
Stanovy združenia občanov
podľa zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších

predpisov

Článok I.
Názov, sídlo a ciele združenia

1) Názov združenia: Cykloklub VYSOČAN (ďalej v texte len „združenie“)

2) Sídlo združenia: Družstevná ul. 265/15
                                    900 66 Vysoká pri Morave 

3) Ciele združenia sú:
a) Podpora všestranného rozvoja cyklistiky a cykloturistiky, ich vplyv na 

zdravie
b) Vykonávanie cestnej, horskej cyklistiky a cykloturistiky na rekreačnej 

a pretekárskej úrovni
c) Vytváranie podmienok a organizačné zabezpečenie cyklistických 

a cykloturistických podujatí
d) Vedenie členov k ochrane prírody a starostlivosti o životné prostredie
e) Objavovanie a rozvíjanie športových talentov, hlavne u detí a mládeže 

Článok II.
Členstvo, práva a povinnosti členov

1) Členstvo  v združení  je  dobrovoľné.  Členom  môže  byť  každá  fyzická
a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia. Členstvo je riadne
a kolektívne.

2) Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe 
žiadosti uchádzača o členstvo. 
Členstvo v združení zaniká: 
a, dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia, 
b, dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí najvyššieho orgánu, 
c, vylúčením príslušným orgánom združenia, 
d, zánikom združenia, alebo smrťou člena, resp. zánikom člena - právnickej    

osoby,
e, nezaplatením členského príspevku v stanovenom termíne bez oznámenia 

dôvodu, 
f, dlhodobou neúčasťou na podujatiach organizovaných združením alebo

v prípade ak správanie člena poškodzuje dobré meno združenia.  

3) Práva riadnych členov:
a) podieľať sa na činnosti združenia,
b) rozhodovať hlasovaním na členskej schôdzi,
c) voliť a byť volení do orgánov združenia,
d) obracať sa na orgány združenia s námetmi, sťažnosťami,
e) byť informovaní o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia,
f) podieľať sa na výhodách pre členov.



4) Povinnosti riadnych členov:
a) dodržiavať stanovy združenia,
b) pomáhať pri plnení cieľov združenia podľa svojich možností,
c) platiť členské príspevky do 30.11. pre obdobie nasledujúceho roka,
d) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

5) Práva kolektívnych členov:
a) byť informovaní o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia, 
b) obracať sa na orgány združenia s námetmi, sťažnosťami. 

6) Povinnosti kolektívnych členov:
a) dodržiavať stanovy združenia,
b) pomáhať pri plnení cieľov združenia podľa svojich možností,
c) platiť členské príspevky do 30.11. pre obdobie nasledujúceho roka,
d) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

Článok III.
Orgány združenia

1) Orgánmi združenia sú:
a) najvyšší orgán - členská schôdza,
b) štatutárny orgán - predseda
c) výkonný výbor 

2) Najvyšší orgán:
a) tvoria všetci riadny členovia združenia,
b) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
c) volí a odvoláva všetky ostatné orgány združenia,
d) schvaľuje plán činnosti združenia, rozpočet a finančné výdavky nad 500€,
e) zvoláva ho štatutárny orgán, resp. nadpolovičná väčšina riadnych členov,
f) je uznášania schopný ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina členov,
g) zo zasadnutia členskej schôdze sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje

predsedajúci a dvaja overovatelia.

3) Štatutárny orgán:
a) zastupuje združenie navonok a koná v jeho mene samostatne

4) Výkonný výbor:
a) riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami členskej schôdze,
b) schvaľuje prijatie nových členov a vylúčenie členov,
c) výkonný výbor rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov jeho členov, 

v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu,
d) je volený na funkčné obdobie 4 rokov, opätovná voľba je možná,
e) členmi výboru sú predseda, podpredseda, hospodár,
f) môže byť doplnený ďalšími členmi podľa potreby a na základe rozhodnutia 

členskej schôdze,
g) schvaľuje finančné výdavky do 500€,
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h) schvaľuje výšku členského príspevku,
i) zvoláva zasadnutia členskej schôdze minimálne jeden krát v roku, 
j) uznesenia výkonného výboru sú záväzné pre všetkých členov združenia,
k) rozhoduje o zániku združenia.

Článok IV.
Zásady hospodárenia

1) Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
2) Zdrojmi majetku sú členské príspevky, príspevky z poukázania 2%-nej dane 

z príjmov fyzických a právnických osôb, dary, dotácie, granty a iné príjmy 
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými 
povoleniami.

3) Hospodárenie združenia sa riadi podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov pre občianske združenia.
Združenie môže vyvíjať hospodársku činnosť za účelom dosiahnutia príjmov na
zabezpečenie plnenia cieľov združenia, avšak nemôže vykonávať 
podnikateľskú činnosť za účelom dosiahnutia zisku.
Majetok zduženia musí byť spravovaný v súlade so zásadami riadneho 
hospodárenia.
Hospodárenie a účtovanie združenia sa uskutočňuje podľa schváleného 
rozpočtu v súlade s platným právnym poriadkom SR. Vedením účtovníctva 
môže štatutárny orgán poveriť aj osobu, ktorá nie je členom združenia.

4) Finančné prostriedky združenia sa ukladajú vo finančnom ústave. Podpisové 
právo majú dvaja členovia výkonného výboru.

Článok V.
Zánik združenia

      
      Združenie zaniká:

- Väčšinovým rozhodnutím štatutárneho orgánu o dobrovoľnom rozpustení 
združenia, alebo o zlúčení s iným združením

- Právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho 
rozpustení

Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vyrovnanie. Pri majetkovom 
vyrovnaní sa najprv uspokoja všetky pohľadávky združenia. Zostávajúci 
majetok môže byť použitý len v súlade s týmito stanovami.

Členská schôdza menuje likvidátora, ak združenie nezaniká zlúčením s iným 
občianskym združením.

Likvidátor vyrovná všetky záväzky a pohľadávky s likvidačným zostatkom 
naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze. Zánik združenia likvidátor oznámi 
do 15 dní od likvidácie Ministerstvu vnútra SR. Pri likvidácii združenia sa 
postupuje primerane podľa ustanovení § 70 až 75 Obchodného zákonníka.
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Záverečné ustanovenia

1) Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia prípravným výborom.
Účinnosť nadobúdajú registráciou Ministerstva vnútra SR.

2) Združenie  vzniká  dňom  registrácie  na  Ministerstve  vnútra  Slovenskej
republiky.
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