestné členstvo sa udeľuje jednotlivcom, ktorí sa výnimočným spôsobom zaslúžili o rozvoj
a šírenie dobrého mena združenia alebo sa zvlášť zaslúžili o rozvoj alebo propagáciu
slovenského športu a schvaľuje ho Členská schôdza na návrh výboru združenia. Čestní
členovia sú vedení v zdrojovej evidencii združenia.

2. Čestné členstvo je dobrovoľné a nie je podmienené zaplatením členských príspevkov.
3. Každý čestný člen môže kedykoľvek v súlade so stanovami združenia svoje čestné členstvo

v združení zrušiť.
4. Výbor združenia je povinný vyzvať kandidáta na čestné členstvo, aby sa k návrhu na

udelenie čestného členstva vyjadril písomnou formou.
5. Čestný člen má hlasovacie právo na najvyššom orgáne združenia a má právo podieľať sa na

činnosti združenia.
TRETIA ČASŤ
Právny systém združenia
Článok 9
Systém predpisov a iných právnych aktov združenia
1.

Najvyšším predpisom združenia sú stanovy.
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2. Stanovy musia byť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskej únie (ďalej len
“právny poriadok”), ako aj s publikovanou ustálenou judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské
práva, Súdneho dvora EÚ, Ústavného súdu SR a Najvyššieho súdu SR.
3. Rozhodnutia členskej schôdze združenia sú záväzné v celom rozsahu. Vydávajú sa formou
uznesenia, ktoré sa zverejňuje.
4. Odporúčania a stanoviská nie sú záväzné, avšak výbor združenia je vždy povinný stanoviská
kontrolných orgánov združenia a odborných orgánov združenia (ak sú zriadené) zohľadňovať pri
svojich rozhodnutiach. Výbor združenia ich vydáva v rozsahu svojej pôsobnosti. Slúžia k
zjednoteniu postupov a poskytnutiu odborných informácií k rozhodovaniu výboru združenia.
5. Výklad stanov podáva výbor združenia, ktorý si k návrhu výkladu vyžiada stanovisko kontrolných
orgánov združenia. Ak stanovisko kontrolných orgánov k návrhu výkladu nie je súhlasné, výbor
združenia návrh výkladu prerokuje a vykoná opatrenia potrebné k dosiahnutiu súladu so
stanovisko kontrolných orgánov združenia alebo zmene posudzovaného ustanovenia. Návrh
výkladu výboru združenia, stanovisko kontrolných orgánov združenia a prijaté opatrenia sú
uvedené v zápisnici, ktorá sa zverejňuje.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Orgány združenia
Prvá hlava
Štruktúra orgánov a všeobecné ustanovenia
Článok 10
Štruktúra orgánov
1.

Orgánmi združenia sú:
a)
Členská schôdza združenia ako najvyšší orgán združenia
b)
Výbor združenia ako najvyšší výkonný orgán združenia
c)
Predseda združenia
d)
Kontrolná komisia

2. Rozhodnutím výboru alebo Členskej schôdze môžu byť zriadené aj iné odborné orgány – komisie,
pričom súčasne musia byť vymedzené ich úlohy a ciele.
3. Členovia orgánov združenia sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť v súlade so ZoŠ, s náležitou
odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami združenia a osôb s jeho príslušnosťou. Nesmú
uprednostňovať svoje záujmy, záujmy určitej skupiny osôb s jeho príslušnosťou alebo záujmy
tretích osôb pred záujmami združenia.
4. Ak štatutárny orgán alebo členovia orgánov združenia postupovali s náležitou odbornou
starostlivosťou, v dobrej viere, že konajú v záujme združenia a osôb s jeho príslušnosťou, alebo
konali v zmysle uznesenia najvyššieho orgánu združenia, nemožno voči nim uplatňovať žiadne
sankcie za porušenie ich povinností.
5. Pri hlasovaní v orgánoch združenia platí zásada rovnosti hlasov členov orgánu. Člen orgánu nesmie
pri hlasovaní zastupovať iného člena toho istého orgánu. Všetci členovia orgánov majú jeden hlas.
V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúcim hlas predsedu príslušného kolektívneho orgánu.
6. Na schválenie rozhodnutia kolektívneho orgánu združenia je potrebná nadpolovičná väčšina.
7.

Rozhodnutie orgánu združenia nadobúda účinnosť jeho schválením, ak nie je v rozhodnutí
stanovené inak.
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8. Funkčné obdobie predsedu združenia a ostatných členov výkonného orgánu je 4 (štyri) roky. Tie
isté osoby môžu byť zvolené za predsedu združenia a členov výkonného orgánu aj opakovane a bez
obmedzení.
9. Funkčné obdobie kontrolnej komisie je 4 (štyri) roky. Tie isté osoby môžu byť zvolené za členov
kontrolných orgánov aj opakovane a bez obmedzení.
10. Funkčné obdobie orgánov volených Členskou schôdzou združenia končí uplynutím funkčného
obdobia. Noví členovia týchto orgánov sú volení na volebnom zasadnutí Členskej schôdze
združenia konanom spravidla v posledných dvoch mesiacoch funkčného obdobia.
11. V záujme zabezpečenia kontinuity a plynulosti procesov prebiehajúcich v rámci činnosti združenia
predseda, členovia výkonného orgánu alebo iní volení či ustanovení členovia orgánov sú po
uplynutí ich mandátu oprávnení naďalej vykonávať v orgánoch, ktorých boli členmi nevyhnutné
úkony a činnosť na zabezpečenie fungovania združenia a športovej činnosti osôb s príslušnosťou k
združeniu, a to až do zvolenia alebo ustanovenia nových členov týchto orgánov.
12. V podmienkach združenia platí princíp nezlučiteľnosti výkonu funkcie v kontrolnom orgáne
s výkonom funkcie vo výkonnom orgáne.
Druhá hlava
Najvyšší orgán združenia
Článok 11
Členská schôdza
1.

Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia. Členská schôdza môže byť riadna, mimoriadna
alebo volebná.

2. Riadna Členská schôdza sa koná najmenej jedenkrát za kalendárny rok.
3. Mimoriadna Členská schôdza sa zvoláva za splnenia podmienok ustanovených týmito stanovami.
4. Na volebnej Členskej schôdzi konanej každé štyri roky sa uskutočňujú voľby členov orgánov
združenia (predsedu a ostatných členov výkonného orgánu združenia). Členská schôdza, na ktorej
sa konajú doplňujúce voľby, sa nepovažuje za volebnú.
5. Kontrolná komisia združenia sa volí na Členskej schôdzi, ktorá predchádza uplynutiu jej funkčného
obdobia. Ak bola nová kontrolná komisia zvolená pred uplynutím funkčného obdobia
predchádzajúcej kontrolnej komisie, výkon funkcie zvolenej kontrolnej komisie začína dňom
nasledujúcim po uplynutí funkčného obdobia predchádzajúcej.
6. Na Členskej schôdzi sú oprávnení zúčastniť sa členovia. Člen fyzická osoba sa zúčastňuje na
zasadnutí Členskej schôdze osobne.
7.

Každý člen má jeden hlas a všetky hlasy sú si rovné. Oprávnenie hlasovať majú výlučne prítomní
delegáti Členskej schôdze.

8. Členskej schôdze sa môžu zúčastniť aj pozvaní hostia, ktorí nemajú hlasovacie právo. Účasť iných
hostí je podmienená súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých členov, ktorí sa zúčastnia zasadnutia
Členskej schôdze.
Článok 12
Právomoci Členskej schôdze
1.

Do výlučnej pôsobnosti Členskej schôdze patrí:
a) schvaľovať stanovy a ich zmeny,
b) voliť a odvolávať Predsedu združenia a ostatných členov výkonného orgánu združenia,
c) voliť a odvolávať kontrolnú komisiu a Kontrolóra združenia,
d) rozhodovať o neprijatí za člena združenia alebo o vylúčení člena zo združenia,
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e)
f)
g)
h)
i)
j)

rozhodovať o výške členského príspevku,
rozhodovať o zásadných otázkach, týkajúcich sa správy majetku a hospodárenia združenia,
schvaľovať zrušenie združenia s likvidáciou alebo bez likvidácie (zlúčenie, rozdelenie),
schvaľovať rozpočet združenia
schvaľovať výročnú správu o hospodárení a činnosti združenia,
schvaľovať prijatie čestných členov, ktorí sa výnimočným spôsobom zaslúžili o rozvoj a
šírenie dobrého mena združenia,
k) Členská schôdza si môže vyhradiť právo rozhodnúť aj o ďalších veciach, ktoré patria do
pôsobnosti iných orgánov združenia.
2. Členská schôdza môže delegovať právomoc vyplývajúcu z uznesenia Členskej schôdze výkonnému
orgánu a súčasne vo svojom rozhodnutí uvedie rozsah a podmienky delegovanej právomoci.
Článok 13
Uznášaniaschopnosť a rozhodovanie Členskej schôdze
1.

Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov a rozhodnutia
sa schvaľujú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.

2. Ak Členská schôdza nie je uznášaniaschopná ani 30 minút po oznámenom začiatku zasadnutia
Členskej schôdze, na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných
členov a predmetom rokovania Členskej schôdze môže byť iba program uvedený v pozvánke na
Členskú schôdzu. V takom prípade o otázkach, ktoré nie sú súčasťou programu uvedenom v
pozvánke, môže Členská schôdza prijať len odporúčania a stanoviská.
3. Členská schôdza rozhoduje formou uznesenia, ktoré sa uvedie do zápisnice z Členskej schôdze.
4. Zápisnica z Členskej schôdze vrátane prijatých rozhodnutí a výsledkov hlasovania sa zverejňuje
obvyklým spôsobom na webovom sídle združenia a na verejnej nástenke združenia najneskôr do 15
dní odo dňa zasadnutia.
5. Zápisnica obsahuje z Členskej schôdze obsahuje najmä:
a) schválený program zasadnutia,
b) prezenčnú listinu a písomné splnomocnenia, ak boli predložené,
c) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,
d) dôležité vyjadrenia členov k jednotlivým bodom programu,
e) rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a
odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho
odôvodnením, ak o to požiada,
Článok 14
Program riadnej Členskej schôdze
1.

Výkonný orgán združenia zostaví program Členskej schôdze na základe návrhov členov výkonného
orgánu a členov združenia.

2. Na návrh člena prítomného na zasadnutí Členskej schôdze môže byť program Členskej schôdze
zmenený alebo doplnený na začiatku Členskej schôdze pred schvaľovaním programu, ak je Členská
schôdza uznášaniaschopná a, ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných členov.
3. Členská schôdza nemôže rozhodovať o bode, ktorý nie je výslovne uvedený v programe schválenom
členmi prítomnými na zasadnutí Členskej schôdze. V rámci bodu “Rôzne” alebo “Diskusia”, alebo
bodov ich zmyslu a obsahu podobným, môže Členská schôdza prijímať iba odporúčania a
stanoviská.
4. Program riadnej Členskej schôdze musí obsahovať minimálne nasledujúce body:
a) rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

schválenie programu,
voľba orgánov Členskej schôdze a pracovných komisií, ak majú byť zvolené,
správa o činnosti združenia za obdobie od predchádzajúcej Členskej schôdze,
rozpočet združenia,
výročná správa o hospodárení a činnosti združenia,
výročná správa kontrolóra,
schválenie uznesenia

5. Pozvánku a návrh programu Členskej schôdze zasiela združenie členom spôsobom obvyklým,
najmenej sedem dní pred konaním Členskej schôdze. Podklady k rokovaniu Členskej schôdze
zverejní obvyklým spôsobom na webovom sídle združenia a na verejnej nástenke združenia
najneskôr 7 dní pred konaním Členskej schôdze.
Článok 15
Riadne voľby, doplňujúce voľby a volebná Členská schôdza
1.

Riadne voľby do orgánov združenia sa vykonávajú na volebnej Členskej schôdzi konanej raz za štyri
roky, okrem voľby kontrolóra združenia, ktorého funkčné obdobie nie je totožné s funkčným
obdobím ostatných volených orgánov združenia.

2. Pre volebnú Členskú schôdzu platia ustanovenia upravujúce riadnu Členskú schôdzu.
3. Doplňujúce voľby sú voľby do orgánov združenia konané mimo volebnej Členskej schôdze na
zostatok ich funkčného obdobia. V doplňujúcich voľbách sú kandidáti volení v prípade
predčasného zániku funkcie predchádzajúceho nositeľa funkcie alebo ak, volená funkcia nie je
obsadená z iného dôvodu.
Článok 16
Mimoriadna Členská schôdza
1.

Mimoriadnu Členskú schôdzu sú oprávnení zvolať: najmenej 1/3 členov združenia, Predseda
združenia, Kontrolór združenia a výbor združenia.

2. Ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov združenia a noví členovia orgánov na ďalšie obdobie
neboli zvolení, mimoriadnu Členskú schôdzu je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen združenia.
3. V návrhu na zvolanie mimoriadnej Členskej schôdze musí ten, kto ju zvoláva, uviesť body, ktoré
majú byť súčasťou programu rokovania mimoriadnej Členskej schôdze.
4. Mimoriadna Členská schôdza sa uskutoční do 30 dní odo dňa návrhu pre jej uskutočnenie.
5. Pre mimoriadnu Členskú schôdzu platia ustanovenia upravujúce riadnu Členskú schôdzu.
Tretia hlava
Výkonný a kontrolný orgán združenia
Článok 17
Výbor
1.

Výkonným orgánom združenia je výbor, ktorého členov volia a odvolávajú členovia združenia na
Členskej schôdzi.

2. Výbor združenia riadi činnosť združenia a rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, pokiaľ nie
sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov združenia.
3. Počet členov výboru ustanoví Členská schôdza predchádzajúca volebnej Členskej schôdzi
4. Členov Výboru združenia volí najvyšší orgán združenia spomedzi členov združenia.
5. Z novozvolených členov výboru zvolí Členská schôdza Predsedu združenia.

Stanovy TJ Horný Hričov

Stránka 10/3

6. Do pôsobnosti a právomoci výboru združenia patrí najmä:
a) príprava a zvolávanie zasadnutí riadnej, volebnej alebo mimoriadnej Členskej schôdze,
b) rozhodovanie o schválení predpisov združenia, ktorých schválenie nie je vyhradené iným
orgánom združenia,
c) vykonávanie uznesenia Členskej schôdze,
d) zabezpečovanie vedenie účtovníctva a inej evidencie obchodných kníh a ostatných
dokladov združenia v zmysle právnych predpisov,
e) schvaľovanie zástupcov združenia a ich náhradníkov, ktorí sa v mene združenia zúčastňujú
zasadnutí orgánov organizácií, ktorých je združenie členom,
f) zabezpečovanie a vytváranie materiálnych a organizačných podmienok pre vykonávanie
športovej činnosti osôb s príslušnosťou k združeniu,
g) rozhodovanie o bežných otázkach hospodárenia združenia,
h) schvaľovanie návrhu rozpočtu združenia,
i) predkladanie Členskej schôdzi schváleného návrhu rozpočtu združenia a návrhov
rozhodnutí o zásadných otázkach hospodárenia združenia,
j) zabezpečovanie dodržiavanie stanov združenia,
k) rozhodovanie o dočasnom pozastavení členstva a registrácie za združenie,
l) rozhodovanie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie funkcionára združenia,
m) rozhodovanie o delegovaní úloh, vyplývajúcich z pôsobnosti výkonného orgánu na iné
orgány združenia alebo na tretie osoby.
Článok 18
Rozhodnutia Výboru
1.

Výbor združenia je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov výboru.

2. Ak výbor nie je plne obsadený, na jeho uznášaniaschopnosť sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej
väčšiny členov, ktorí sú v čase zasadnutia jeho členmi.
3. Výbor schvaľuje rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Pri rovnosti hlasov má
rozhodujúci hlas Predseda. Hlasovanie člena výkonného orgánu prostredníctvom zástupcu alebo na
základe plnej moci nie je povolené.
4. Pripúšťa sa elektronické hlasovanie, ktorého postup upravuje rozhodnutie výboru.
5. O priebehu zasadnutia a rozhodnutiach Výboru sa vyhotovuje zápisnica. Obsah
obdobne a primerane spravuje článkom 13 ods. 4 týchto Stanov združenia.

zápisnice sa

6. Rozhodnutia prijaté výborom združenia nadobúdajú okamžitú účinnosť, pokiaľ výbor nerozhodne
inak. Rozhodnutie výboru môže zrušiť alebo zmeniť Členská schôdza alebo sám výbor z vlastnej
iniciatívy alebo na podnet kontrolóra.
7.

Rozhodnutia výkonného orgánu nemôžu byť v rozpore s rozhodnutiami najvyššieho orgánu
združenia, predpismi združenia, právnym poriadkom, predpismi a rozhodnutiami športového
zväzu a medzinárodných športových organizácií, ktorých je združenie členom.

8. Zápisnica zo zasadnutia výkonného orgánu vrátane prijatých rozhodnutí a výsledkov hlasovania sa
zasiela všetkým členom výboru najneskôr do 15 dní odo dňa zasadnutia.
Článok 19
Práva a povinnosti členov výboru združenia
1.

Člen výboru združenia má právo:
a) predložiť návrh do programu rokovania výboru združenia,
b) hlasovať o všetkých záležitostiach, o ktorých rozhoduje výbor združenia,
c) vyjadrovať sa ku každému bodu programu a k materiálom prerokovávaným výborom,
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d) navrhnúť hlasovanie výkonného orgánu elektronicky o otázke, ktorej povaha a závažnosť si
nevyžaduje osobné prerokovanie a rozhodnutie veci na
zasadnutí výboru združenia,
e) zúčastniť sa na zasadnutiach iných orgánov združenia a pracovných skupín,
prezentovať na nich svoje návrhy a stanoviská,
f) navrhnúť v odôvodnených prípadoch zvolanie mimoriadneho zasadnutia výboru združenia,
alebo požiadať o zvolanie zasadnutia odbornej komisie, pracovnej skupiny alebo
iného orgánu združenia.
2. Člen výboru združenia je povinný:
a) vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať
stanoviská kontrolóra združenia a odborných orgánov združenia,
b) vykonávať svoju funkciu v súlade so záujmami združenia a všetkých osôb s príslušnosťou k
združeniu,
c) pri výkone svojej funkcie nesmie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých
členov, registrovaných za združenie a osôb s príslušnosťou k združeniu alebo záujmy tretích
osôb pred záujmami združenia,
d) zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu
rozhodnutia,
e) zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie
tretím osobám by mohlo združeniu alebo osobách s príslušnosťou k združeniu spôsobiť
škodu alebo ohroziť záujmy združenia alebo záujmy osôb s príslušnosťou k združeniu,
f) nesprístupňovať pred zasadnutím výboru združenia podklady k jeho rokovaniu tretím
osobám vrátane osôb s príslušnosťou k združeniu, a bez súhlasu výboru združenia alebo
Predsedu ani po zasadnutí výkonného orgánu; to sa netýka podkladov a materiálov, ktoré
združenie po zasadnutí výboru združenia zverejní na svojom webovom sídle,
g) rešpektovať a vykonávať rozhodnutia prijaté výborom združenia v súlade s predpismi
združenia, a to bez ohľadu na to ako hlasoval,
h) zúčastňovať sa osobne na rokovaniach výboru združenia, kde je jeho účasť nezastupiteľná,
i) dbať na záujmy združenia, osôb s príslušnosťou k združeniu, ako aj slovenského športu
všeobecne a svojím vystupovaním a správaním na verejnosti zvyšovať jeho kredit
j) zdržať sa konaní, ktoré by mohli poškodiť dobré meno združenia, jeho predstaviteľov alebo
partnerov združenia.
3. V prípade konania, ktoré je nezlučiteľné s dodržiavaním povinností člena výboru združenia podľa
odseku 2, alebo ak sa člen výboru združenia bez odôvodneného ospravedlnenia nebude opakovane
alebo počas obdobia 3 (troch) mesiacov zúčastňovať na jeho činnosti, takýto člen môže byť na návrh
Predsedu alebo výboru združenia odvolaný z funkcie Členskou schôdzou alebo mu môže byť výkon
funkcie rozhodnutím výboru združenia dočasne pozastavený.
Článok 20
Zasadnutia Výboru združenia
1.

Výbor združenia zasadá podľa potreby, najmenej však raz za 2 (dva) mesiace.

2. Zasadnutia výboru zvoláva a ich priebeh riadi predseda alebo ním poverený člen výboru.
3. Zaradenie konkrétneho bodu do programu zasadnutia výboru združenia môže navrhnúť každý člen
výboru, prípadne i kontrolór. Navrhované body do programu zasadnutia členovia výboru
predkladajú predsedovi spravidla najmenej 10 dní pred konaním zasadnutia.
4. Program zasadnutia výkonného orgánu zostavuje predseda. Program zasadnutia výboru združenia
sa zasiela členom výboru spolu s pozvánkou a materiálmi na rokovanie spravidla najmenej 7 dní
pred konaním zasadnutia.
5. Na rokovaniach výboru združenia sa môžu zúčastniť bez práva hlasovať aj iné prizvané osoby.
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6. Zasadnutia výboru združenia sú neverejné, ak výbor nerozhodne inak.
7.

Výbor združenia môže k jednotlivým prerokovávaným bodom programu prizvať tretie osoby, aby
vyjadrili odborné stanovisko, zodpovedali otázky alebo podali doplňujúce informácie k
prerokovávanej veci. Prizvané tretie osoby nemajú hlasovacie právo.
Článok 21
Predseda združenia

1.

Predseda združenia (ďalej len “predseda”) je štatutárnym orgánom združenia, ktorý je oprávnený
konať v mene združenia.

2. Predseda je členom výboru združenia s právom hlasovať.
3. Predseda koná v mene združenia v právnych, administratívnych a organizačných vzťahoch a je
oprávnený v mene združenia podpisovať všetky písomnosti.
4. Predseda vykonáva najčastejšie právne úkony v mene združenia a jeho najdôležitejšími úlohami sú:
a) vystupovať v mene združenia, zastupovať a reprezentovať jeho záujmy pri rokovaniach s
tretími osobami,
b) zabezpečovať efektívne fungovanie združenia za účelom naplnenia poslania a cieľov
združenia vykonávaním hlavných činností združenia,
c) realizovať rozhodnutia prijaté Členskou schôdzou, prípadne iných orgánov združenia,
d) dohliadať na prácu činnosť osôb s príslušnosťou k združenia,
e) koordinovať vzťahy medzi združením a inými športovými organizáciami pôsobiacich, avšak
nie len, v plaveckých športoch, ako aj vzťahy združenia so športovými organizáciami,
ktorých je združenie členom,
f) plnenie úloh vyplývajúcich z administratívnych a organizačných vzťahov.
5. Predseda je povinný vopred prerokovať svoje rozhodnutia o zásadných otázkach vo výbore
združenia a/alebo s kontrolórom združenia.
Článok 22
Kontrolná komisia
1.

Kontrolná komisia je kontrolným orgánom združenia. Kontrolná komisia je oprávnená nahliadať
do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti združenia a kontrolovať, či sú účtovné
záznamy vedené v súlade so skutočnosťou a či sa činnosť združenia uskutočňuje v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi a stanovami združenia.

2. Kontrolná komisia je zodpovedná Členskej schôdzi.
3. Kontrolnú komisiu volia a odvolávajú členovia združenia na Členskej schôdzi.
4. Kontrolná komisia si na svojom prvom rokovaní po zvolení Členskou schôdzou zvolí svojho
predsedu – Kontrolóra združenia.
5. Člen kontrolnej komisie nesmie byť zároveň členom výkonného orgánu združenia.
6. Kontrolná komisia najmä:
a) preskúmava správu o hospodárení a svoje vyjadrenie k nej predkladá Členskej schôdzi,
b) kontroluje vedenie účtovných kníh a iných dokladov najmenej dvakrát ročne,
c) vykonáva kontrolu nad hospodárením s finančnými prostriedkami a majetkom združenia,
d) kontroluje dodržiavanie stanov a predpisov združenia,
e) upozorňuje orgány združenia na nedostatky a navrhuje spôsob odstránenia.
7.

Kontrolnú komisiu zvoláva jej predseda podľa potreby, najmenej však jedenkrát za kalendárny
rok.
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8. O priebehu zasadnutia a rozhodnutiach Kontrolnej komisie sa vyhotovuje zápisnica. Obsah
zápisnice sa obdobne a primerane spravuje článkom 13 ods. 4 stanov.
PIATA ČASŤ
Hospodárenie združenia
Článok 23
Základné princípy hospodárenia združenia
1.

Združenie má účtovné obdobie kalendárny rok v zmysle § 9, ods. 3 ZoŠ.

2. Plánovanie, koordinovanie a uskutočňovanie príjmov a výdavkov združenia za priebeh jedného
účtovného obdobia má byť v zásade vyrovnané.
3. Majetok, výnosy a príjmy vytvorené hlavnými činnosťami združenia, dotácie a príspevky z
verejných zdrojov, členské príspevky a iné príjmy združenia sa využívajú na napĺňanie poslania a
cieľov združenia a na úhradu výdavkov (nákladov) s tým spojených.
4. Združenie hospodári na základe plánovaného rozpočtu na kalendárny rok, ktorý schvaľuje Členská
schôdza na návrh výboru združenia.
5. Za zostavenie rozpočtu na príslušný kalendárny rok, správy o hospodárení a činnosti združenia
zodpovedá predseda združenia.
6. Predseda združenia predkladá Členskej schôdzi každoročne najneskôr do konca marca príslušného
kalendárneho roka Správu o hospodárení a činnosti združenia za predchádzajúci kalendárny rok,
ktorá obsahuje:
a) zmeny stanov a iných predpisov združenia,
b) zmeny v zložení orgánov združenia,
c) prehľad vykonávaných činností a projektov,
d) prehľad dosiahnutých športových výsledkov,
e) správu o hospodárení združenia za predchádzajúci kalendárny rok obsahujúcu:
- plánovaný a skutočný rozpočet vrátane vysvetlenia prípadných rozdielov medzi nimi,
- prehľad výnosov združenia podľa zdrojov a ich pôvodu,
- prehľad nákladov združenia a osobitne prehľad nákladov na prevádzku združenia, náklady
na odmeny a náhrady cestovných výdavkov
- stav a pohyb majetku a záväzkov združenia,
7.

rozpočet združenia, výročná správa o hospodárení a činnosti združenia sa po ich prerokovaní a
schválení Členskou schôdzou zverejňujú na webovom sídle združenia.
Článok 24
Príjmy združenia a výdavky združenia

1.

Príjmy združenia tvoria najmä:
a) členské príspevky od členov združenia,
b) príspevky od iných občianskych združení vrátane príspevku od národného športového zväzu
c) dary,
d) výchovné a odstupné za prestupy športovcov do iného športového klubu
e) príjmy za vstupy na športové podujatia organizované združením,
f) príjmy z predaja tovarov alebo služieb označených symbolmi združenia podľa týchto stanov,
g) príjmy zo zmlúv o reklame,
h) príjmy z hospodárenia s vlastným majetkom a právami združenia, najmä nájomné z
prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku,
i) podiely zo zaplatenej dane fyzickej alebo právnickej osoby podľa § 50 a nasl. zákona č.
595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
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j)
k)
l)
m)

sponzorské zo zmlúv o sponzorstve v športe podľa § 50 a nasl. ZoŠ,
príspevok od národného športového zväzu z príspevku uznanému športu,
dotácie z rozpočtu verejnej správy,
príspevok na národný športový projekt podľa § 75 ZoŠ,

2. Výdavky združenia, ktorými sa napĺňa poslanie združenia v spoločnosti, sleduje verejná
prospešnosť a dosahujú ciele združenia sú najmä výdavky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

na zabezpečenie športovej činnosti združenia,
na zabezpečenie prípravy športovej reprezentácie združenia,
na zabezpečenie účasti športovej reprezentácie združenia na športových súťažiach,
na podporu a rozvoj športovania detí a mládeže a podporu zdravého spôsobu života
obyvateľov,
na zabezpečenie organizovania súťaží športových súťaží,
na odmeny trénerov a ostatných členov realizačných tímov športovej reprezentácie združenia,
na činnosť orgánov a komisií združenia,
výdavky na prípravu športových odborníkov
na kúpu tovarov a služieb, ktorými sa zhodnocuje existujúci majetok a práva združenia
vrátane následného predaja týchto tovarov a služieb so symbolmi združenia.
iné výdavky.
ŠIESTA ČASŤ
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
Článok 25
Zrušovanie a zánik združenia

1.

Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia Členskej schôdze alebo
zlúčením s iným združením v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov, pri ktorých sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny všetkých členov.

2. Združenie môže tiež zaniknúť právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
alebo súdu o jeho rozpustení.
3. V prípade zániku združenia z dôvodov a za podmienok stanovených v ust. § 12 ods. 1 písm. a)/
zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov Členská schôdza určí
likvidátora združenia.
4. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie.
5. V prípade zániku združenia bez právneho nástupcu vykoná na základe rozhodnutia Členskej
schôdze určený likvidátor likvidáciu majetku združenia v zmysle ustanovení § 70 a nasl.
Obchodného zákonníka s použitím § 13 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov.
6. V prípade zrušenia združenia s ustanovením právneho nástupcu prechádza všetok majetok, aktíva,
pasíva, záväzky a pohľadávky z právnych vzťahov, na právneho nástupcu združenia, ak Členská
schôdza nerozhodne inak.
7.

Likvidátor je povinný najskôr vyrovnať všetky záväzky a pohľadávky združenia a s likvidačným
zostatkom naloží podľa rozhodnutia Členskej schôdze.

8. Zánik združenia sa oznamuje Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a do informačného systému
športu.
9. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného
zákonníka.
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Článok 26
Prechodné ustanovenia
1.

Funkčné obdobie volených členov orgánov združenia, ktorí vykonávajú volenú funkciu v združení
končí a zaniká dňom vykonania volieb do orgánov podľa týchto stanov.
Článok 27
Zrušovacie ustanovenie

1.

Zrušujú sa Stanovy Telovýchovnej jednoty HORNÝ HRIČOV registrované Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky dňa 28.10 1994 pod číslom spisu VVS/1-900/90 – 10056.
Článok 28
Účinnosť

1.

Tieto stanovy boli prerokované a schválené na Členskej schôdzi združenia Telovýchovná jednota
Horný Hričov podľa jeho pôvodných stanov dňa DD.MM. RRRR a nadobúdajú účinnosť dňom
registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

2. Zmenu stanov oznámi Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní od ich schválenia
predseda združenia v súlade s § 11, ods.1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov.
3. Budúce zmeny týchto stanov schválené Členskou schôdzou nadobúdajú účinnosť dňom ich
schválenia, ak Členská schôdza nerozhodne o neskoršom nadobudnutí účinnosti zmeny stanov.
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