STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
D&F Team Bojná

Článok I.
Základné ustanovenia
1. Názov: D&F Team Bojná
2. Sídlo: Bojná 440, 956 01 Bojná
3. Občianske združenie D&F Team Bojná (ďalej cykloklub) je nepolitická, dobrovoľná
organizácia s právnou subjektivitou, zriadená na základe zákona č. 83/1990 Zbierky zákonov
O združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Je samostatným a dobrovoľným
združením občanov pôsobiacich na území Slovenskej republiky.
4. Cykloklub spolupracuje s ďalšími organizáciami, klubmi a združeniami príbuzného
zamerania na Slovensku i v zahraničí.
Článok II.
Ciele cykloklubu
Poslanie a hlavné aktivity cykloklubu sú:

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Hlavným cieľom združenia je podpora a rozvíjanie športovej činnosti dospelých a
mládeže,
ochrana a podpora zdravia prostredníctvom cykloturistiky a iných, cielených telesných
aktivít, zdravotná výchova so zameraním na pozitívny vplyv cyklistiky na zdravie,
vzdelávanie so zameraním na osvojenie si zásad prvej pomoci,
organizovanie športových podujatí a cyklistických aktivít súvisiacich s cyklistikou a
turistikou pre všetky vekové kategórie, členov i širokú verejnosť,
výchova detí a mládeže a rozvíjanie športových aktivít so zameraním na cyklistiku,
výchova k dôslednému dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky, výchova k ochrane
prírody,
vytváranie podmienok pre zdravý pohyb na bicykli – výstavba, údržba a značenie
cyklochodníkov, osadzovanie informačných panelov a značiek, sprievodcovská činnosť,
vykonávanie činností v oblasti cyklistiky a turistiky súvisiacich s pobytom v prírode a
cestovnom ruchu,
organizovanie cykloturistických zájazdov a pobytov doma i v zahraničí, organizovanie
kultúrnych a spoločenských podujatí,
zastupovať záujmy členov.
Článok III.
Členstvo v cykloklube

1.

Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom cykloklubu sa môže stať každá fyzická
osoba, ktorá podporuje ciele cykloklubu uvedené v článku II., rešpektuje jeho stanovy a
uznesenia členskej schôdze. Členstvo v iných organizáciách, združeniach alebo
politických stranách a hnutiach nie je týmto obmedzené.

Členstvo v združení vzniká na základe zaplatenia príspevku vo výške 15 € ročne, do 31. 3
príslušného kalendárneho roka.
3. Členstvo v združení zaniká:
- dobrovoľne na základe oznámenia člena o vystúpení z cykloklubu,
- rozhodnutím orgánov cykloklubu na základe:
a) hrubého porušenia stanov cykloklubu na základe uznesenia jeho výkonného výboru,
b) v prípade, že správanie člena poškodzuje dobré meno cykloklubu,
c) v prípade narušovania zásad občianskeho spolunažívania.
Vylúčeniu spravidla predchádza napomenutie výkonného výboru. Vylúčený má možnosť
obrátiť sa písomne na členskú schôdzu a žiadať o opravný prostriedok.
2.

Článok IV.
Práva a povinnosti členov cykloklubu
1. Členovia cykloklubu majú právo:
a) byť informovaný o všetkých činnostiach cykloklubu,
b) zúčastňovať sa na podujatiach cykloklubu,
c) rozhodovať hlasovaním na členskej schôdzi cykloklubu po dovŕšení 15 rokov,
d) byť volený do orgánov cykloklubu v prípade, že dosiahol 18 rokov,
e) vyjadrovať sa k práci výkonného výboru, podávať kritické pripomienky, návrhy a
odporúčania,
f) venovať cykloklubu dar (materiálny alebo finančný príspevok), a podieľať sa na
výhodách, ktoré z členstva vyplývajú a to podľa pravidiel stanovených členskou
schôdzou a výkonným výborom cykloklubu,
g) slobodne sa vyjadrovať ku všetkým otázkam a podávať návrhy orgánom cykloklubu.
2. Členovia cykloklubu sú povinní:
a) dodržiavať stanovy a smernice cykloklubu,
b) podporovať jeho zámery, podieľať sa na činnosti a chrániť dobré meno cykloklubu,
c) platiť členské príspevky ak tak bolo rozhodnuté výkonným výborom cykloklubu,
d) dodržiavať program a pokyny vedúcich jednotlivých podujatí, vedúcich
organizačných štábov,
e) riadne vykonávať zverenú funkciu a z tejto činnosti sa zodpovedať členom a
orgánom cykloklubu,
f) dôstojne reprezentovať klub na svojich podujatiach, dodržiavať zásady bezpečnej
premávky v zmysle platných zákonných noriem týkajúcich sa jazdy na bicykli,
g) každý člen sa zúčastňuje aktivít cykloklubu na vlastné riziko a zodpovedá za škody
spôsobené sebe, ako aj iným,
h) každý člen cykloklubu musí mať uzatvorené príslušné zdravotné, resp. úrazové
poistenie.
Článok V.
Orgány združenia
Orgánmi cykloklubu sú:
A. Členská schôdza
B. Výkonný výbor
C. Revízna komisia

A. Členská schôdza cykloklubu
a) Je najvyšším orgánom cykloklubu, je tvorená všetkými členmi cykloklubu.
b) Rieši všetky zásadné otázky cykloklubu, schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky, výšku
príspevku, výročnú správu, plán činnosti, správu o hospodárení, rozpočet a rozhoduje o
využití prostriedkov cykloklubu, rozhoduje o nakladaní s majetkom združenia.
c) Zasadá minimálne jedenkrát ročne, rozhoduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných
členov. Ustanovujúce zhromaždenie sa uskutoční v desiaty deň po registrácii združenia na
Ministerstve vnútra SR.
d) Zvoláva ju predseda výkonného výboru a to aj vtedy, keď o to požiada nadpolovičná
väčšina členov alebo vo veci, ktorá nestrpí odklad na základe podnetu predsedu revíznej
komisie.
e) Členská schôdza volí členov výkonného výboru a revíznej komisie.
f) Rozhodnutia členskej schôdze klubu sú záväzné pre všetkých členov cykloklubu.
g) Zo zasadnutia členskej schôdze klubu sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje
predsedajúci a dvaja overovatelia.
B. Výkonný výbor cykloklubu
a) Riadi činnosť klubu v období medzi členskými schôdzami klubu.
b) Výkonný výbor je volený na členskej schôdzi na základe návrhov členov cykloklubu
tajným hlasovaním.
c) Výkonný výbor za svoju činnosť zodpovedá Členskej schôdzi.
d) Zabezpečuje uplatňovanie stanov cykloklubu, rozhodnutí členskej schôdze a rieši návrhy
a pripomienky členov.
e) Podáva členskej schôdzi správu o činnosti cykloklubu, správu o hospodárení.
f) Predkladá členskej schôdzi návrh rozpočtu cykloklubu a uskutočňuje jeho použitie po
jeho schválení.
g) Schvaľuje výdavky cykloklubu, rozhoduje o využívaní finančných prostriedkov.
h) Zvoláva zasadnutia členskej schôdze klubu.
i) Zabezpečuje organizačné tímy pre jednotlivé cykloakcie.
j) Zabezpečuje komunikáciu s tretími stranami (sponzormi, úradmi, občanmi).
k) Mimoriadne zasadnutia výkonného výboru na žiadosť členov cykloklubu na riešenie
naliehavých úloh a problémov zvoláva predseda výkonného výboru. Podpredseda výkonného
výboru vedie zápisnicu zo zasadnutia výboru a zakladá ju v dokumentácii cykloklubu.
l) Výkonný výbor je volený na dobu neurčitú. Členská schôdza má právo iniciovať
mimoriadne zasadanie klubu, navrhnúť a nadpolovičnou väčšinou odsúhlasiť zmeny vo
vedení klubu. Opätovná voľba členov je možná.
m) Výkonný orgán združenia je oprávnený konať a podpisovať za združenie. Právny úkon
podpisu za združenie je platný, ak sú podpísaní najmenej dvaja členovia výkonného orgánu,
vždy však musí byť podpis predsedu výkonného orgánu.
n) Rokovanie výkonného výboru zvoláva jeho predseda podľa potreby, spravidla pred
každým organizovaným podujatím.
o) Výkonný výbor sa pri svojej práci riadi stanovami, plánom a uzneseniami členskej
schôdze klubu.
p) Výkonný výbor určí z radov členov klubu hospodára zodpovedajúceho za vedenie
hospodárenia klubu.
r) Výkonný výbor rozhoduje o prijatí a vylúčení člena klubu.

s) Uznesenia výkonného výboru sú záväzné pre všetkých členov klubu. Výkonný výbor
rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov jeho členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje
hlas predsedu
C. Revízna komisia
a) Je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu, tvoria ho
3 členovia volený členskou schôdzou
b) Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo výkonnom výbore.
c) Revízna komisia zodpovedá za svoju činnosť členskej schôdzi
d) Funkčné obdobie členov revíznej komisie je jeden rok. Opätovná voľba je možná.
Do pôsobnosti Revíznej komisie patrí:
● dozerať nad dodržiavaním stanov združenia, rozhodnutí orgánov združenia a všeobecne
záväzných právnych predpisov
● dbať na súlad medzi rozhodnutiami orgánov združenia, stanovami a všeobecne záväznými
predpismi
● posudzovať ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení
združenia vypracovanú Výkonným orgánom pred tým, ako ju prijme Členská schôdza
Článok VI.
Hospodárenie cykloklubu
1. Zdroje príjmu združenia tvoria:
a) členské a klubové príspevky,
b) príjmy z vlastnej činnosti,
c) príspevky z poukázania 2 % dane z príjmov fyzických a právnických osôb,
d) štátne dotácie, dotácie sponzorov, ostatné dotácie,
e) dobrovoľné príspevky, dary a subvencie,
f) výnosy podujatí a činností vykonávaných klubom,
g) zo zbierok usporiadaných s úradným povolením,
h) príspevky na reklamu,
i) výnosy z obchodných spoločností a komerčných činností.
2. Nehnuteľný a hnuteľný majetok združenia tvoria:
a) majetok nadobudnutý vlastnou činnosťou,
b) darovaný majetok.
3. Zásady hospodárenia:
a) klub hospodári s hnuteľným aj nehnuteľným majetkom,
b) výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu činnosti a rozvoj
klubu,
c) v záujme vytvárania vlastných zdrojov môže klub vykonávať doplnkovú aj podnikateľskú
činnosť súvisiacu so zabezpečením cieľov a poslania klubu za účelom trvalej udržateľnosti
organizácie,
d) príjmy cykloklubu sa rozdeľujú na základe schváleného rozpočtu a to výlučne pre potreby
klubu; o rozdelení týchto prostriedkov a darov rozhoduje členská schôdza, resp. výkonný
výbor; spôsob rozdelenia týchto príjmov sa uvádza v správe o hospodárení cykloklubu, ktorú
výkonný výbor (hospodár) predkladá členskej schôdzi,

e) finančné prostriedky cykloklubu sa ukladajú vo finančnom ústave. Podpisové právo majú
dvaja členovia výkonného výboru.
Článok VII.
Zánik cykloklubu
1. O zániku cykloklubu, dobrovoľnom rozpustení alebo o zlúčení s iným občianskym
združením rozhoduje mimoriadna členská schôdza na základe výsledku tajného hlasovania.
2. Pri zániku cykloklubu členská schôdza menuje likvidátora na zúčtovanie majetku, pri
ktorom:
a) vykoná revíziu majetku, sústredí finančné prostriedky, vyrovná všetky záväzky a dlhy
cykloklubu,
b) zabezpečí odpredaj hnuteľného a nehnuteľného majetku cykloklubu,
c) rozhodne o zostávajúcich finančných prostriedkoch na základe uznesenia výkonného
výboru,
d) zlikviduje účet v banke.
3. Zánik združenia sa oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenie
1. Stanovy združenia boli schválené zakladajúcimi členmi združenia.
2. Občianske združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR a stanovy
združenia nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.
3. Podrobnosti o organizácii združenia upravuje vnútorný poriadok združenia.
4. Podrobnosti o voľbách upraví volebný poriadok združenia.

