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Článok 1
Názov a s/dio

1/ Futbalový klub /ďalej len "FK"/ FK Záhorce je
združením občanov, ktoré sa vytvorilo v zmysle z
a svojím prostredníctvom vykonáva záujmovú činn
obdobných činnostiach a aktivitách.
2/ Politická činnosť vo FK je neprípustná.
3/ Sídlom FK je obec Záhorce.

Článok 2
Cie/' činnosti
Ciel'om činnosti FK je :
-rozvo] futbalu v celom rozsahu v rámci obce Záhorce a najmä starať sa o
rozvoj mládežníckeho futbalu a zabezpečovať prostriedky a zlepšenie
podmienok pre jeho rozvoj
-vytvárat podmienky na upevňovanie zďra-via členov FK, zvyšovať telesnú
a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť,
-obhajovať, riešiť a presadzovať spoločné záujmy a potreby členov FK

Článok 3
Členstvo v klube
1/ Členstvo môže byť:

- individuálne
- kolekt ívne
- čestné

2/lndividuálne členstvo je dobrovol'né.Členom sa môže stať občan SR
bez rozdielu politického presvedčenia a príslušnosti, náboženského vyznania,
pohlavia a veku, i cuozt štátny prfslušnfk, ak má trvalé bydlisko v SR a súhlasí
s tým ito stanovarn i.
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potvrdzuje členská schôdza.
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4/ Dokladom o členstve je platný členský preukaz, ~et
preukaz. Jeho platnosť je podmienená zaplatením c
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žiacky
vkov.

5/lndividuálne členstvo zaniká vystúpením na vlastnú žiadosť, alebo vylúčením
pre neplnenie si svojich povinností. O vylúčení rozhoduje č/enská schôdza.
6/ KolekHvne členstvo vzniká uzatvorením pfsomnej dohody obsahujúcej rozsah
a spôsob vzájomnej spolupráce.
1/ Čestné členstvo môže FK udeliť jednotlivcom, kolektívom, organizáciám za
osobitné zásluhy a rozvoj futbalu a telesnej kultúry.

Článok 4
Práva

a povinnosti

Práva členov FK:
-

-

zúčastňovať sa podl'a svojich potrieb, záľub alebo záujmov telovýchovných,
športových, turistických a iných obdobných aktivít a akcií usporiadaných FK,
zúčastňovat sa členských schôdz},
zúčastňovať sa rokovaní orgánov, na ktorých sa hodnotí jeho činnosť,
správanie a chovanie,
dávať podnety, návrhy a pripomienky a požadovať na ne do 30 dni
odpoveď,
mať aktivne a pasívne volebné právo

Člen FK má povinnosť:
-

dodržiavať stanovy FK
podiel'af sa na činnosti FK
chrániť, opatrovať a zvel'aďovať majetok slúžiaci FK
riadne platiť klubové schválené príspevky a poplatky

Zánik členstva:

-

vystúpením člena
vylúčením pre hrubé porušenie alebo opakované menej závažné porušenie
stanov
úmrtím člena
zánikom FK

Článok 5

Orgány FK

--

41 revízna komisia

Členská schôdza
al najvyšším orgánom FK je členská schôdza, ktorá sa spravidla koná najmenej
1-krát za rok

bl prerokúv
-

v

t y základ ré o 'z Y čmnosti FK najmä

rozhoduje o vzniku FK, názve a symbolike ako i zániku klubu
schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
schval'uje správu výboru o činnosti a čerpaní rozpočtu za uplynulé obdobie
voli a odvoláva členov výboru, predsedu FK
volf a odvoláva revíznu komisiu

cl na platnosť uznesenia sa vyžaduje 3/5 väčšina všetkých členov, ak sa
nedohodne inak.
Výbor
al
-

Zloženie výboru je nasledovné:
predseda
tajomník
hospodár
ďalšr členovia podľa rozhodnutia členskej schôdze

bl výbor je za svoju činnosť zodpovedný členskej schôdzi
-

riadi činnosf klubu v období medzi zasadnutiami členskej schôdze
zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie členskej schôdze a pripravuje
základné materiály na tieto rokovania
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Štatutárny orgán a zastupovanie

~
Menom FK sú oprávnení navonok vystupovaf a ko
tajomník a ďalší funkcionári splnomocnení výboro
právnoho úkonu v hospodárskych veciach sa vyža
oprávnených osôb.
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Revlzna komisia

al revízna komisia je nezávislý kolektívny orgán na čele s predsedom, volí ju
členská schôdza,
bt členstvo v revíznej komisii je nezastupitel'né s členstvom v orgánoch FK,
cl zas svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi,
dl kontroluje hospodárenie FK, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje
opatrenia na ich odstránenie,
el kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov,
fl spracúva rozbor hospodárenia za hodnotiace opbobie a ročný návrh rozpočtu.

Článok 6
Majetok

a

hospodárenie

11 FK má vo vtastructve nehnutel'ný a hnutel'ný majetok potrebný na
zabezpečenie vlastnej činnosti. Užíva sa na základe zmluvných vzťahov
národný, obecný, prípadne iný majetok, o ktorý je povinný sa starať, chrániť a
zverac'ovar ho.
2/ Hospodárenie sa uskutočňuje podl'a schváleného rozpočtu.
Zdrojom hospodárenia sú:
- príjmy z členských príspevkov, telovýchovnej, športovej, spoločenskej
činnosti
- z výnosov doplnkovej povolenej podnikatel'skej činnosti,
- z darov od fyzických osôb, príspevkov, dotácií a grantov právnických osôb
Článok 7
Zánik FK
FK zaniká na základe rozhodnutia členskej schôdze. Členská schôdza pri
zániku FK vymenuje likvidátora, ktorý vyrovná všetky dlhy a záväzky a s
likvidačným zostatkom natožt podra rozhodnutia členskej schôdze. Zánik FK po
ukončení likvidácie oznámi do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.
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Článok 8

Záverečné ustanovenia

lMinisterstvo vn6tra Slovenskej re
Zmena názvu vzatA na vedomie
dňa:

ublik

!Mlnlsterst'Jo vnútra SlovGnakeUepubiiii
'Zm,na tan;3V vz
dňa:

tj na vadomle

JUDr. Stanislav SEČICA
riaditef odboru vše~becn
vnútornej správy
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