Stanovy
Občianskeho združenia
Časť I.
Základné ustanovenia
Článok 1
Názov a sídlo
1) Názov združenia je: „Slovenský SUBARU KLUB“ (skrátene SSK).
2) Sídlom Združenia je: Ľubovníkova 32, Bratislava 841 07 Slovenská republika.
Článok 2
Právna forma
Združenie Slovenský SUBARU KLUB (ďalej len „Združenie“) je neziskovým a nepolitickým združením občanov v zmysle zákona č. 83/1990 Zb., o združovaní občanov, v znení
neskorších predpisov.
Časť II.
Poslanie, ciele a činnosť Združenia
Článok 3
Cieľom združenia je vyvíjať činnosť smerujúcu k podpore a rozvoju vzájomných vzťahov
medzi členmi združenia. Cieľom združenia nie je vykonávanie zárobkovej činnosti ani vytváranie
zisku.
Združenie napĺňa svoje poslanie tak, že sa snaží realizovať tieto ciele a úlohy:
1) Tvorba internetovej stránky na účely komunikácie medzi členmi a výmena informácií, praktických rád a ďalšej vzájomnej pomoci.
2) Organizácia pravidelných a nepravidelných stretnutí členov
3) Tvorba a distribúcia dokumentácie, príručiek a návodov pre potreby členov Združenia
4) Propagácia Združenia a jeho aktivít
5) Vykonávanie činností súvisiacich so zabezpečením funkčnosti klubu
6) Organizovanie súťaží, pretekov a iných športových a spoločenských akcií súvisiacich so
športovaním pre členov klubu ale aj pre širokú verejnosť
7) Organizovanie turistických zájazdov a pobytov doma i v zahraničí pre členov klubu ale aj
pre širokú verejnosť
8) podporovanie spolupráce a osobných kontaktov medzi členmi združenia,
9) organizácia prednášok a diskusných seminárov.

Časť III.
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Členstvo
Článok 4
Podmienky členstva
1) Členom Združenia môže byť každá osoba staršia ako 18 rokov, ktorá súhlasí s poslaním a
stanovami Združenia a dodržiava ich.
2) Združenie vedie v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov evidenciu členských
prihlášok, v ktorých sa uvádzajú údaje potrebné na identifikáciu členov
Článok 5
Vznik členstva
Členstvo vzniká schválením elektronickej prihlášky, vyplnenej rukou alebo na internetovom
portáli Združenia, výborom Združenia. Dokladom o členstve je členský preukaz.
Článok 6
Formy členstva
1) Člen riadny – fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov alebo je staršia.
2) Člen pridružený – právnická osoba, ktorá sa zapája do činnosti Združenia a podporuje jeho
činnosť. Nemôže vykonávať funkcie v orgánoch Združenia a nemá hlasovacie právo. Špecifikácia vzťahu sa riadi písomnou dohodou.
3) Člen čestný – osoba, ktorej bolo na návrh výboru Združenia rozhodnutím valného zhromaždenia udelené členstvo. Je oslobodený od plnenia povinností člena.

Článok 7
Povinnosti členov
Člen Združenia má povinnosť:
1) Podľa svojich najlepších možností a schopností sa spolupodieľať na realizácii cieľov a
plánov činnosti Združenia. Samotná realizácia (spôsob a výsledok) nesmie byť v rozpore so
stanovami a organizačným poriadkom Združenia.
2) Dodržiavať stanovy a organizačný poriadok Združenia, rešpektovať a plniť rozhodnutia orgánov Združenia.
3) Platiť včas stanovené členské príspevky.
4) Zodpovedne vykonávať zverené a prijaté funkcie počas celého funkčného obdobia.
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Článok 8
Práva členov
Člen Združenia má právo:
1) Oboznámiť sa so stanovami a organizačným poriadkom Združenia.
2) Zúčastňovať sa na všetkých činnostiach Združenia.
3) Byť informovaný o činnosti Združenia a hospodárení Združenia
4) Podávať návrhy a pripomienky a žiadať vysvetlenia od orgánov Združenia.
5) Voliť a byť volený po 6 mesačnom období riadneho členstva, pričom pre tento bod platí
výnimka pre prvé voľby orgánov Združenia.
6) Žiadať o radu, pomoc a konzultáciu.
7) Odvolávať sa k vyšším orgánom Združenia proti rozhodnutiam týkajúcim sa jeho aktivít v
Združení.
8) Zúčastňovať sa valnej hromady a členských schôdzí Združernia.
Článok 9
Členské príspevky
Združenie rozlišuje členské príspevky:
1) Riadne – tieto členské príspevky platia riadni členovia. Riadne príspevky môžu mať viacero
sadzieb. Výška jednotlivých sadzieb, spôsob ich platenia a termíny splatnosti sú určené organizačným poriadkom Združenia. Výšku týchto členských príspevkov navrhuje výbor
Združenia a schvaľujú členovia na Valnej hromade Združenia. Zaplatenie riadneho príspevku oprávňuje člena zúčastňovať sa všetkých akcií organizovaných Združením. Výbor Združenia má právo vo výnimočných a odôvodnených prípadoch (ak člen chce naďalej byť aktívnym členom, avšak jeho životná situácia mu neumožňuje zúčastňovať sa na činnosti
Združenia) pre jednotlivých členov, na základe ich žiadosti alebo návrhu člena výboru,
stanoviť na dobu určitú, špeciálnu výšku riadneho členského príspevku.
2) Mimoriadne – tieto členské príspevky platia riadni členovia Združenia za účasť na
mimoriadnych akciách, ktoré sú organizované Združením. Pre mimoriadne akcie organizované Združením výšku mimoriadnych členských príspevkov stanovuje v dostatočnom predstihu výbor Združenia. Účasť člena na akciách, na ktorých sa vyberá mimoriadny členský
príspevok, je podmienená zaplatením riadneho členského príspevku.
3) Zvláštne – tieto členské príspevky platia pridružení členovia. Výšku zvláštnych príspevkov
stanovuje výbor Združenia po dohode s pridruženým členom na základe zvláštnych dohôd
alebo zmlúv.
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Článok 10
Zánik členstva
Členstvo v Združení zaniká:
1) Nevyrovnaním nedoplatkov na členskom príspevku do konca príslušného kalendárneho
roka.
2) Úmrtím člena.
3) Zánikom Združenia.
4) Vystúpením, po písomnom oznámení výboru Združenia s uvedením termínu ukončenia členstva.
5) Zrušením členstva na základe rozhodnutia výboru Združenia:
a) ak člen svojím konaním vážne porušuje stanovy, organizačný poriadok Združenia alebo
zásady hospodárenia Združenia,
b) ak konanie člena odporuje cieľom Združenia,
c) ak člen svojím konaním poškodzuje dobré meno Združenia,
d) ak si člen neplní zverené povinnosti.
O závažnosti konania člena rozhoduje výbor Združenia. Člen je o zrušení členstva oboznámený písomnou formou a má právo byť prítomný na zasadnutí výboru Združenia, na
ktorom sa bude rozhodovať o konečnej platnosti tohto rozhodnutia.
6) V prípade pridruženého člena zánikom právnickej osoby alebo rozviazaním zmluvy.
Pri zániku členstva člen odovzdá členský preukaz. Pre všetky formy zániku členstva platí, že
už zaplatené členské sa nevracia.
Časť III.
Orgány Združenia a organizačné jednotky – pobočky
Článok 11
1) Orgánmi Združenia sú:
a) valné zhromaždenie Združenia (VZ)
b) výbor Združenia
c) členská schôdza
d) nominačná komisia (NK)
e) revízna komisia (RK)
2) Valné zhromaždenie môže, podľa potreby Združenia, ustanoviť aj ďalšie orgány uznesením.
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Článok 12
Valné zhromaždenie Združenia
1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Združenia. Tvoria ho všetci členovia Združenia s
hlasovacím právom osobne alebo prostredníctvom volených delegátov. Delegáti tvoria valné
zhromaždenie v prípade, že počet členov Združenia, ktorí majú právo voliť, registrovaných
k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka, je väčší než 100. Spôsob voľby potrebného
počtu delegátov je popísaný v organizačnom poriadku. V prípade, že zasadnutie VZ prebieha prostredníctvom volených delegátov, zasadnutia sa môžu zúčastniť aj členovia, ktorí
nie sú zvolenými delegátmi, avšak nemajú právo voliť.
2) Valné zhromaždenie Združenia:
a) rozhoduje o prijatí, zmene a doplnení stanov Združenia,
b) rozhoduje o spôsobe hlasovania na valnom zhromaždení a schválení programu valného
zhromaždenia,
c) volí a odvoláva členov výboru a revíznej komisie Združenia,
d) rozhoduje o vzniku/zániku čestného členstva,
e) rozhoduje o zániku Združenia,
f) rozhoduje o ostatných veciach podľa schváleného programu VZ.
3) Valné zhromaždenie sa schádza raz za dva roky a zvoláva ho výbor Združenia rozoslaním
písomného oznámenia spolu s programom aspoň 30 dní pred zasadnutím VZ. Zasadnutie
valného zhromaždenia riadi predseda Združenia alebo ním poverený člen výboru Združenia.
4) Výbor zvoláva mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia na základe písomnej žiadosti
minimálne 25% členov Združenia. Výbor môže zvolať mimoriadne valné zhromaždenie aj v
prípade vzniku mimoriadnej potreby prejednať vec patriacu do jej výlučnej rozhodovacej
právomoci, prípadne ak si to vyžadujú neodkladné alebo vážne dôvody.
5) Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomných 50% členov (zodpovedajúci počet delegátov reprezentujúcich ich hlasy). Na platné uznesenie valného zhromaždenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov (delegátov) s hlasovacím právom.
6) V prípade, že nie je zvolané valné zhromaždenie uznášaniaschopné, koná sa mimoriadne
valné zhromaždenie o pol hodinu neskôr a počet prítomných členov (delegátov) tvorí
uznášaniaschopné valné zhromaždenie.
7) Z každého zasadnutia valného zhromaždenia sa vyhotoví zápisnica dokumentujúca jeho organizáciu, priebeh a prijaté uznesenia.
Článok 13
Výbor Združenia
1) Výbor je výkonným orgánom Združenia. Je oprávnený jednať vo všetkých veciach nezverených do výlučnej právomoci valného zhromaždenia. Riadi činnosť Združenia v súlade so
stanovami a organizačným poriadkom. Za svoju činnosť sa zodpovedá valnému zhromaždeniu a revíznej komisii. Funkčné obdobie výboru je dvojročné.
2) Výbor je 3 až 5 členný a tvorí ho predseda Združenia, podpredseda – tajomník a pokladník,
prípadne ďalší, najviac dvaja zvolení členovia. Výbor môže mať vo výnimočných prípadoch
aj menej ako 3 členov, avšak musí mať oboch štatutárov.
5

3) Členovia výboru, okrem predsedu a pokladníka, môžu vykonávať vo výbore viac než jednu
funkciu, avšak členovia výboru nesmú byť členmi revíznej komisie.
4) Výbor sa stretáva kedykoľvek je to potrebné, avšak vždy aspoň štyrikrát do roka. Zasadnutie
výboru zvoláva predseda alebo pokladník. Podnet na stretnutie môže dať ktorýkoľvek člen
výboru.
5) Výboru predsedá predseda Združenia, ktorý riadi zasadnutie výboru. V prípade neprítomnosti predsedu Združenia na zasadnutí predsedá výboru ktorýkoľvek člen výboru na základe
splnomocnenia predsedom.
6) Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov výboru.
7) Výbor rozhoduje hlasovaním. Na platné rozhodnutie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru.
8) Výbor Združenia môže k výkonu jednotlivých úloh splnomocniť ďalšie osoby.
Z každého zasadnutia výboru sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje program zasadnutia, zoznam
prijatých uznesení a podpisy prítomných členov. Výbor podáva informácie o svojej činnosti.

Článok 14
Členská schôdza
1) Členskú schôdzu zvoláva výbor Združenia kedykoľvek si to vyžaduje situácia alebo ak o to
písomne, s uvedením dôvodov, požiada aspoň 25% členov.
1) Členskej schôdzi predsedá predseda alebo ním poverený zástupca.
2) Členská schôdza sa zaoberá záležitosťami Združenia, ktoré nespadajú výlučne do právomocí
valného zhromaždenia.
3) Rozhodnutia členskej schôdze sú platné, ak sú prijaté nadpolovičnou väčšinou zúčastnených
členov s právom voliť.
Článok 15
Štatutárni zástupcovia Združenia a ďalší členovia výboru
1) Predseda Združenia je reprezentatívnym orgánom Združenia. Predseda a pokladník sú štatutárnymi zástupcami Združenia a majú právo za Združenie podpisovať.
2) Predseda a pokladník Združenia majú podpisové právo k bankovým účtom Združenia. K
disponovaniu s finančnými prostriedkami Združenia a k podpisu zmlúv, dokladov alebo
iných aktov, kde je zákonom predpísaná forma, je potrebný súhlas a podpis predsedu a pokladníka.
3) Ďalšie úlohy a povinnosti štatutárnych zástupcov Združenia a ďalších členov výboru súvisiace s činnosťou Združenia bližšie určuje organizačný poriadok Združenia.
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Článok 16
Nominačná komisia
1) Je zložená z troch riadnych členov Združenia navrhnutých valným zhdromaždením.
2) Nominačná komisia posudzovaním kandidatúr na volené funkcie Združenia označuje najvhodnejších kandidátov a svojimi odporúčaniami zvyšuje stabilitu volených orgánov.
3) Pomáha uľahčovať priebeh volieb na všetkých úrovniach.
Článok 17
Revízna komisia
1) Revízna komisia je kontrolným orgánom Združenia. Má troch členov – predsedu a dvoch
členov komisie. Jej funkčné obdobie je dvojročné.
2) Má právo kontrolovať hospodárenie a správu majetku Združenia a povinnosť uskutočniť
kontrolu vedenia a stavu účtovníctva podľa aktuálnych legislatívnych pravidiel.
3) Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu Združenia, pre ktoré vypracováva písomnú správu o hospodárení Združenia. Správu však predloží vždy, keď ju o to požiada
predseda, výbor alebo valné zhromaždenie Združenia.
4) Pri zistení nedostatkov v činnosti odovzdá revízna komisia výsledok šetrenia výboru so
žiadosťou o vykonanie nápravy. Pri nerešpektovaní odporúčaní k odstráneniu nedostatkov
má revízna komisia právo zvolať valné zhromaždenie.
5) Ak si člen revíznej komisie neplní svoje povinnosti, výbor má právo rozhodnúť o zastavení
činnosti člena revíznej komisie do zvolania valného zhromaždenia.
Časť IV.
Hospodárenie Združenia
Článok 18
1) Majetok Združenia tvoria:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

príjmy z členských príspevkov riadnych aj mimoriadnych
dobrovoľné príspevky od členov iné ako členské príspevky
dary a dotácie
hmotný majetok
príjmy z predaja propagačných predmetov
iné zdroje.

2) Hospodárenie Združenia sa riadi podľa platných zákonov. Vlastná hospodárska činnosť
Združenia je možná len v prípade, že to umožňujú príslušné právne predpisy a stanovy
Združenia. Rozhodnutie o výkone hospodárskej činnosti môže vykonať výbor Združenia,
ktorý zároveň určí aj podmienky pre jej výkon.
3) Združenie zriaďuje účty v peňažných ústavoch, v ktorých ukladá finančné prostriedky. Z
týchto účtov sa financuje činnosť Združenia a sú spoločné pre celé Združenie. Taktiež úč7

tovníctvo je spoločné a jednotné pre celé Združenie. Účtovníctvo vedie pokladník Združenia
alebo valným zhromaždením odsúhlasený účtovník.
4) Podpisové právo k účtom má predseda Združenia a pokladník Združenia.
5) Objednanie auditu za určité finančné obdobie navrhuje výbor Združenia alebo revízna komisia a audit schvaľuje valné zhromaždenie Združenia.
6) Za správu majetku a spôsob hospodárenia zodpovedajú všetky orgány Združenia v rámci
svojej pôsobnosti. Riadia sa pri tom všeobecne platnými právnymi predpismi, zásadami hospodárenia Združenia a pokynmi vyšších orgánov Združenia.
7) Ak poverení členovia konajú so súhlasom výboru Združenia, nenesú osobnú zodpovednosť
za náklady, ktoré vznikli primeranou činnosťou Združenia.
8) Ak členovi v pozícii zástupcu Združenia vzniknú pri výkone povinností alebo záväzkov náklady, môžu byť uhradené zo zdrojov Združenia.
Časť V.
Organizačný poriadok
Článok 19
1) Organizačný poriadok je stanovený a podľa potreby upravovaný výborom Združenia v takom
duchu, aby výboru umožnil riadiť činnosť Združenia spôsobom, ktorý je v danom čase a v
daných podmienkach považovaný za najlepší spôsob realizácie poslania a cieľov Združenia.
a) štruktúru a výšku členských príspevkov, spôsob platby a evidencie zaplatených členských príspevkov
b) spôsob nominácie kandidátov (delegátov, členov výboru) a spôsob volieb na všetkých úrovniach
c) všetky ďalšie záležitosti, ktoré sú svojou podstatou považované za pravidlá Združenia.
2) Valné zhromaždenie má právomoc Organizačný poriadok dopĺňať a meniť tak, aby zmeny
boli v zmysle ods.1 tohto článku.
3) Organizačný poriadok ani žiadna jeho časť nesmie byť v rozpore so stanovami Združenia.
4) Organizačný poriadok je počas celej doby platnosti záväzný pre všetkých členov Združenia.
Časť VI.
Zánik Združenia
Článok 20
Združenie zaniká:
1) Na základe návrhu výboru Združenia o dobrovoľnom rozpustení, ak o tom rozhodnú hlasovaním aspoň 3/4 členov (zodpovedajúci počet delegátov reprezentujúcich ich hlasy) tvo8

riacich uznášaniaschopné valné zhromaždenie Združenia.
2) Rozhodnutím ministerstva v odôvodnených prípadoch uvedených v zákone.
Článok 21
1) V prípade zrušenia Združenia rozhodne valné zhromaždenie Združenia o spôsobe vysporiadania majetku a určí likvidátora, ktorý podá návrh na výmaz z registra. Likvidácia bude vykonaná podľa platných právnych predpisov.
Časť VII.
Prechodné a záverečné ustanovenia
1) Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia zakladajúcim valným zhromaždením.
2) V záležitostiach, ktoré nie sú upravené stanovami Združenia, sa činnosť Združenia riadi organizačným poriadkom, zákonom č. 83/1990 Zb., o občianskych združeniach a ďalšími
relevantnými právnymi predpismi.

V Bratislave dňa 11.11.2009
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