Stanovy
cyklistického klubu R. C. T. Martin
Článok 1
Základné ustanovenie
1. Športový klub cyklistiky R.C.T. Martin ďalej len ŠK, je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným
združením občanov, ktorí jej prostredníctvom vykonávajú záujmové činnosti v oblasti športu a telesnej
výchovy.
2. Poslaním činnosti cyklistického klubu je starať sa o rozvoj cyklistiky v mieste pôsobenia klubu a jeho
blízkom okolí, vytvárať podmienky pre činnosť svojich členov a pre ich kvalitnú účasť v súťažiach , dbať
o rozvoj mládežníckej základne cyklistiky, vytvárať materiálne podmienky pre športovú činnosť,
spolupracovať s miestnymi, štátnymi a spoločenskými organizáciami v prospech rozvoja cyklistiky.
3. ŠK je otvoreným samostatným a nezávislým nepolitických združením, vyvíjajúcim svoju činnosť na
demokratických princípoch.
4. ŠK sa môže dobrovoľne združovať do vyšších foriem združení za účelom obhajovania, riešenia
a presadzovania spoločenských záujmov a potrieb.
5. ŠK je organizáciou s právnou subjektivitou. Sídlom je Hviezdoslavova 25, Martin.
6. Do ŠK môžu vstúpiť i ďalšie oddiely, ktoré požiadajú o prijatie. O ich prijatí za podmienok rešpektovania
týchto stanov, rozhoduje výbor ŠK na členskej schôdzi.
Článok 2
Členstvo
1. Členstvo v ŠK môže byť individuálne, kolektívne a čestné.
2. Individuálne členstvo v ŠK je dobrovoľné. Členom sa môže stať slov. štátny občan bez rozdielu
politického presvedčenia a príslušnosti, náboženského vyznania, pohlavia a veku, i cudzí štátny
príslušník ak má trvalé bydlisko v SR a súhlasí s týmito stanovami stanovami. O prijatí rozhoduje výbor
oddielu na základe písomnej prihlášky, prijatie potvrdzuje členská schôdza.
3. Dokladom o členstve je platný členský preukaz. Jeho platnosť je podmienená zaplatením členských
príspevkov za bežný kalendárny rok najneskoršie do 31.12. .
4. Individuálne členstvo zaniká vystúpením na vlastnú žiadosť, vyškrtnutím pre nesplnenie základných
členských povinnosti alebo vylúčením pre obzvlášť závažné previnenie nezlúčiteľné s členstvom v ŠK.
O vylúčení rozhoduje členská schôdza.
5. Člen ŠK má právo:
- zúčastniť sa na športovom živote klubu.
- zúčastňovať sa členských schôdzí
- zúčastňovať sa na rokovaní orgánov na ktorých sa hodnotí jeho činnosť, správanie a chovanie
- mať aktívne a pasívne volebné právo, podmienkou byť volený do funkcie je odbornosť,
kvalifikovanosť, bezúhonnosť a vek 18 rokov.
6. Člen ŠK má povinnosť:
- dodržiavať stanovy ŠK
- podieľať sa na činnosti oddielu , ktorého je členom a riadne vykonávať všetky prijaté funkcie
- riadne a včas platiť členské, oddielové a iné schválené príspevky a poplatky.
7. Kolektívne členstvo vzniká uzavretím písomnej dohody, obsahujúcej práva, povinnosti rozsah a spôsob
vzájomnej spolupráce. Kolektívnym členom môže byť i organizácia alebo inštitúcia mimo republiky.
8. Čestné členstvo môžu orgány ŠK udeliť jednotlivcovi, kolektívu, organizácii alebo inštitúcii za osobitné
zásluhy a rozvoj telesnej kultúry.
Článok 3
Orgány klubu
1. Orgánmi ŠK sú:
-

členská schôdza
výkonný výbor
správna rada
odborné komisie

2. Najvyšším orgánom ŠK je členská schôdza. Členovia mladší ako 18 rokov majú na nej právo účasti bez
práva hlasovať. Členská schôdza sa schádza najmenej 1 – krát ročne.
3. Členská schôdza najmä:
- prerokováva správu o činnosti cyklistického klubu od predchádzajúcej členskej schôdze
- schvaľuje stanovy ŠK a ich zmeny, uznáša sa o zmene názvu klubu, prípadne o jeho zrušení,
či zlúčení s inými klubom,
- rozhoduje o počte, zložení a funkčnom období výkonného výboru a správnej rady ŠK, volí
predsedov odborných komisií a delegátov na rokovanie iných orgánov
- rozhoduje o uzatváraní zmlúv o súčinnosti s inými občianskymi združeniami
- schvaľuje rozpočet ŠK, výšku členských príspevkov a správu o hospodárení ŠK
- je oprávnená zrušiť, alebo zmeniť rozhodnutie výkonného výboru a správnej rady ŠK, ak je toto
v rozpore so všeobecnými predpismi, alebo stanovami ŠK.
4. Pred každým hlasovaním na členskej schôdzi sa rozhodne o spôsobe hlasovania a návrh je vtedy
prijatý, ak preň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov.
5. Medzi členskými schôdzami riadi činnosť ŠK výkonný výbor, ktorý je spravidla 9- členný a v jeho čele je
prezident ŠK.
6. Výkonný výbor ŠK zasadá minimálne 2 – krát do mesiaca a 1 – krát do mesiaca zabezpečuje spoločné
zasadnutie so správnou radou ŠK.
7. Výkonný výbor ŠK operatívne riadi činnosť klubu a rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ nie sú
stanovami vyhradené členskej schôdzi.
8. Organizačne zabezpečuje činnosť všetkých družstiev ŠK a zabezpečuje styky s domácimi
a zahraničnými cyklistickými klubmi a subjektormi.
9. Výkonný výbor ŠK je oprávnený rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov
výkonného výboru ŠK. Uznesenie výboru je platné, ak preň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných
členov výkonného výboru ŠK.
10. Zasadnutí VV ŠK sa môže zúčastniť predseda správnej rady a predsedovia odborných komisií.
11. Meno ŠK sú oprávnení vystupovať a konať – výkonný výbor, prezident, manažér, technický vedúci
a splnomocnení VV ŠK.
12. VV ŠK schvaľuje obsadzovanie funkcii profesionálnych zamestnancov ŠK a v prípade porušovania
pracovnej disciplíny a stanov ŠK ich môže v zmysle zákonníka práce odvolať z funkcie.
Článok 4
Majetok a hospodárenie
1. ŠK má vo vlastníctve nehnuteľný a hnuteľný majetok potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti. Užíva
na základe zmluvných vzťahov štátny, prípadne iný majetok, o ktorý je povinný sa starať , chrániť
a zveľaďovať ho. Nakladá s ním v súlade so všeobecnými záväznými predpismi vyšších
telovýchovných orgánov a v súlade s nimi i s vlastnými pravidlami.
2. Zdrojom majetku ŠK sú príjmy z členských príspevkov, príjmy z telovýchovnej, športovej, spoločenskej
a ostatnej činnosti, z výnosov vedľajšieho hospodárstva i iných povolených podnikateľských činností,
ďalej dary, príspevky, dotácie, bezplatné prevody, prípadne iné príjmy.
3. Spôsob rozdeľovania príjmov stanoví členská schôdza. Bezprostredným správcom majetku
a finančných záležitostí je poverený hospodársky pracovník cyklistického klubu, ktorý je členom
výkonného výboru.
Článok 5
Záverečné ustanovenie
Tieto stanovy schválila členská schôdza dňa
splnením oznamovacej povinnosti.

26.11. 1992 a nadobúdajú účinnosť dňom registrácie alebo

