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1. Pôvodné znenie Stanov OZ

Stanovy
občianskeho združenia

MESTSKÝ PROGRAM MATERIÁLNEHO ZABEZPEČENIA VÝKONNOSTNÉHO ŠPORTU V PÚCHOVE
založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb.

Článok 1
Základné ustanovenia

1. Názov  občianskeho  združenia  je:  Mestský  program  materiálneho  zabezpečenia
výkonnostného športu v Púchove (ďalej len združenie).

2. Združenie  je  nezisková  organizácia  združujúca  fyzické  a právnické  osoby,  ktorí  sa  usilujú
realizovať ciele združenia uvedené v článku 2.

3. Združenie  má postavenie  právnickej  osoby s pôsobnosťou na území Slovenskej  republiky.
Vystupuje  v právnych vzťahoch svojim menom a nesie  zodpovednosť  vyplývajúcu z týchto
vzťahov.

4. Sídlo združenia: Štefánikova 821, 020 01 Púchov.

Článok 2
Ciele a úlohy

1. Základným cieľom činnosti združenia bude najmä:
a) vytvárať a zabezpečovať materiálne podmienky pre športové kolektívy a jednotlivcov

vo výkonnostných kategóriách športu na území mesta Púchov.
b) organizovať  prerozdelenie  materiálnej  podpory  športovým  kolektívom

a jednotlivcom,
c) kontrolovať  hospodárne  nakladanie  s materiálnymi  zdrojmi  v športových  kluboch

a u jednotlivcov.

Článok 3
Orgány združenia

1. Orgánmi združenia sú:
a) najvyšší orgán – Zhromaždenie,
b) výkonný orgán – Správna rada,
c) štatutárny orgán – Predseda,
d) kontrolný orgán – Dozorná rada.

Článok 4
Zhromaždenie

1. Zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Zvoláva ho minimálne raz za kalendárny rok
predseda združenia písomnou pozvánkou všetkým členom združenia  aspoň 7 dní  vopred.
Zhromaždenie je tvorené riadnymi členmi združenia.  Každý riadny člen má jeden mandát
s hlasom rozhodujúcim. Mimoriadne zasadnutie Zhromaždenia predseda zvoláva na žiadosť
najmenej jednej tretiny riadnych členov združenia.

2. Zhromaždenie:
a) schvaľuje stanovy, ich doplnky a symboliku



b) schvaľuje správu o hospodárení a činnosti združenia, účtovnú závierku, plán činnosti
a rozpočet na nasledujúce obdobie

c) rozhoduje o prijatí nového riadneho a čestného člena
d) rozhoduje o vylúčení riadneho a čestného člena
e) volí a odvoláva členov Správnej rady (predsedu, podpredsedu a tajomníka)

volí a odvoláva členov Správnej rady okrem predsedu Správnej rady
f) volí a odvoláva členov Dozornej rady
g) schvaľuje zásady rozdeľovania finančných prostriedkov združenia na projekty
h) stanovuje  výšku  členského  príspevku  členov  združenia  pre  príslušné  obdobie

a spôsob úhrady
i) rozhoduje o vstupe združenia do iných organizácií,
j) rozhoduje o zrušení združenia a o spôsobe likvidácie jej majetku,
k) ustanovuje likvidátora pri zániku združenia

3. Zhromaždenie je oprávnené prijímať uznesenia, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov
s hlasom rozhodujúcim, aj na základe splnomocnenia.

4. Uznesenie  je  prijaté,  ak  sa  zaň vysloví  nadpolovičná  väčšina  prítomných členov  s hlasom
rozhodujúcim.

5. Voľby  podpredsedu,  tajomníka  a členov  kontrolného  orgánu  sú  tajné.  Ak  je  pre  funkciu
navrhnutá iba jedna osoba a táto osoba je ochotná funkciu prevziať, môže  sa voľba vykonať
verejným hlasovaním a kandidát je zvolený nadpolovičnou väčšinou hlasov.

6. Ak  je  na  funkciu  viac  kandidátov,  je  zvolený  ten,  ktorý  dosiahne  nadpolovičnú  väčšinu
platných hlasov. Ak žiadny kandidát tento počet hlasov nedosiahol, koná sa doplnková voľba
medzi  dvoma  kandidátmi,  ktorí  dosiahli  najviac  hlasov.  Potom  rozhoduje  prostá  väčšina
hlasov. Pri rovnosti počtu hlasov sa voľba opakuje.

Článok  5
Správna rada

1. V čase medzi zasadnutiami Zhromaždenia riadi činnosť združenia trojčlenná Správna rada –
predseda, podpredseda a tajomník.

2. Správna rada:
a) riadi  činnosť  združenia  medzi  zasadnutiami  Zhromaždenia  vo všetkých oblastiach,

ktoré nie sú vyhradené Zhromaždeniu,
b) schvaľuje reprezentujúcich zástupcov združenia,
c) schvaľuje termíny na nastávajúce obdobie
d) má  právo  uzatvárať  zmluvy  upravujúce  technické  a ekonomické  vzťahy  medzi

združením a jednotlivými členmi a ďalšími právnymi subjektmi
e) rozdeľuje  finančné  prostriedky  a na  jednotlivé  projekty  podľa  zásad  schválených

Zhromaždením
f) plní úlohy na základe rozhodnutia Zhromaždenia,
g) stanovuje rokovací a volebný poriadok
h) pripravuje ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení

združenia, účtovnú závierku, ktoré predkladá na schválenie Zhromaždeniu.
3. Správnu radu zvoláva predseda spravidla raz do mesiaca.  Mimoriadne zasadnutia zvoláva

predseda na žiadosť niektorého z členov Správnej rady, alebo na základe svojho rozhodnutia
4. Správna rada je oprávnená prijímať uznesenia za prítomnosti všetkých členov.
5. Rozhodnutia Správnej rady sa prijímajú konsenzom alebo hlasovaním. Rozhodnutie je prijaté

ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov Správnej rady.
6. K zabezpečovaniu  činnosti  združenia  zriaďuje  Správna rada odborné  skupiny,  pokiaľ  dané

činnosti neriadi poverený člen Správnej rady.



7. Na čele Správnej rady je predseda, ktorý zastupuje združenie v čase medzi Zhromaždeniami.
Je oprávnený rokovať menom združenia vo všetkých veciach ako štatutárny zástupca. V čase
jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda, na základe písomného splnomocnenia.

8. Funkčné obdobie členov Správnej rady sa zhoduje s funkčným obdobím vykonávania funkcie
primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva.

Článok 6
Štatutárny orgán

1. Štatutárnym  orgánom  združenia  je  predseda,  ktorý  zastupuje  združenie  v čase  medzi
Zhromaždeniami.  Je  oprávnený  rokovať  menom  združenia  vo  všetkých  veciach  ako
štatutárny  zástupca.  V čase  jeho  neprítomnosti  ho  zastupuje  podpredseda,  na  základe
písomného splnomocnenia.

2. Predseda združenia je volený zhromaždením a jeho funkčné obdobie sa zhoduje s funkčným
obdobím vykonávania funkcie primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva.

Článok 7
Dozorná rada

1. Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia, tvoria ju 3 členovia volení Zhromaždením.
Úlohou Dozornej rady je zabezpečovanie a vykonávanie kontrolnej činnosti v zmysle platného
právneho poriadku a stanov združenia.

2. Členstvo v Dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v Správnej rade združenia. Dozorná rada
zodpovedá za svoju činnosť Zhromaždeniu.

3. Dozorná rada:
a) upozorňuje Správnu radu a predsedu združenia na zistené nedostatky a predkladá

návrhy na ich odstránenie,
b) kontroluje hospodárenie združenia
c) dozerá  nad  dodržiavaním  stanov  združenia,  rozhodnutí  orgánov  združenia

a všeobecne záväzných právnych predpisov,
d) dbá  na  súlad  medzi  rozhodnutiami  orgánov  združenia,  stanovami  a všeobecne

záväznými predpismi
e) posudzuje správu o hospodárení a činnosti združenia, účtovnú závierku, plán činnosti

a rozpočet predtým ako ju prijme Zhromaždenie,
f) predkladá Zhromaždeniu správu o svojej činnosti

4. Dozorná rada vykonáva svoju činnosť ako orgán nezávislý na ostatných štruktúrach.

Článok 8
Členstvo

1. Členstvo v združení je dobrovoľné.
2. Združenie má riadnych členov a čestných členov.
3. Riadnymi členmi združenia môžu byť:

a) fyzická  osoba,  ktorá  bola  právoplatne  zvolená  a  vykonávajúca  funkciu  primátora
mesta Púchov,

b) fyzické  osoby,  ktoré  sú  zároveň  aj  právoplatne  zvolenými  vykonávajúce  funkciu
poslancov mestského zastupiteľstva mesta Púchov

4. Čestnými členmi môžu byť fyzické osoby – vo veku od 18 rokov, ktoré sa chcú podieľať na
rozvíjaní činnosti združenia. O čestnom členstve rozhoduje Zhromaždenie. Čestní členovia sa
môžu zúčastňovať rokovaní Zhromaždenia s hlasom poradným.

5. Členstvo  v  združení  vzniká  na  základe  prejavu  vôle  uchádzača  o  členstvo,  registráciou
prihlášky  a  zaplatením základného členského príspevku,  pričom riadne členstvo musí  byť



schválené  Zhromaždením.  Obnovuje  sa  ročne,  zaplatením  členského  príspevku  vo  výške
stanovenej Zhromaždením. Súčasťou písomnej prihlášky musí byť vyplnený dotazníka súhlas
záujemcu so stanovami združenia. O členstve, registrácií a ďalších podmienkach rozhoduje
Zhromaždenie.

6. Člen má právo:
a) zúčastňovať sa činností združenia,
b) uplatňovať svoje názory, návrhy a kritiku,
c) požadovať informácie o činnosti a hospodárení združenia, 
d) byť informovaný o činnosti a zámeroch združenia
e) využívať výhody vyplývajúce z členstva v združení
f) podieľať  sa  na  čerpaní  prostriedkov  združenia  na  základe  zásad  o  rozdeľovaní

finančných prostriedkov schválených Zhromaždením, 
g) voliť a byť volený do orgánov združenia.

7. Člen má povinnosť:
a) dodržiavať stanovy a uznesenia prijaté Zhromaždením alebo Správnou radou, 
b) šetriť, chrániť a zveľaďovať majetok združenia, 
c) riadne, včas a v stanovenej výške uhrádzať členský príspevok, 
d) dodržiavať  zásady  etiky  a  vždy  sa  správať  a  konať  tak,  aby  nepoškodili  záujmy

združenia, 
e) pomáhať pri plnení cieľov združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko.

8. Členstvo zaniká:
a) vystúpením člena zo združenia, člen môže na základe svojho rozhodnutia kedykoľvek

vystúpiť zo združenia, 
b) vylúčením  zo  združenia,  ak  člen  závažným  spôsobom  poruší  stanovy  združenia,

právny poriadok alebo keď jeho činnosť  nie je  v  súlade so záujmami a činnosťou
združenia. O vylúčení člena rozhoduje Zhromaždenie, 

c) úmrtím člena, 
d) zrušením združenia,
e) ak člen prestane spĺňať podmienky uvedené v bodoch 4 a 5

Článok 9
Majetok a hospodárenie

1. Majetok združenia tvorí hmotný majetok, pohľadávky a iné majetkové práva. 
2. Zdrojom majetku sú: 

a) majetok prevedený do vlastníctva združenia, 
b) členské príspevky a dary členov združenia, 
c) príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti, 
d) príspevky a dary sponzorov, 
e) príjmy zo športovej činnosti.

3. Združenie  hospodári  so  svojím  majetkom  podľa  schváleného  rozpočtu  Zhromaždením,  v
súlade s všeobecne záväznými predpismi. Ochrana majetku, jeho evidencia a hospodárenie s
ním sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými prepismi a podlieha kontrole Dozornej
rady. 

4. S  finančnými  prostriedkami v  rámci  schváleného rozpočtu  disponuje  predseda,  resp.  ním
poverený niektorý člen Správnej rady.

5. O nadobúdaní, zbavenia sa a prevodoch nehnuteľného majetku nadobudnutého združením
rozhoduje  Zhromaždenie.  O  nadobúdaní,  zbavenia  sa  a  prevodoch  hnuteľného  majetku
združenia  mimo  obvyklé  hospodárenie  a  výdajov  v  rámci  disponibilných  zdrojov,  mimo
schválený plán a rozpočet rozhoduje Správna rada. 

Článok 10



Zánik združenia

1. Združenie môže zaniknúť rozhodnutím Zhromaždenia. 
2. Pri zániku združenia menuje Zhromaždenie likvidátora a stanovuje výšku jeho odmeny. 
3. Likvidátor je v priebehu likvidácie povinný:

a) vykonať všetky činnosti spojené so zánikom združenia v zmysle zákona 83/1990 Zb. o
Združení občanov, 

b) sústrediť peňažné prostriedky v jednom peňažnom ústave, 
c) dokončiť bežné záležitosti, 
d) vysporiadať záväzky združenia, 
e) speňažiť majetok združenia najhospodárnejším spôsobom.

4. Pri likvidácií sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie
môže použiť výlučne na športový účel. 

Článok 11
Záverečné ustanovenia

1. Tieto stanovy boli schválené dňa 10.07.2013.
2. Zmeny a doplnky stanov schvaľuje Zhromaždenie.
3. Združenie vzniká  registráciou na Ministerstve vnútra,  stanovy nadobúdajú účinnosť  dňom

registrácie.



2. Zmena Stanov OZ v bodoch

Návrh znenia Dodatku č. 1 k Stanovám občianskeho združenia MESTSKÝ PROGRAM MATERIÁLNEHO 
ZABEZPEČENIA VÝKONNOSTNÉHO ŠPORTU V PÚCHOVE založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb.

1. V článku 2 bode 1 sa slovo „bude“ nahrádza slovom „je“.

2. Článok 2 odsek 1 písmeno b) znie:

„organizovať prerozdelenie finančnej a materiálnej podpory športovým kolektívom 
a jednotlivcom,“

3. Článok 2 bod 1 písmeno c) znie:

„c) kontrolovať hospodárne nakladanie s finančnými a materiálnymi zdrojmi v športových 
kolektívoch a u jednotlivcov,“

4. Článok 2 odsek 1 sa dopĺňa o písmeno d) v znení:

„d) získavať finančné zdroje a materiálne zabezpečenie na podporu výkonnostného športu.“

5. V článku 3 bod 1 písmeno c) sa za slovo „Predseda“ dopĺňa slovné spojenie „Správnej rady“.

6. Článok 4 bod 1 znie:

„Zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Zvoláva ho minimálne raz za kalendárny rok 
predseda správnej rady združenia pozvánkou všetkým členom združenia aspoň 3 dni vopred. 
Zhromaždenie je tvorené riadnymi členmi združenia. Každý riadny člen má jeden mandát 
s hlasom rozhodujúcim. Mimoriadne zasadnutie Zhromaždenia predseda správnej rady 
zvoláva na žiadosť najmenej jednej tretiny riadnych členov združenia.“

7. V článku 4 bod 2 písmeno a) sa vypúšťa slovné spojenie „a symboliku“.

8. V článku 4 bod 2 písmeno b) sa dopĺňa sa za slovo „schvaľuje“ dopĺňa slovo „ročnú“.

9. V článku 4 bod 2 písmeno c) sa vypúšťa slovné spojenie „riadneho a“.

10. V článku 4 bod 2 písmeno d) sa vypúšťa slovné spojenie „riadneho a“.

11. Článok 4 bod 2 písmeno e) znie:

„e) volí a odvoláva členov Správnej rady okrem predsedu Správnej rady,“

12. V článok 4 bod 3 sa slovné spojenie „oprávnené prijímať uznesenia“ nahrádza slovom 
„uznášaniaschopné“

13. Článok 4 bod 5 znie:

„Voľby členov Správnej rady a členov Dozornej rady sú tajné. Ak je pre funkciu navrhnutá iba 
jedna osoba a táto osoba je ochotná funkciu prevziať môže  sa voľba vykonať verejným 
hlasovaním a kandidát je zvolený nadpolovičnou väčšinou hlasov.“



14. V článku 4 bod 6 sa veta „Pri rovnosti počtu hlasov sa voľba opakuje“ nahrádza vetou „Pri 
rovnosti počtu hlasov sa voľba vykoná losovaním.“

15. Článok 5 bod 1 znie:

„V čase medzi zasadnutiami Zhromaždenia riadi činnosť združenia Správna rada tvorená 
predsedom a dvomi členmi.“

16. V článku 5 bod 2 písmeno d) sa slovné spojenie „jednotlivými členmi a ďalšími právnymi 
subjektmi“ nahrádza slovným spojením „a tretími osobami“.

17. Článok 5 bod 2 písmeno h) znie:

„h) pripravuje ročnú správu o hospodárení a činnosti združenia, návrh rozpočtu a účtovnú 
závierku, ktoré predkladá na schválenie Zhromaždeniu,“.

18. Článok 5 bod 2 sa dopĺňa o písmeno i) v znení:

„i) je zodpovedná za evidenciu členov združenia.“

19. V článku 5 bod 4 sa slovné spojenie „všetkých členov“ nahrádza slovným spojením „predsedu 
a jedného člena“.

20. V článku 5 bod 5 sa vypúšťa druhá veta.

21. V článku 5 bod 6 sa slovo „zriaďuje“ nahrádza slovným spojením „môže zriaďovať“.

22. Článok 5 bod 7 sa vypúšťa.

23. V článku 5 sa mení číslovanie bodu 8 z 8 na 7.

24. Článok 6 bod 1 znie:

„Štatutárnym orgánom združenia je predseda Správnej rady, ktorý zastupuje združenie v čase
medzi Zhromaždeniami. Predsedom Správnej rady je úradujúci primátor Mesta Púchov.“

25. V článku 7 bod 2 sa slovo „podpredseda“ nahrádza slovným spojením „poverený člen“.

26. Článok 6 bod 3 znie:

„Funkčné obdobie predsedu správnej rady sa zhoduje s funkčným obdobím vykonávania 
funkcie primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva.“

27. V článku 7 bod 3 písmeno a) sa za slovo „predseda“ dopĺňa slovné spojenie „Správnej rady“.

28. Článok 7 bod 3 písmeno e) znie:

„e) dáva stanovisko k ročnej správe o hospodárení a činnosti združenia, k účtovnej závierke, 
plánu činnosti a rozpočtu predtým ako ich prijme Zhromaždenie,“

29. V článku 7 bod 4 sa slovo „štruktúrach“ nahrádza slovným spojením „orgánoch združenia“.

30. Článok 8 bod 4 znie:

„Čestnými členmi môžu byť fyzické osoby, ktoré dosiahli vek 18 rokov a právnické osoby, 
ktoré sa chcú podieľať na rozvíjaní činnosti združenia. O čestnom členstve rozhoduje 
Zhromaždenie. Čestní členovia sa môžu zúčastňovať rokovaní Zhromaždenia s hlasom 
poradným.“



31. Článok 8 bod 5 znie:

„Členstvo v združení vzniká na základe prejavu vôle uchádzača o členstvo, registráciou 
prihlášky a zaplatením základného členského príspevku. Súčasťou písomnej prihlášky musí 
byť vyplnená prihláška a súhlas záujemcu so stanovami združenia. O členstve, registrácií a 
ďalších podmienkach rozhoduje Zhromaždenie.“

32. V článku 8 bod 6 písmeno b) sa vypúšťa čiarka a slovné spojenie „a kritiku“.

33. V článku 8 bod 7 písmeno e) sa vypúšťa slovné spojenie „a žiadať o stanovisko“.

34. V článku 8 bod 8 písmeno e) sa slovné spojenie „bodoch 4 a 5“ nahrádza slovným spojením 
„bode 3 písmeno a) a b)“.

35. V článku 9 bod 2 sa za slovom „sú“ dopĺňa slovo „najmä“.

36. Článok 10 bod 4 znie:

„Pri likvidácií sa najprv uhradia všetky záväzky združenia. Zvyšný majetok sa v prípade 
likvidácie môže použiť výlučne na športový účel.“

3. Nové znenie Stanov OZ

Stanovy
občianskeho združenia

MESTSKÝ PROGRAM MATERIÁLNEHO ZABEZPEČENIA VÝKONNOSTNÉHO ŠPORTU V PÚCHOVE
založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb.

Článok 1
Základné ustanovenia

5. Názov  občianskeho  združenia  je:  Mestský  program  materiálneho  zabezpečenia
výkonnostného športu v Púchove (ďalej len združenie).

6. Združenie  je  nezisková  organizácia  združujúca  fyzické  a právnické  osoby,  ktorí  sa  usilujú
realizovať ciele združenia uvedené v článku 2.



7. Združenie  má postavenie  právnickej  osoby s pôsobnosťou na území Slovenskej  republiky.
Vystupuje  v právnych vzťahoch svojim menom a nesie  zodpovednosť  vyplývajúcu z týchto
vzťahov.

8. Sídlo združenia: Štefánikova 821, 020 01 Púchov.

Článok 2
Ciele a úlohy

2. Základným cieľom činnosti združenia je najmä:
a) vytvárať a zabezpečovať materiálne podmienky pre športové kolektívy a jednotlivcov

vo výkonnostných kategóriách športu na území mesta Púchov.
b) organizovať  prerozdelenie  finančnej  a  materiálnej  podpory  športovým kolektívom

a jednotlivcom,
c) kontrolovať  hospodárne  nakladanie  s finančnými  a  materiálnymi zdrojmi

v športových kolektívoch a u jednotlivcov,
d) získavať  finančné  zdroje  a materiálne  zabezpečenie  na  podporu  výkonnostného

športu 
 

Článok 3
Orgány združenia

2. Orgánmi združenia sú:
e) najvyšší orgán – Zhromaždenie
f) výkonný orgán – Správna rada
g) štatutárny orgán – Predseda Správnej rady
h) kontrolný orgán – Dozorná rada

Článok 4
Zhromaždenie

7. Zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Zvoláva ho minimálne raz za kalendárny rok
predseda správnej rady združenia pozvánkou všetkým členom združenia aspoň 3 dni vopred.
Zhromaždenie je tvorené riadnymi členmi združenia.  Každý riadny člen má jeden mandát
s hlasom  rozhodujúcim.  Mimoriadne  zasadnutie  Zhromaždenia  predseda  správnej  rady
zvoláva na žiadosť najmenej jednej tretiny riadnych členov združenia.

8. Zhromaždenie:
a) schvaľuje stanovy, ich doplnky,
b) schvaľuje ročnú správu o hospodárení a činnosti  združenia,  účtovnú závierku, plán

činnosti a rozpočet na nasledujúce obdobie,
c) rozhoduje o prijatí nového čestného člena,
d) rozhoduje o vylúčení čestného člena,
e) volí a odvoláva členov Správnej rady okrem predsedu Správnej rady,
f) volí a odvoláva členov Dozornej rady,
g) schvaľuje zásady rozdeľovania finančných prostriedkov združenia na projekty,
h) stanovuje  výšku  členského  príspevku  členov  združenia  pre  príslušné  obdobie

a spôsob úhrady,
i) rozhoduje o vstupe združenia do iných organizácií,
j) rozhoduje o zrušení združenia a o spôsobe likvidácie jej majetku,
k) ustanovuje likvidátora pri zániku združenia.



9. Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov s hlasom
rozhodujúcim, aj na základe splnomocnenia.

10. Uznesenie  je  prijaté,  ak  sa  zaň vysloví  nadpolovičná  väčšina  prítomných členov  s hlasom
rozhodujúcim.

11. Voľby členov Správnej rady a členov Dozornej rady sú tajné. Ak je pre funkciu navrhnutá iba
jedna osoba  a táto osoba je  ochotná  funkciu  prevziať  môže   sa  voľba vykonať  verejným
hlasovaním a kandidát je zvolený nadpolovičnou väčšinou hlasov.

12. Ak  je  na  funkciu  viac  kandidátov,  je  zvolený  ten,  ktorý  dosiahne  nadpolovičnú  väčšinu
platných hlasov. Ak žiadny kandidát tento počet hlasov nedosiahol, koná sa doplnková voľba
medzi  dvoma  kandidátmi,  ktorí  dosiahli  najviac  hlasov.  Potom  rozhoduje  prostá  väčšina
hlasov. Pri rovnosti počtu hlasov sa voľba vykoná losovaním.

Článok  5
Správna rada

9. V čase  medzi  zasadnutiami  Zhromaždenia  riadi  činnosť  združenia  Správna  rada  tvorená
predsedom a dvomi členmi.

10. Správna rada:
a) riadi  činnosť  združenia  medzi  zasadnutiami  Zhromaždenia  vo všetkých oblastiach,

ktoré nie sú vyhradené Zhromaždeniu,
b) schvaľuje reprezentujúcich zástupcov združenia,
c) schvaľuje termíny na nastávajúce obdobie,
d) má  právo  uzatvárať  zmluvy  upravujúce  technické  a ekonomické  vzťahy  medzi

združením a tretími osobami,
e) rozdeľuje  finančné  prostriedky  a na  jednotlivé  projekty  podľa  zásad  schválených

Zhromaždením,
f) plní úlohy na základe rozhodnutia Zhromaždenia,
g) stanovuje rokovací a volebný poriadok,
h) pripravuje  ročnú  správu  o hospodárení  a  činnosti  združenia,  návrh  rozpočtu  a

účtovnú závierku, ktoré predkladá na schválenie Zhromaždeniu,
i) je zodpovedná za evidenciu členov združenia.

11. Správnu radu zvoláva predseda spravidla raz do mesiaca.  Mimoriadne zasadnutia zvoláva
predseda na žiadosť niektorého z členov Správnej rady, alebo na základe svojho rozhodnutia

12. Správna rada je oprávnená prijímať uznesenia za prítomnosti predsedu a jedného člena.
13. Rozhodnutia Správnej rady sa prijímajú konsenzom alebo hlasovaním. 
14. K zabezpečovaniu činnosti združenia môže zriaďovať Správna rada odborné skupiny, pokiaľ

dané činnosti neriadi poverený člen Správnej rady.
15. Funkčné obdobie členov Správnej rady sa zhoduje s funkčným obdobím vykonávania funkcie

primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva.
Článok 6

Štatutárny orgán

4. Štatutárnym orgánom združenia je predseda Správnej rady, ktorý zastupuje združenie v čase
medzi Zhromaždeniami. Predsedom Správnej rady je úradujúci primátor Mesta Púchov. 

5. Predseda správnej rady je oprávnený rokovať menom združenia vo všetkých veciach ako
štatutárny  zástupca.  V čase  jeho  neprítomnosti  ho  zastupuje  poverený  člen,  na  základe
písomného splnomocnenia.

6. Funkčné  obdobie  predsedu  správnej  rady  sa  zhoduje  s funkčným  obdobím  vykonávania
funkcie primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva.



Článok 7
Dozorná rada

5. Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia, tvoria ju 3 členovia volení Zhromaždením.
Úlohou Dozornej rady je zabezpečovanie a vykonávanie kontrolnej činnosti v zmysle platného
právneho poriadku a stanov združenia.

6. Členstvo v Dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v Správnej rade združenia. Dozorná rada
zodpovedá za svoju činnosť Zhromaždeniu.

7. Dozorná rada:
a) upozorňuje Správnu radu a predsedu Správnej rady združenia na zistené nedostatky

a predkladá návrhy na ich odstránenie,
b) kontroluje hospodárenie združenia
c) dozerá  nad  dodržiavaním  stanov  združenia,  rozhodnutí  orgánov  združenia

a všeobecne záväzných právnych predpisov,
d) dbá  na  súlad  medzi  rozhodnutiami  orgánov  združenia,  stanovami  a všeobecne

záväznými predpismi
e) dáva  stanovisko  k ročnej  správe  o hospodárení  a činnosti  združenia,  k  účtovnej

závierke, plánu činnosti a rozpočtu predtým ako ich prijme Zhromaždenie,
f) predkladá Zhromaždeniu správu o svojej činnosti.

8. Dozorná rada vykonáva svoju činnosť ako orgán nezávislý na ostatných orgánoch združenia.

Článok 8
Členstvo

1. Členstvo v združení je dobrovoľné.
2. Združenie má riadnych členov a čestných členov.
3. Riadnymi členmi združenia môžu byť:

a) fyzická  osoba,  ktorá  bola  právoplatne  zvolená  a  vykonávajúca  funkciu  primátora
mesta Púchov,

b) fyzické  osoby,  ktoré  sú  zároveň  aj  právoplatne  zvolenými  vykonávajúce  funkciu
poslancov mestského zastupiteľstva mesta Púchov

4. Čestnými členmi môžu byť fyzické osoby, ktoré dosiahli vek 18 rokov a právnické osoby, ktoré
sa  chcú  podieľať  na  rozvíjaní  činnosti  združenia.  O  čestnom  členstve  rozhoduje
Zhromaždenie.  Čestní  členovia  sa  môžu  zúčastňovať  rokovaní  Zhromaždenia  s  hlasom
poradným.

5. Členstvo  v  združení  vzniká  na  základe  prejavu  vôle  uchádzača  o  členstvo,  registráciou
prihlášky a zaplatením základného členského príspevku. Súčasťou písomnej prihlášky musí
byť vyplnená prihláška a súhlas záujemcu so stanovami združenia. O členstve, registrácií a
ďalších podmienkach rozhoduje Zhromaždenie.

6. Člen má právo:
a) zúčastňovať sa činností združenia,
b) uplatňovať svoje názory a návrhy,
c) požadovať informácie o činnosti a hospodárení združenia, 
d) byť informovaný o činnosti a zámeroch združenia
e) využívať výhody vyplývajúce z členstva v združení
f) podieľať  sa  na  čerpaní  prostriedkov  združenia  na  základe  zásad  o  rozdeľovaní

finančných prostriedkov schválených Zhromaždením, 
g) voliť a byť volený do orgánov združenia.

7. Člen má povinnosť:
a) dodržiavať stanovy a uznesenia prijaté Zhromaždením alebo Správnou radou, 
b) šetriť, chrániť a zveľaďovať majetok združenia, 



c) riadne, včas a v stanovenej výške uhrádzať členský príspevok, 
d) dodržiavať  zásady  etiky  a  vždy  sa  správať  a  konať  tak,  aby  nepoškodili  záujmy

združenia, 
e) pomáhať pri plnení cieľov združenia s námetmi a sťažnosťami.

8. Členstvo zaniká:
a) vystúpením člena zo združenia, člen môže na základe svojho rozhodnutia kedykoľvek

vystúpiť zo združenia, 
b) vylúčením  zo  združenia,  ak  člen  závažným  spôsobom  poruší  stanovy  združenia,

právny poriadok alebo keď jeho činnosť  nie je  v  súlade so záujmami a činnosťou
združenia. O vylúčení člena rozhoduje Zhromaždenie, 

c) úmrtím člena, 
d) zrušením združenia,
e) ak člen prestane spĺňať podmienky uvedené v bode 3 písmeno a) a b)

Článok 9
Majetok a hospodárenie

1. Majetok združenia tvorí hmotný majetok, pohľadávky a iné majetkové práva. 
2. Zdrojom majetku sú najmä: 

a) majetok prevedený do vlastníctva združenia, 
b) členské príspevky a dary členov združenia, 
c) príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti, 
d) príspevky a dary sponzorov, 
e) príjmy zo športovej činnosti.

3. Združenie  hospodári  so  svojím  majetkom  podľa  schváleného  rozpočtu  Zhromaždením,  v
súlade s všeobecne záväznými predpismi. Ochrana majetku, jeho evidencia a hospodárenie s
ním sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými prepismi a podlieha kontrole Dozornej
rady. 

4. S  finančnými  prostriedkami v  rámci  schváleného rozpočtu  disponuje  predseda,  resp.  ním
poverený niektorý člen Správnej rady.

5. O nadobúdaní, zbavenia sa a prevodoch nehnuteľného majetku nadobudnutého združením
rozhoduje  Zhromaždenie.  O  nadobúdaní,  zbavenia  sa  a  prevodoch  hnuteľného  majetku
združenia  mimo  obvyklé  hospodárenie  a  výdajov  v  rámci  disponibilných  zdrojov,  mimo
schválený plán a rozpočet rozhoduje Správna rada. 

Článok 10
Zánik združenia

1. Združenie môže zaniknúť rozhodnutím Zhromaždenia. 
2. Pri zániku združenia menuje Zhromaždenie likvidátora a stanovuje výšku jeho odmeny. 
3. Likvidátor je v priebehu likvidácie povinný:

a) vykonať všetky činnosti spojené so zánikom združenia v zmysle zákona 83/1990 Zb. o
Združení občanov, 

b) sústrediť peňažné prostriedky v jednom peňažnom ústave, 
c) dokončiť bežné záležitosti, 
d) vysporiadať záväzky združenia, 
e) speňažiť majetok združenia najhospodárnejším spôsobom.

4. Pri  likvidácií  sa  najprv  uhradia  všetky  záväzky  združenia.  Zvyšný  majetok  sa  v  prípade
likvidácie môže použiť výlučne na športový účel. 



Článok 11
Záverečné ustanovenia

1. Tieto stanovy boli schválené dňa 10.07.2013.
2. Zmeny a doplnky stanov schvaľuje Zhromaždenie.
3. Združenie vzniká  registráciou na Ministerstve vnútra,  stanovy nadobúdajú účinnosť  dňom

registrácie.

4. Dôvodová správa:

Všeobecná časť:
Zmena Stanov OZ je prerokovávaná z titulu potreby zosúladenia znenia Stanov s potrebami Mesta 
Púchov, za účelom odstránenia kolidujúcich znení a zjednotenia terminológie uvedenej v Stanovách.

Osobitná časť:
1. V článku 2 bode 1 sa slovo „bude“ nahrádza slovom „je“.

2. Článok 2 odsek 1 písmeno b) znie:

„organizovať prerozdelenie finančnej a materiálnej podpory športovým kolektívom 
a jednotlivcom,“



3. Článok 2 bod 1 písmeno c) znie:

„c) kontrolovať hospodárne nakladanie s finančnými a materiálnymi zdrojmi v športových 
kolektívoch a u jednotlivcov,“

4. Článok 2 odsek 1 sa dopĺňa o písmeno d) v znení:

„d) získavať finančné zdroje a materiálne zabezpečenie na podporu výkonnostného športu.“

V článku 2 sa dopĺňajú ustanovenia o prerozdeľovaní aj finančnej podpory; doposiaľ bolo cieľom OZ 
prerozdeľovať len materiálnu podporu. Zároveň sa dopĺňa ako jeden z cieľov OZ aj získavať zdroje 
a materiálne zabezpečenie na podporu výkonnostného športu.

5. V článku 3 bod 1 písmeno c) sa za slovo „Predseda“ dopĺňa slovné spojenie „Správnej rady“.

V článku 3 a celom texte  sa zjednocuje označenie štatutárneho orgánu OZ a je ním predseda 
Správnej rady.

6. Článok 4 bod 1 znie:

„Zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Zvoláva ho minimálne raz za kalendárny rok 
predseda správnej rady združenia pozvánkou všetkým členom združenia aspoň 3 dni vopred. 
Zhromaždenie je tvorené riadnymi členmi združenia. Každý riadny člen má jeden mandát 
s hlasom rozhodujúcim. Mimoriadne zasadnutie Zhromaždenia predseda správnej rady 
zvoláva na žiadosť najmenej jednej tretiny riadnych členov združenia.“

7. V článku 4 bod 2 písmeno a) sa vypúšťa slovné spojenie „a symboliku“.

8. V článku 4 bod 2 písmeno b) sa dopĺňa sa za slovo „schvaľuje“ dopĺňa slovo „ročnú“.

9. V článku 4 bod 2 písmeno c) sa vypúšťa slovné spojenie „riadneho a“.

10. V článku 4 bod 2 písmeno d) sa vypúšťa slovné spojenie „riadneho a“.

11. Článok 4 bod 2 písmeno e) znie:

„e) volí a odvoláva členov Správnej rady okrem predsedu Správnej rady,“

12. V článok 4 bod 3 sa slovné spojenie „oprávnené prijímať uznesenia“ nahrádza slovom 
„uznášaniaschopné“

13. Článok 4 bod 5 znie:

„Voľby členov Správnej rady a členov Dozornej rady sú tajné. Ak je pre funkciu navrhnutá iba 
jedna osoba a táto osoba je ochotná funkciu prevziať môže  sa voľba vykonať verejným 
hlasovaním a kandidát je zvolený nadpolovičnou väčšinou hlasov.“

14. V článku 4 bod 6 sa veta „Pri rovnosti počtu hlasov sa voľba opakuje“ nahrádza vetou „Pri 
rovnosti počtu hlasov sa voľba vykoná losovaním.“

V článku 4 sa v záujme operatívnosti zjednodušuje spôsob zvolávania Zhromaždenia, t.j. pozvánka
nemusí byť výlučne písomná a lehota na zvolanie Zhromaždenia sa skracuje zo 7 na 3 dni. 
V celom texte sa zjednocuje terminológia a povinnosti týkajúce sa dokumentov, ktoré schvaľuje 
Zhromaždenie (správy, plán, rozpočet, ...). Vypúšťa sa kompetencia Zhromaždenia rozhodovať 
o prijatí riadneho člena z titulu zjednodušenia získania členstva v OZ pre riadnych členov, ktorými
môžu byť len poslanci MsZ. Upravuje sa terminológia členov Správnej rady (aj v nasledujúcom 



texte) a namiesto podpredsedu a tajomníka má SR po novom predsedu, ktorý je zároveň 
štatutárom OZ a dvoch členov v rovnocennom postavení. V bode 6 sa upravuje spôsob voľby pri 
rovnosti hlasov z opakovaného hlasovania na voľbu losovaním.

15. Článok 5 bod 1 znie:

„V čase medzi zasadnutiami Zhromaždenia riadi činnosť združenia Správna rada tvorená 
predsedom a dvomi členmi.“

16. V článku 5 bod 2 písmeno d) sa slovné spojenie „jednotlivými členmi a ďalšími právnymi 
subjektmi“ nahrádza slovným spojením „a tretími osobami“.

17. Článok 5 bod 2 písmeno h) znie:

„h) pripravuje ročnú správu o hospodárení a činnosti združenia, návrh rozpočtu a účtovnú 
závierku, ktoré predkladá na schválenie Zhromaždeniu,“.

18. Článok 5 bod 2 sa dopĺňa o písmeno i) v znení:

„i) je zodpovedná za evidenciu členov združenia.“

19. V článku 5 bod 4 sa slovné spojenie „všetkých členov“ nahrádza slovným spojením „predsedu 
a jedného člena“.

20. V článku 5 bod 5 sa vypúšťa druhá veta.

21. V článku 5 bod 6 sa slovo „zriaďuje“ nahrádza slovným spojením „môže zriaďovať“.

22. Článok 5 bod 7 sa vypúšťa.

23. V článku 5 sa mení číslovanie bodu 8 z 8 na 7.

V článku 5 sa okrem zmeny terminológie uvedenej vyššie dopĺňa nová povinnosť SR – povinnosť 
viesť evidenciu členov OZ. Zároveň sa vypúšťa bod 7. z dôvodu duplicity; postavenie predsedu SR 
upravuje článok 6. 

24. Článok 6 bod 1 znie:

„Štatutárnym orgánom združenia je predseda Správnej rady, ktorý zastupuje združenie v čase
medzi Zhromaždeniami. Predsedom Správnej rady je úradujúci primátor Mesta Púchov.“

25. V článku 6 bod 2 sa slovo „podpredseda“ nahrádza slovným spojením „poverený člen“.

26. Článok 6 bod 3 znie:

„Funkčné obdobie predsedu správnej rady sa zhoduje s funkčným obdobím vykonávania 
funkcie primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva.“

V článku 6 sa vyslovene dopĺňa , že predsedom SR je primátor.

27. V článku 7 bod 3 písmeno a) sa za slovo „predseda“ dopĺňa slovné spojenie „Správnej rady“.

28. Článok 7 bod 3 písmeno e) znie:

„e) dáva stanovisko k ročnej správe o hospodárení a činnosti združenia, k účtovnej závierke, 
plánu činnosti a rozpočtu predtým ako ich prijme Zhromaždenie,“

29. V článku 7 bod 4 sa slovo „štruktúrach“ nahrádza slovným spojením „orgánoch združenia“.



V zmysle vyššie uvedených zmien sa upravuje kompetencia Dozornej rady týkajúca sa 
poskytovania stanoviska k správe, účtovnej závierke, plánu činnosti a rozpočtu OZ. 

30. Článok 8 bod 4 znie:

„Čestnými členmi môžu byť fyzické osoby, ktoré dosiahli vek 18 rokov a právnické osoby, 
ktoré sa chcú podieľať na rozvíjaní činnosti združenia. O čestnom členstve rozhoduje 
Zhromaždenie. Čestní členovia sa môžu zúčastňovať rokovaní Zhromaždenia s hlasom 
poradným.“

31. Článok 8 bod 5 znie:

„Členstvo v združení vzniká na základe prejavu vôle uchádzača o členstvo, registráciou 
prihlášky a zaplatením základného členského príspevku. Súčasťou písomnej prihlášky musí 
byť vyplnená prihláška a súhlas záujemcu so stanovami združenia. O členstve, registrácií a 
ďalších podmienkach rozhoduje Zhromaždenie.“

32. V článku 8 bod 6 písmeno b) sa vypúšťa čiarka a slovné spojenie „a kritiku“.

33. V článku 8 bod 7 písmeno e) sa vypúšťa slovné spojenie „a žiadať o stanovisko“.

34. V článku 8 bod 8 písmeno e) sa slovné spojenie „bodoch 4 a 5“ nahrádza slovným spojením 
„bode 3 písmeno a) a b)“.

V článku 8 sa v súlade s vyššie uvedenými úpravami upravuje členstvo riadnych členov OZ – 
z titulu zjednodušenia a odstránenia nadbytočných úkonov. Na vznik členstva postačuje prihláška
osoby aktívne legitimovanej stať sa riadnym členom, t.j. poslanca MsZ, registrácia prihlášky na OZ
a zaplatenie členského poplatku; nie je potrebné ďalšie schválenie Zhromaždením. Vypúšťajú sa 
nelogické ustanovenia uvedené v bodoch 6 a 7.

35. V článku 9 bod 2 sa za slovom „sú“ dopĺňa slovo „najmä“.

Doplnením slova „najmä“ sa mení taxatívny výpočet zdrojov majetku OZ na demonštratívny 
a nevylučuje tak spôsoby nadobudnutia majetku, ktoré nie sú upravené v Stanovách. 

36. Článok 10 bod 4 znie:

„Pri likvidácií sa najprv uhradia všetky záväzky združenia. Zvyšný majetok sa v prípade 
likvidácie môže použiť výlučne na športový účel.“

V článku 10 sa upravuje terminológia týkajúca sa likvidácie.


