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ÚVOD
Klub modulovej železnice Hôrky je právnickou osobou v zmysle platných predpisov v oblasti
združovania občanov. Môže byť členom ďalších organizácií, zväzov, komôr, združení alebo inštitúcií.
Klub nesmie ručiť za záväzky svojich členov ani tretích osôb.

ČASŤ I.
STANOVY
článok I.

NÁZOV, SÍDLO A ADRESA
1. Názov klubu je : Klub modulovej železnice Hôrky.
2. Oficiálna skratka klubu je : KMŽ Hôrky.
3. Sídlom Klubu modulovej železnice Hôrky je Základná škola Hôrky pri Žiline.
4. Adresa sídla KMŽ Hôrky je : KMŽ Hôrky
Pri Základnej škole s MŠ Hôrky
Hôrky č.d. 200
Doručovacia pošta
010 04 Žilina
článok II.

ZAMERANIE KLUBU
1. Hlavným cieľom činnosti KMŽ Hôrky (ďalej iba klub) je vytvoriť z modulov v mierke TT (1:120),
ktoré spĺňajú požiadavky normy FREMO, KMŽ ZABABOV, model miestnej trate Žilina – Rajec.
2. Vychovávať železničných modelárov z radov školskej mládeže a vo forme záujmového krúžku
vypĺňať voľný čas žiakom ZŠ Hôrky a blízkeho okolia.
3. Organizovať modelárske výstavy, prevádzkové stretnutia modulovej železnice, iné spoločné
stretnutia klubov a krúžkov železničných modelárov.
4. Spolupracovať s ďalšími subjektami v oblasti histórie železničnej dopravy.
5. Pre tento účel klub ustanovuje:
a. sekciu železničného modelárstva TT,
b. sekciu železničného modelárstva H0,
c. sekciu železničného modelárstva H0e.
6. Reprezentovať obec Hôrky a Slovenskú republiku v oblasti železničného modelárstva na
domácich a zahraničných prevádzkových stretnutiach modulovej železnice, výstavách, súťažiach,
náborových a propagačných akciách.
článok III.

ČLENSTVO, ČLENSKÉ PRÍSPEVKY A ZÁNIK ČLENSTVA
1. Členstvo v klube je dobrovoľné. Vzniká prijatím za člena členskou schôdzou, alebo klubovou
radou, na základe podanej písomnej prihlášky za člena klubu.
2. Členom klubu sa môže stať každý občan SR, alebo cudzí štátny príslušník, ktorý prejaví záujem
o členstvo, súhlasí so stanovami klubu a zaviaže sa dodržiavať ich, pokiaľ to nebude v rozpore
s platnými právnymi predpismi SR.
3. V prípade členstva žiaka ZŠ Hôrky a detí do 15 rokov z priľahlých obcí musí zákonný zástupca
takéhoto záujemcu o členstvo na prihláške za člena klubu písomne vyhlásiť, že s členstvom
súhlasí a potvrdiť to svojim podpisom.
4. Čestným členom klubu sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá sa mimoriadne zaslúžila
o presadzovanie cieľov klubu, alebo fyzická osoba, ktorá si chce klub mimoriadne uctiť. Návrh na
čestné členstvo môže podať ktorýkoľvek člen Klubu a schvaľuje ho členská schôdza klubu. Čestný
člen nemá hlasovacie právo.
5. Členské príspevky platia všetci členovia bez rozdielu vo výške schválenej uznesením členskej
schôdze. Členovia, ktorí nedovŕšili 18 rokov veku platia polovičné členské príspevky. Pre
posúdenie veku je rozhodujúci rok narodenia člena.
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6. Členské príspevky neplatia čestní členovia klubu, žiaci ZŠ Hôrky a deti do 15 rokov veku. Pre
posúdenie veku je rozhodujúci rok narodenia člena.
7. Členské príspevky sú splatné vždy do 31. januára príslušného kalendárneho roka. Písomné
potvrdenie o zaplatení členského príspevku dostane člen po jeho zaplatení.
8. Okrem členských príspevkov môže klub stanoviť klubové poplatky. Klubové poplatky sa stanovujú
uznesením členskej schôdze. Len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch, pokiaľ je to
potrebné pre zabezpečenie činnosti klubu, môžu byť klubové poplatky stanovené uznesením
klubovej rady. Písomné potvrdenie o zaplatení klubových poplatkov dostane člen po ich zaplatení.
9. Členstvo v klube zaniká:
a. vystúpením člena,
b. vylúčením člena,
c. úmrtím člena,
d. zánikom klubu.
článok IV.

PRÁVA ČLENOV KLUBU
1. Každý člen klubu, ktorý má zaplatené členské príspevky a ostatné klubové poplatky je oprávnený :
a. Využívať všetky členské výhody,
b. zúčastňovať sa na všetkých akciách organizovaných klubom, pokiaľ dodrží ich propozície,
c. v súlade so stanovami klubu voľne rozvíjať svoju záujmovú činnosť a slobodne sa
zúčastňovať akýchkoľvek podujatí organizovaných inými subjektami,
d. propagovať klub, jeho ciele a činnosť v súlade s platnými stanovami,
e. používať propagačné materiály a predmety, ako aj logo klubu, vždy a na všetkých
podujatiach, ktorých sa ako člen klubu zúčastní,
f. zúčastňovať sa slobodne stretnutí členov klubu a členskej schôdze klubu,
g. v prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôže členskej konferencie zúčastniť, môže v prípade,
že v programe je voľba predstavenstva, písomne predložiť koho chce do predstavenstva voliť,
h. v prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôže členskej konferencie zúčastniť, môže v prípade,
že v programe je schvaľovanie stanov klubu alebo ich zmien, písomne predložiť svoje návrhy
na zmeny alebo doplnenie stanov klubu,
i. byť volený do klubovej rady, ak dovŕšil vek 21 rokov,
j. obracať sa na orgány klubu s námetmi, podnetmi a žiadosťami.
2. Každý člen klubu, ktorý má zaplatené členské príspevky a ostatné klubové poplatky má právo na
propagačné materiály a predmety v primeranom objeme, ktoré klub používa na svoju propagáciu.
3. Ak to bolo rozhodnutím klubu vopred schválené, má nominovaný člen reprezentujúci klub na
oficiálnych podujatiach organizovaných inými subjektmi nárok na úhradu nevyhnutných nákladov
na cestovné, stravné a ubytovanie.
článok V.

POVINNOSTI ČLENOV KLUBU
1. Každý člen je povinný dodržiavať stanovy klubu, správať sa a konať v súlade s nimi pokiaľ to nie
je v rozpore s platnými právnymi predpismi SR. Dbať na dobré meno klubu, chrániť jeho
suverenitu a integritu.
2. Okrem odseku 1. je každý člen klubu povinný:
a. najmenej tri krát v roku sa zúčastniť pracovného stretnutia členov klubu, najmenej dva krát v
roku sa zúčastniť členskej schôdze, vrátane povinnosti zúčastniť sa výročnej členskej
schôdze,
b. v súlade so stanovami klubu včas a v stanovenej výške platiť členské príspevky,
c. včas a vo výške schválenej uznesením členskej schôdze klubu alebo klubovej rady zaplatiť
schválené klubové poplatky,
d. podľa svojich možností a schopností, v súlade so stanovami a uzneseniami klubu, sa aktívne
podieľať na organizovaní klubových podujatí,
e. nosiť oficiálny klubový úbor (ak bude určený) na všetkých organizovaných podujatiach
a podujatiach iných subjektov, ktorých sa zúčastní počas členstva v klube ak ich predmet
činnosti je totožný s činnosťou klubu podľa týchto stanov a propagovať klub, jeho aktivity
a ciele.
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3. Každý člen je povinný, v rozsahu svojich možností a schopností, získavať sponzorov klubu.
článok VI.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA A ORGÁNY KLUBU
1. Klub má organizačnú štruktúru danú svojou činnosťou a záujmami svojich členov :
a. výročná členská schôdza,
b. riadna členská schôdza
c. mimoriadna členská schôdza,
d. klubová rada,
e. predseda klubovej rady,
f. podpredseda klubovej rady,
g. kontrolná komisia,
h. členská základňa.
a. Najvyšším orgánom klubu je výročná členská schôdza. Klubová rada ju zvoláva jeden raz do
roka, alebo na základe písomného návrhu najmenej jednej tretiny členov klubu.Výročná
členská schôdza schvalľuje stanovy a zmeny stanov. Program, priebeh a spôsob
rozhodovania výročnej členskej schôdze je upravený v Rokovacom poriadku výročnej členskej
schôdze, ktorý je prílohou týchto stanov.
b. Riadnu členskú schôdzu zvoláva klubová rada podľa potreby, najmenej dva krát do roka. Na
riadnej členskej schôdzi sa riešia najmä otázky činnosti klubu, hodnotia sa uskutočnené akcie,
hospodár podáva priebežné informácie o stave hospodárenia, aktualizuje sa plán činnosti
a kontrolujú sa pripravované akcie.
c. V prípade závažných a naliehavých situácií zvoláva klubová rada na ich riešenie mimoriadnu
členskú schôdzu. Mimoriadna členská schôdza musí byť zvolaná aj vtedy, ak o to písomne
požiada najmenej jedna tretina členov klubu. Uznášania schopná je vtedy, ak sa na nej
zúčastní nadpolovičná väčšina členov s platným hlasom. Mimoriadna členská schôdza rieši
len ten problém, ktorý bol dôvodom jej zvolania. Rozhodnutie mimoriadnej členskej schôdze je
platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina členov prítomných na mimoriadnej členskej
schôdzi a prijíma sa uznesením.
d. Medzi členskými schôdzami rozhoduje, riadi a koordinuje činnosť klubu jeho klubová rada,
ktorá je najmenej trojčlenná a na jej čele stojí predseda.
1. Klubovú radu volí výročná členská schôdza na 2 roky. Každý člen klubovej rady sa do
navrhovanej funkcie volí jednotlivo, aklamáciou – verejným hlasovaním. Voľba je platná ak
za ňu hlasovala nadpolovičná väčšina členov, s platným hlasom, prítomných na výročnej
členskej schôdzi.
2. Klubová rada za svoju činnosť zodpovedá výročnej členskej schôdzi.
3. Klubová rada je povinná pozvať na každé svoje rokovanie predsedu kontrolnej skupiny,
ktorý má právo zúčastniť sa každého, aj mimoriadneho rokovania klubovej rady. Jeho hlas
je hlasom poradným.
e. Predseda klubovej rady je štatutárnym zástupcom klubu. Predseda zastupuje klub navonok,
v jeho mene vykonáva právne úkony, prijíma záväzky. Reprezentuje klub na oficiálnych
podujatiach, rokovaniach a stretnutiach, pokiaľ tým klubová rada nepoverí iného člena klubu.
Predseda klubovej rady zodpovedá za svoju činnosť výročnej členskej schôdzi. Ak predseda
klubovej rady bude konať v rozpore s týmito stanovami a svojím konaním spôsobí klubu
škodu, je povinný túto škodu v plnej výške nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
f.

V neprítomnosti zastupuje predsedu klubovej rady a vykonáva úkony a povinnosti, spojené s
jeho funkciou v plnom rozsahu, podpredseda klubovej rady. V takomto prípade má
podpredseda klubovej rady všetky právomoci a povinnosti predsedu podľa stanov a
Rokovacieho poriadku klubovej rady.

g. Kontrolnou komisiou sú členovia klubu, zvolení výročnou členskou schôdzou ako nezávislý
dozorný a kontrolný nástroj členskej základne. Kontrolná komisia sa volí najmenej trojčlenná.
Dĺžka volebného obdobia je 2 roky. V prípade ak má klub menej ako 30 členov, volí sa len
výkonný predseda kontrolnej komisie, ktorý vykonáva činnosť komisie sám.
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1.

Kontrolná komisia je vo svojej činnosti nezávislá od klubovej rady. Koná na základe
vlastných zistení, alebo podnetov členov klubu, jeho orgánov, alebo podnetov iných
subjektov.

2.

O výsledkoch prešetrenia jednotlivých podnetov vydáva písomnú správu s návrhom na
opatrenia. Správu po prejednaní v najbližšom rokovaní klubovej rady oznamuje členom
klubu zverejnením na predpísanom mieste (napr. klubová výveska a pod.).

h. Hlavným článkom organizačnej štruktúry je členská základňa, pozostávajúca z jednotlivých
členov klubu. Členovia klubu sa na realizáciu svojich záujmov stretávajú v pracovných
stretnutiach, organizovaných podujatiach, zúčastňujú sa aktívne života klubu
a organizovaných podujatí. Členovia na členských schôdzach a výročnej členskej schôdzi
vyjadrujú poznatky zo svojej činnosti a činnosti klubu, vyjadrujú sa k plneniu stanovených
zámerov a cieľov klubu, predkladajú námety, návrhy na zmeny, volia alebo sú volení do
orgánov klubu a inak uplatňujú svoje práva a povinnosti, ktoré im z týchto stanov vyplývajú.
1
2

Rokovacie poriadky jednotlivých orgánov klubu sú samostatnými dokumentmi, ktoré
tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto stanov.
Rokovací poriadok upravuje zásady činnosti, formy, spôsob rokovania a zásady
prijímania rozhodnutí jednotlivých orgánov klubu.
článok VII.

DISCIPLINÁRNY PORIADOK
1. Každý člen je povinný riadiť sa týmito stanovami a dodržiavať zásady v nich stanovené. V prípade
ich porušenia zodpovedá za svoje konanie a na základe výsledkov kontroly vykonanej kontrolnou
komisiou môže byť :
a. upozornený na porušenie stanov klubu,
b. môže mu byť uložená pokuta do výšky ročného členského príspevku,
c. môže mu byť pozastavené členstvo v klube,
d. môže byť vylúčený z členstva v klube.
2. Disciplinárne opatrenie podľa predchádzajúceho odseku, uvedené v písm. c. a d. je možné udeliť
len na základe rozhodnutia mimoriadnej členskej schôdze.
3. V prípade, že člen nesúhlasí s disciplinárnym rozhodnutím, môže sa proti nemu odvolať až na
úroveň členskej schôdze. V prípade, že nesúhlasí ani s rozhodnutím členskej schôdze, má právo
domáhať sa rozhodnutia na príslušnom súde.
4. Každý člen, ktorý vykoná záslužný čin, majúci mimoriadny morálny, alebo finančný, prípadne iný,
napr. majetkový prínos pre klub, môže byť odmenený :
a. vymenovaním za čestného člena klubu,
b. čestnou medailou alebo plaketou klubu,
c. vecnou alebo finančnou odmenou.
5. Udeleniu príslušnej odmeny z pravidla predchádza rozhodné stanovisko klubovej rady, alebo
v prípade pochybností ktoréhokoľvek člena klubu o udelení odmeny aj správa kontrolnej komisie.
článok VIII.

ZÁSADY HOSPODÁRENIA KLUBU
1. Klub hospodári vlastným menom, na vlastný účet. Nadobúda majetok v súlade so stanovami klubu
a všeobecne platnými právnymi predpismi.
2. Majetok klubu tvorí:
a. nehnuteľný a hnuteľný majetok,
b. majetok pozostávajúci z peňazí v hotovosti a na bankovom účte.
3. Klub získava na svoju činnosť finančné a majetkové zdroje v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR formou:
a. členských príspevkov platených jednotlivými členmi za príslušný kalendárny rok,
b. klubových poplatkov stanovených uznesením riadnej, alebo mimoriadnej členskej schôdze,
alebo klubovej rady v súlade s článkom III. odsek 7. týchto stanov,
c. mimoriadnych príspevkov a darov sponzorov - občanov, alebo právnických osôb,
d. grantov a nadácií,
e. dotácií a darov získaných v súlade s platnými právnymi predpismi.
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4. Klub eviduje všetky svoje príjmy a nakladá s nimi v súlade s príslušnými právnymi a daňovými
predpismi SR.
5. Finančné a majetkové zdroje získané pri svojej činnosti podľa odseku 3 môže klub použiť len na
zabezpečenie svojej činnosti, na materiálne a finančné zabezpečenie vlastných organizovaných
podujatí v zmysle týchto stanov.
6. Správa finančných a majetkových zdrojov sa vykonáva v súlade s právnymi predpismi SR
upravujúcimi hospodárenie občianskych a záujmových združení. Za tým účelom vedie klub
príslušnú účtovnú evidenciu.
7. Na spravovanie finančných a majetkových zdrojov si klub volí svojho hospodára, ktorý je členom
predstavenstva klubu.
8. Logo klubu je jeho majetkom a vzťahujú sa naň všetky právne predpisy o autorských právach.
9. Ku splneniu niektorých aktivít môže Klub najímať zamestnancov a uzavierať s nimi dohody
o vykonaní práce.
10. Zásady a spôsob hospodárenia podrobne upravuje Smernica o hospodárení KMŽ Hôrky.
článok IX.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Tieto stanovy sú záväzným dokumentom pre všetkých členov klubu bez výnimky.
2. Každý člen vstupuje do klubu dobrovoľne na základe slobodnej vôle, po dôkladnom oboznámení
sa so stanovami a vlastným rozhodnutím rešpektovať ich a riadiť sa nimi.
3. Klub môže zaniknúť :
a. rozpustením na základe rozhodnutia členskej základne na výročnej, resp. mimoriadnej
členskej schôdze,
b. zlúčením s iným združením alebo klubom,
c. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.
4. V prípade zániku klubu podľa písmena a.) predchádzajúceho odseku, oznámi členská schôdza
KMŽ Hôrky zánik klubu Ministerstvu vnútra SR, do 15 dní od jej konania.
5. Tieto stanovy boli schválené ustanovujúcou členskou schôdzou, konanou dňa 01.09.2006
v Hôrkach.

...............................................
Podpis štatutárneho zástupcu
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ČASŤ II.
ROKOVACIE PORIADKY

ROKOVACÍ PORIADOK VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHÔDZE
článok I.

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA, PROGRAM A PRIEBEH
1. Podľa potreby ju klubová rada zvoláva najmenej raz do roka, alebo na základe písomného návrhu
najmenej jednej tretiny členov klubu.
2. Výročnú členskú schôdzu pripravuje klubová rada a vedie ju pracovné predsedníctvo. V prípade,
že počet členov klubu je menší ako 30, vedie ju podpredseda klubovej rady.
3. Výročná členská schôdza na svojom rokovaní:
a. prejednáva:
v správu o činnosti klubu za uplynulé obdobie,
v správu o hospodárení klubu,
v správu kontrolnej komisie.
b. schvaľuje:
v stanovy a zmeny stanov klubu,
v zánik klubu dobrovoľným rozpustením,
v zlúčenie klubu s iným združením alebo klubom,
v správu o činnosti klubu za uplynulé obdobie,
v správu o hospodárení klubu,
v správu kontrolnej komisie.
c. volí a odvoláva:
v klubovú radu,
v jej predsedu alebo členov,
v volí alebo odvoláva kontrolnú komisiu.
d. stanovuje:
v výšku členských príspevkov,
v výšku klubových poplatkov,
v stanovuje smery a orientáciu činnosti klubu na ďalšie obdobie,
v ustanovuje a ruší sekcie činností.
e. rozhoduje o ďalších závažných skutočnostiach.
4. Program rokovania výročnej členskej schôdze klubu musí okrem formálnych bodov (otvorenie
a pod.) obsahovať:
a. schválenie programu rokovania,
b. voľba mandátnej komisie,
c. voľbu volebnej a návrhovej komisie a voľbu overovateľov,
d. správu o činnosti za uplynulé obdobie – predkladá predseda klubovej rady,
e. správu o hospodárení, stave majetku a podnikateľských aktivitách – predkladá hospodár,
f. návrh smerov rozvoja a orientácie činností na ďalšie obdobie – predkladá predseda,
g. správa mandátnej komisie – predseda mandátnej komisie,
h. návrh na voľbu členov predstavenstva klubu – predkladá volebná a návrhová komisia,
i. voľbu kontrolnej komisie - predkladá volebná a návrhová komisia,
j. návrh uznesenia výročnej členskej schôdze - predkladá volebná a návrhová komisia.
článok II.

SCHOPNOSŤ UZNÁŠANIA, PRÁVOPLATNOSŤ VOLIEB A UZNESENIA
1. O tom, či je výročná členská schôdza uznášania schopná, predkladá správu predseda mandátnej
komisie, na základe overenia účasti členov s platným hlasom.
2. Výročná členská schôdza je schopná uznášať sa a prijímať rozhodnutia vtedy, ak sa na nej
zúčastní nadpolovičná väčšina členov klubu s platným hlasom. Platný hlas majú len tí členovia
klubu, ktorí majú ku dňu konania výročnej členskej schôdze zaplatené členské príspevky
a klubové poplatky.
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3. Výročná členská schôdza prijíma všetky svoje rozhodnutia a dokumenty zásadne hlasovaním.
Hlasovanie sa vykonáva zásadne aklamáciou – verejne (zdvihnutím ruky, alebo mandátu).
Platnými sa stávajú vtedy, ak za ne hlasovala nadpolovičná väčšina členov, s platným hlasom,
prítomných na výročnej členskej schôdzi. Ak sa niektorí členovia zdržali hlasovania a mala by
nastať rovnosť hlasov, započítajú sa hlasy tých členov, ktorí sa zdržali hlasovania, k hlasom proti
návrhu o ktorom sa hlasovalo.
4. Všetky body rokovania výročnej členskej schôdze, voľby a rozhodnutia sa berú na vedomie,
potvrdzujú, prijímajú a schvaľujú uznesením výročnej členskej schôdze. Uznesenie je platné, ak
zaň hlasovala nadpolovičná väčšina členov, s platným hlasom, prítomných na výročnej členskej
schôdze.
5. Zápis o rokovaní výročnej členskej schôdze vyhotovuje nová klubová rada, na základe podkladov,
ktoré jej odstupujúca klubová rada musí odovzdať. Správnosť zápisu potvrdzujú svojim podpisom
overovatelia.
článok III.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Rokovací poriadok výročnej členskej schôdze je neoddeliteľnou súčasťou stanov KMŽ Hôrky.
;

2. Tento rokovací poriadok môže zmeniť uznesením len riadna výročná alebo mimoriadna členská
schôdza.
3. Rokovací poriadok bol schválený ustanovujúcou členskou schôdzou, konanou dňa 01.09.2006
v Hôrkach.

...............................................
Podpis štatutárneho zástupcu
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ROKOVACÍ PORIADOK KLUBOVEJ RADY
článok I.

ČINNOSŤ A ROKOVANIE KLUBOVEJ RADY
1. Klubová rada rozhoduje ako kolektívny orgán organizačnej štruktúry demokraticky – na základe
väčšiny hlasov. Každý člen klubovej rady má jeden hlas. Všetky hlasy sú si rovné. V prípade, že
sa člen predstavenstva zdrží hlasovania a mala by tak nastať rovnosť hlasov, započíta sa jeho
hlas k hlasom, ktoré sú proti.
2. Klubová rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za dva mesiace. Jej rokovania vedie
predseda. Programom rokovania je zhodnotenie činnosti a hospodárenie za uplynulé obdobie.
Predmetom rokovania sú ďalej úlohy na ďalšie obdobie, zabezpečenie a koordinácia schválených
aktivít organizovaných klubom a výjazdy na podujatia organizované inými subjektmi.
3. V súlade s právom členov na uplatňovanie demokratických princípov v činnosti klubu má
predseda kontrolnej komisie právo zúčastniť sa každého, aj mimoriadneho, zasadnutia klubovej
rady. Má právo sa vyjadriť ku všetkým prerokovávaným bodom. Jeho hlas je hlasom poradným a
nemá hlasovacie právo člena klubovej rady.
4. Zo svojich rokovaní vyhotovuje klubová rada zápis, s ktorým oboznamuje členov klubu verejným
oznamom na určenom mieste (napr. klubová výveska a pod.). Za svoju činnosť zodpovedá
členskej základni.
článok II.
PREDSEDA KLUBOVEJ RADY
1. Štatutárnym zástupcom klubu je predseda klubovej rady. Predseda zastupuje klub navonok,
v jeho mene vykonáva právne úkony, prijíma záväzky. Reprezentuje klub na oficiálnych
podujatiach, rokovaniach a stretnutiach, pokiaľ tým predstavenstvo nepoverí iného člena klubu.
2. Vo svojej činnosti sa predseda riadi stanovami klubu a uzneseniami prijatými na rokovaniach
klubovej rady a na členských schôdzach.
3. Predseda klubovej rady zodpovedá za svoju činnosť výročnej členskej schôdzi.
článok III.

PODPREDSEDA KLUBOVEJ RADY
1. Podpredseda klubovej rady zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti v plnom rozsahu. Vykonáva
úkony a povinnosti, spojené s jeho funkciou. V takomto prípade má podpredseda klubovej rady
všetky právomoci a povinnosti predsedu podľa stanov a Rokovacieho poriadku klubovej rady.
2. Neprítomnosť predsedu znamená nemožnosť vykonávania jeho funkcie a plnenia jeho povinností
po dobu dlhšiu ako 10 pracovných dní.
3. Zastupovanie predsedu nastáva automaticky, po uplynutí doby stanovenej v predchádzajúcom
odseku, ak to v jednotlivých prípadoch nebude stanovené inak.
článok IV.

SCHOPNOSŤ UZNÁŠANIA SA A ROZHODOVANIE KLUBOVEJ RADY
1. Rokovanie klubovej rady je uznášania schopné ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina jeho
členov. V prípade, že je klubová rada trojčlenná, je uznášania schopná, ak sa rokovania zúčastnia
všetci členovia. Člena klubovej rady nie je možné na rokovaní zastúpiť, ani nie je možné poveriť
iného člena klubu aby zaňho hlasovanie vykonal.
2. Všetky rozhodnutia a dokumenty z rokovania predstavenstva klubu sa prijímajú uznesením. Sú
platné, ak za ne hlasovala nadpolovičná väčšina jeho členov prítomných na rokovaní. V prípade,
že sa člen predstavenstva zdrží hlasovania a mala by tak nastať rovnosť hlasov, započíta sa jeho
hlas k hlasom, ktoré sú proti.
3. Zápis o rokovaní výročnej členskej schôdze vyhotovuje klubová rada. Ak prebehla voľba novej
klubovej rady, zápis už vyhotovuje nová klubová rada na základe podkladov, ktoré jej musí
odstupujúca klubová rada odovzdať.
článok V.
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ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Rokovací poriadok klubovej rady je neoddeliteľnou súčasťou stanov KMŽ Hôrky.
;

2. Rokovací poriadok môže zmeniť uznesením len výročná alebo mimoriadna členská schôdza.
3. Rokovací poriadok bol schválený ustanovujúcou členskou schôdzou dňa 01.09.2006 v Hôrkach.

...............................................
Podpis štatutárneho zástupcu
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ROKOVACÍ PORIADOK KONTROLNEJ KOMISIE
článok I.

POSTAVENIE KONTROLNEJ KOMISIE
1. Kontrolná komisia je vo svojej činnosti nezávislá od klubovej rady. Koná samostatne v súlade so
stanovami klubu a princípmi klubovej demokracie.
2. Žiaden orgán klubu nemá právo dávať kontrolnej komisii príkazy alebo prejudikovať ako by mala
v predmetnej veci konať alebo rozhodnúť.
článok II.

ČINNOSŤ, ROKOVANIE A ROZHODOVANIE KONTROLNEJ KOMISIE
1. Kontrolnú komisiu zvoláva na zasadnutia jej predseda podľa potreby, najmenej raz do roka.
2. Zo svojich rokovaní vyhotovuje zápis, s ktorým oboznamuje členov klubu verejným oznamom na
určenom mieste (napr. klubová výveska a pod.).
3. Kontrolná komisia dozerá na :
a. správnosť a demokratickosť rozhodnutí,
b. dodržiavanie stanov klubu,
4. kontroluje :
a. činnosť klubu a jeho klubovej rady,
b. hospodárenie majetkom a finančnými zdrojmi,
c. hospodárenie s členskými a inými príspevkami
d. hospodárenie s darmi od sponzorov,
e. dodržiavanie klubovej demokracie, možností členov uplatňovať svoje práva podľa týchto
stanov.
5. Kontrolná komisia koná samostatne, na základe plánu svojej činnosti, vlastných zistení, podnetov
orgánov klubu alebo jeho členov alebo podnetov iných subjektov.
6. O výsledkoch prešetrenia jednotlivých podnetov vydáva kontrolná komisia písomnú správu
s návrhom na prijatie opatrení k odstráneniu zistených nedostatkov. S jej obsahom musí byť
oboznámený ten, koho sa šetrenie dotýka (člen klubu, klubová rada, alebo iný orgán).
Oboznámenie so správou a jej závermi, ako aj s návrhom na prijatie opatrení potvrdzuje svojím
podpisom ten, koho sa šetrenie dotýka. Pred potvrdením, že bol so správou oboznámený, má
právo písomne sa vyjadriť k zisteným skutočnostiam priamo do predmetnej správy. V prípade, že
tak chce urobiť samostatným písomným vyjadrením, musí to do správy uviesť a potvrdiť
podpisom, že s ňou bol oboznámený. Lehota na takéto vyjadrenie je stanovená na štrnásť
kalendárnych dní odo dňa oboznámenia sa so správou a jej záverov.
7. Pred oboznámením toho, koho sa šetrenie dotýka s obsahom správy, musí byť správa overená
podpismi všetkých členov kontrolnej komisie, ktorí sa na šetrení podieľali. Až po splnení týchto
náležitostí je ten, kto v danom prípade kontrolnú skupinu viedol, oprávnený odovzdať správu tomu
orgánu klubu, ktorý ju má prejednávať a rozhodnúť.
8. Správu po prerokovaní v tom orgáne klubu, ktorý mal povinnosť ju prerokovať a prijať opatrenia na
odstránenie nedostatkov, oznamuje členom klubu zverejnením na určenom mieste (napr. klubová
výveska a pod.).
článok III.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Rokovací poriadok Kontrolnej komisie je neoddeliteľnou súčasťou stanov KMŽ Hôrky.
;

2. Tento rokovací poriadok môže zmeniť uznesením len výročná členská schôdza na svojom
riadnom, alebo mimoriadnom rokovaní.
3. Rokovací poriadok bol schválený ustanovujúcou členskou schôdzou klubu, konanou dňa
01.09.2006 v Hôrkach.
...............................................
Podpis štatutárneho zástupcu
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