Mestský športový klub Vranov nad Topľou
Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov nad Topľou
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DIČ: 2021434030

STANOVY
Mestského športového klubu
Vranov nad Topľou

SCHVÁLENÉ NA VALNOM ZHROMAŽDENÍ OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

ČLÁNOK I.
NÁZOV A SÍDLO ORGANIZÁCIE

Názov občianskeho združenia: Mestský športový klub Vranov nad Topľou (ďalej len MŠK)
Sídlo : Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov nad Topľou.

MŠK je nezávislým občianskym združením športovcov, funkcionárov a priaznivcov
športu a športového hnutia v meste Vranov nad Topľou.
Združenie je športovou organizáciou podľa § 8 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
MŠK má postavenie samostatnej právnickej osoby a vyvíja svoju činnosť v súlade s týmito
stanovami a všeobecne záväznými predpismi v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 Zb. o
združovaní občanov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 288/1997 Z. z. o
telesnej kultúre, ktorého vznik bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva vo
Vranove nad Topľou č. 28/97 zo dňa 18.12.1997.

ČLÁNOK II.
POSLANIE, CIELE A ČINNOSTI ZDRUŽENIA
Poslaním MŠK je zabezpečovať rozvoj športovej činnosti v obvode svojej pôsobnosti
a vytvárať všetkým združeným členom podmienky pre ich činnosť. K naplneniu tohto
poslania MŠK v spolupráci s príslušnými orgánmi miestnej samosprávy, ďalšími orgánmi a
organizáciami (školami, samosprávou miest a obcí, inými združeniami podobného
zamerania) realizuje najmä:
a)

koncepciu rozvoja športovej činnosti v rámci svojej pôsobnosti

b)

vytvorenie ekonomických predpokladov na rozvoj činnosti klubu

c)

športovú činnosť detí, mládeže

d)

tréningovú činnosť talentovanej mládeže

e)

chráni práva a záujmy svojich členov súvisiace s činnosťou klubu

f)

k zaisteniu svojho poslania môže prevádzkovať vlastné zariadenia a aktivity v
prospech rozvoja športu.

ČLÁNOK III
ČLENSTVO
Členovia MŠK, vznik členstva v MŠK
1.

MŠK má riadnych a čestných členov.

2.

Riadnymi členmi sú hráči, funkcionári a profesionálni pracovníci, ako aj osoby
(právnické i fyzické), ktorých cieľom je pomáhať príspevkami a morálne športu,
starať sa o jeho rozvoj a príťažlivosť.

3.

Za čestných členov môžu byť Správnou radou MŠK schválené osoby, ktoré sa
obzvlášť zaslúžili o rozvoj športu v MŠK.

4.

Riadnym členom vzniká členstvo v MŠK zaplatením členského príspevku. MŠK, ktorý
má právnu formu občianskeho združenia a je prijímateľom verejných prostriedkov,
vyberá od svojich členov ročný členský príspevok na svoju činnosť.
U čestných členov vzniká členstvo dňom schválenia ich prijatia za čestného člena
Správnou radou MŠK.

Práva a povinnosti riadnych členov
Riadni členovia MŠK sú predovšetkým oprávnení:
1.

vyjadrovať záujmy jednotlivých družstiev, oddielov i priaznivcov klubu

2.

navrhovať zástupcov do zväzových orgánov

3.

zúčastňovať sa so svojimi družstvami v súťažiach

4.

zastupovať spoločné záujmy členov

5.

v súlade s internými predpismi schválenými Správnou radou MŠK vydávať vlastné
vykonávacie pokyny pre akcie, ktoré usporadúvajú a zabezpečujú

6.

zúčastňovať sa prostredníctvom delegátov Valného zhromaždenia a hlasovať na ňom
za podmienok, určených v týchto stanovách a OaVP MŠK

7.

od 18 rokov navrhovať, voliť a byť volení do orgánov MŠK

8.

podieľať sa na činnosti MŠK.

Riadni členovia sú predovšetkým povinní:
1.

aktívne sa podieľať na činnosti MŠK

2.

starať sa o všestranný rozvoj športu, predovšetkým sa usilujú o jeho príťažlivosť medzi
mládežou

3.

spolupracovať so štátnymi orgánmi, orgánmi miestnej samosprávy a inými
organizáciami na úrovni mesta, regiónu a Slovenska

4.

získavať prostriedky na zabezpečenie rozvoja športu v klube, platiť členské príspevky
vo výške stanovenej Správnou radou MŠK

5.

vytvárať podmienky a zabezpečovať hráčov pre výbery tak, aby táto činnosť bola v
súlade s potrebami reprezentácie MŠK, mesta Vranov nad Topľou, resp. regiónu
Vranov nad Topľou a Slovenska

6.

rešpektovať stanovy a na ich základe vydané interné predpisy MŠK

7.

pôsobiť v prospech športu, posilňovať jeho spoločenskú vážnosť a obľubu, zvyšovať
mravnú a odbornú úroveň svojich členov a funkcionárov

8.

plniť uznesenia orgánov MŠK.

Práva a povinnosti čestných členov
Čestní členovia majú právo:
1.

zúčastňovať sa na zasadnutí Valného zhromaždenia MŠK, na rokovaní Správnej rady
MŠK, za predpokladu, že na toto rokovania boli pozvaní, v prípade riadneho delegovania
MŠK, resp. príslušným zväzom, majú právo účasti na rokovaniach vyšších orgánov,
ktorých je MŠK členom

2.

byť menovaní do orgánov MŠK.
Čestní členovia sú predovšetkým povinní:

1.

podporovať záujmy MŠK a podľa svojich možností napomáhať rozvoju športu
v MŠK

2.

rešpektovať stanovy MŠK a interné prepisy MŠK

3.

rešpektovať uznesenia orgánov MŠK.

Zánik členstva v MŠK
1.

Členstvo (riadne i čestné) v MŠK zaniká:
a)

vylúčením člena

b)

vystúpením člena

c)

úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby bez právneho nástupcu

d)

zánikom združenia

e)

nevyplatením členského, resp. vkladu v stanovenom termíne ani po
upozornení v náhradnom termíne

2.

Člena MŠK je možné vylúčiť, ak tento porušil stanovy MŠK, resp. interné predpisy
vydané MŠK v súlade s týmito stanovami. O vylúčení rozhoduje Správna rada MŠK .na
návrh prezidenta MŠK. Členstvo zaniká dňom rozhodnutia SR MŠK o vylúčení.

3.

Členstvo vystúpením zaniká členovi dňom doručenia písomného oznámenia o
vystúpení člena z MŠK na adresu sídla MŠK.

ČLÁNOK IV.
ORGÁNY ŠPORTOVÉHO KLUBU
Orgánmi MŠK sú:
•

valné zhromaždenie

•

správna rada

•

prezident klubu

•

kontrolná komisia

ČLÁNOK V.
VALNÉ ZHROMAŽDENIE
1. Najvyšším orgánom MŠK je valné zhromaždenie, kde sú zastúpení:
a) členovia, ktorí sa svojimi vkladmi najviac podieľajú na činnosti MŠK a to pomerne
podľa výšky ich vkladu za prechádzajúci kalendárny rok. Za vklad aspoň 10%
rozpočtu MŠK 1 delegát s právom 3 hlasov.
b) oddiel MŠK, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku konania VZ preukáže svoju
členskú základňu aspoň 20 členov na VZ zastupuje 1 delegát s právom 1 hlasu.
VZ zvoláva prezident klubu a jeho riadne zasadnutie sa uskutočňuje najmenej raz za rok.
Zo zasadnutia sa vyhotovuje v zmysle § 8, ods. 5 ZoŠ zápisnica, ktorú MŠK archivuje 6
rokov.
Zápisnica obsahuje aj meno, priezvisko a funkciu osôb zúčastnených na zasadnutí.
Mimoriadne valné zhromaždenie môže byť zvolané na žiadosť prezidenta MŠK, na žiadosť
najmenej jednej polovice členov MŠK, ktorí sa svojimi vkladmi najviac podieľajú na
činnosti MŠK, alebo zvolané na žiadosť kontrolnej komisie. V týchto prípadoch sa valné

zhromaždenie musí zvolať najneskôr do 30 dní od doručenia výzvy na zvolanie
mimoriadneho valného zhromaždenia prezidentovi klubu.
2.

Valné zhromaždenie je oprávnené prijímať uznesenia, ak je prítomná nadpolovičná
väčšina delegovaných členov. Uznesenie je prijaté, ak preň hlasuje nadpolovičná väčšina
prítomných delegátov – členov.
V prípade, že nadpolovičná väčšina oprávnených delegátov nie je prítomná, pokračuje sa
až po bod programu, v ktorom sa hlasuje. VZ sa preruší na 60 minút. Po uplynutí čakacej
doby je VZ uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených
delegátov, ktorí sa prezentovali na VZ a predmetom zasadnutia v takom prípade je iba
program uvedený v pozvánke na toto VZ. Pre prípad, že v priebehu rokovania VZ nie je
uznášania schopné a nie je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených prezentovaných
delegátov, má prezident klubu povinnosť ukončiť VZ.

3. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
a)

prijímať a meniť stanovy MŠK,

b)

voliť a odvolávať členov správnej rady, kontrolnej komisie, prezidenta klubu,

c)

rozhodovať o vstupe a vystúpení MŠK do iných organizácií a združení o
ekonomickej účasti na ich činnosti ako aj o formách spolupráce,

d)

prerokovávať správu o činnosti a hospodárení MŠK,

e)

plniť úlohu odvolacieho orgánu proti rozhodnutiam správnej rady,

f)

rozhodovať o zániku dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným
občianskym združením,

g)

rozhodovať o ďalších záležitostiach, týkajúcich sa MŠK, jeho činnosti, ak tak
stanoví zákon alebo iný predpis vyššej právnej sily ako stanovy MŠK,

h)

prerokováva a o rozhoduje o otázkach v týchto stanovách MŠK neupravených,
ak tieto súvisia s organizáciou a činnosťou MŠK.

4. Príprava Valného zhromaždenia MŠK
a)

Programovú a organizačnú prípravu zasadnutia VZ MŠK zabezpečuje SR MŠK. Termín
a miesto konania VZ MŠK stanoví SR MŠK minimálne 15 dní vopred a neodkladne o
tom informuje všetkých členov. Na požiadanie minimálne polovice všetkých členov
zvolá prezident klubu mimoriadne zasadnutie VZ MŠK do 30 dní.

b)

Valné zhromaždenie MŠK zvoláva a zasadnutiu predsedá prezident klubu, resp. ním
poverený člen SR MŠK.

c)

Na zasadnutiach VZ MŠK sa delegáti zúčastňujú osobne. Delegáti, ktorí sú
právnickými osobami zastupuje na zasadnutí VZ ich štatutárny zástupca, resp. ním
písomne poverená fyzická osoba.

d)

SR MŠK je oprávnená pozvať na Valné zhromaždenie MŠK aj ďalšie osoby – nečlenov,
pokiaľ to považuje za potrebné.

e)

Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
delegátov s právom hlasovať.

f)

Návrhy členov MŠK na zmenu stanov a interných predpisov MŠK, návrhy na členstvo
MŠK v slovenských združeniach, či návrhy na vystúpenie z nich, musia byť SR MŠK
doručené najneskôr 15 dní pre dňom konania Valného zhromaždenia MŠK. SR MŠK
zabezpečí odoslanie týchto návrhov účastníkom Valného zhromaždenia MŠK. Návrhy,
ktoré budú podané neskôr, alebo až na Valnom zhromaždení MŠK, je možné zaradiť
do programu rokovania VZ MŠK so súhlasom väčšiny hlasov prítomných členov.

5.

Hlasovanie o obsahových otázkach

Na zasadnutiach VZ MŠK má každý riadny člen – delegát VZ MŠK platný jeden hlas.
O návrhoch zaradených do programu rokovania zasadnutia VZ MŠK rozhoduje VZ MŠK
hlasovaním. VZ MŠK rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov.
Písomné vyhotovenia uznesení zo zasadnutí VZ MŠK podpisuje prezident klubu. Uznesenia sa
doručujú všetkým delegátom VZ MŠK a predsedovi KK MŠK. Podrobnosti o rokovaní VZ MŠK
upraví VZ MŠK vo svojom rokovacom poriadku.
ČLÁNOK VI.
SPRÁVNA RADA
1.

Správna rada je najvyšším orgánom MŠK, ktorý riadi jej činnosť v období medzi
zasadnutiami valného zhromaždenia. Správna rada má 9 členov, ktorí sú volení VZ
MŠK. Členmi SR sú prezident klubu, 5 členovia, ktorí sa svojimi vkladmi najviac
podieľajú na činnosti MŠK a to pomerne podľa výšky ich vkladu, 3 členovia
zástupcovia športových oddielov. Jej funkčné obdobie je štvorročné. Zasadnutie
správnej rady zvoláva prezident najmenej raz za štvrťrok.

2.

Rokovanie správnej rady riadi prezident klubu. Správna rada je oprávnená prijímať
rozhodnutia, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rozhodnutie je prijaté,
keď preň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných. V prípade rovnosti hlasov
rozhoduje hlas prezidenta klubu. Na zasadnutia správnej rady je prizývaný predseda
kontrolnej komisie, bez práva hlasovať. Na zasadnutia správnej rady je možné prizvať
zástupcov oddielov, družstiev, trénerov a pod..

3.

Správna rada realizuje najmä:
a) uznesenia valného zhromaždenia
b) vydávanie interných predpisov
c) schvaľovanie vnútornej štruktúry , počet pracovných miest v aparáte MŠK,
poriadok odmeňovania zamestnancov aparátu MŠK
d) schvaľovanie rozpočtu
e) schvaľovanie výdajov na konkrétne podujatia v súlade s rozpočtom
MŠK, pričom prihliada na vývoj plnenia príjmov rozpočtu a účelovosť
poskytnutých dotácií a darov určenú poskytovateľom dotácie alebo
darcom
f) prijímanie nových členov MŠK, vylúčenie člena MŠK
g) zvolávať a pripravovať po obsahovej a organizačnej stránke Valné
zhromaždenie MŠK
h) podávať záväzný výklad Stanov
i) vykonávať iné činnosti, ktorými ju poverilo VZ MŠK
j) vytvárať komisie a poradné orgány

Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú riešené v Stanovách MŠK a iných základných predpisoch
či normách, rozhoduje Správna rada MŠK.
4.

Členstvo v správnej rade zaniká:

a)

uplynutím funkčného obdobia

b)

odvolaním z funkcie

c)

vzdaním sa funkcie

d)

zánikom členstva

e)

úmrtím

f)

neúčasťou na 3 za sebou idúcich zasadnutiach SR v priebehu 12 mesiacov

ČLÁNOK VII.
PREZIDENT KLUBU
1. Je štatutárnym orgánom MŠK. Prezident klubu je oprávnený samostatne konať za
MŠK navonok a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu MŠK pripojí svoj
podpis uvedený na podpisovom vzore. Prezidenta klubu volí valné zhromaždenie na
obdobie 4 rokov . Pri výkone svojej funkcie vystupuje v mene MŠK.
2. Zvoláva a vedie zasadnutia VZ MŠK, Správnej rady MŠK a riadi činnosť MŠK. V prípade
porušovania stanov MŠK, platných noriem, či všeobecne platných zákonov, vyhlášok a
predpisov má právo pozastaviť výkon rozhodnutia orgánov MŠK a nariadiť ich
preskúmania.
3. Oprávnenie vykonávať funkciu prezidenta klubu zaniká:
a) po uplynutí volebného obdobia, zvolením nového prezidenta klubu
b) odvolaním z funkcie valným zhromaždením MŠK v prípade, ak nie je schopný zo
zdravotných dôvodov na základe lekárskeho posudku vykonávať funkciu po dobu
dlhšiu ako pol roka, alebo si neplní povinnosti prezidenta klubu a v určenej lehote
neurobí nápravu ani po upozornení SR MŠK
c) vzdaním sa funkcie na zasadaní valného zhromaždenia.
ČLÁNOK VIII.
KONTROLNÁ KOMISIA
1. Kontrolná komisia je nezávislým orgánom MŠK, oprávneným kontrolovať všetku činnosť
klubu. Za svoju činnosť zodpovedá iba valnému zhromaždeniu.
2. Kontrolná komisia má troch členov. Pozostáva z predsedu a dvoch členov. Valné
zhromaždenie volí predsedu a dvoch členov kontrolnej komisie na obdobie 5 rokov.
3. Upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a vyžaduje nápravu.
4. Rieši sťažnosti členov.
5. 1x ročne predkladá správu o činnosti a hospodárení a predkladá výročnú správu o
činnosti kontrolnej komisie valnému zhromaždeniu.
6. Schádza sa podľa potreby, najmenej však jedenkrát za rok.
7. Členmi kontrolnej komisie nemôžu byť členovia správnej rady ani prezident
klubu.
8. Kontrolná komisia je oprávnená vyžadovať od správnej rady akékoľvek informácie o
hospodárení klubu.
Článok IX.
APARÁT MŠK
MŠK si zriaďuje podľa ekonomických možností a potrieb profesionálny administratívny a
výkonný aparát MŠK.

Zloženie, právomoc, pôsobnosť, ako aj práva a povinnosti platených zamestnancov aparátu
MŠK, ustanovia vnútroorganizačné predpisy a normy MŠK schválené SR MŠK.
ČLÁNOK X.
MAJETOK A HOSPODÁRENIE
MŠK hospodári so svojím majetkom podľa schváleného rozpočtu, v súlade s všeobecne
záväznými predpismi. Ochrana majetku, jeho evidencia a hospodárenie s ním sa vykonáva v
súlade so všeobecne záväznými predpismi a podlieha kontrole Kontrolnej komisie.
Majetok MŠK tvoria :
a) členské príspevky
b) výchovné - mesačný členský vklad v mládežníckych kategóriách
c) dotácie z rozpočtov verejnej správy a samosprávy a z grantov EU
d) sponzorské na základe Zmluvy o sponzorstve v športe
e) príjmy zo vstupného na športové a iné podujatia organizované združením
f) príspevky na športový poukaz
g) poplatky za prestup športovcov
h) príjmy z reklám
i) dary a príspevky
j) poplatky za registráciu členov
k) iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi.
Majetok môže byť použitý len na dosiahnutie cieľa združenia, príp. na iné aktivity v súlade so
stanovami. Finančné hospodárenie bližšie upravujú smernice ekonomického a finančného
hospodárenia MŠK.

ČLÁNOK XI.
ZÁNIK MŠK
1.

O zániku MŠK rozhoduje Valné zhromaždenie na návrh SR MŠK.

2.

MŠK zaniká:
a) dobrovoľným rozpustením
b) zlúčením s iným združením
c) právoplatným rozhodnutím MV SR o jeho rozpustení alebo súdu v trestnom konaní

3.

Ak MŠK zaniká dobrovoľným rozpustením, minimálne 30 dní pred zvolaním Valného
zhromaždenia MŠK, ktoré rozhodne o zániku MŠK, ustanoví SR MŠK likvidačnú
komisiu, ktorá vykoná fyzickú inventarizáciu hospodárskych prostriedkov, ktoré má
MŠK vo vlastníctve resp. v užívaní, spracuje správu o zistenom stave a spolu s
návrhom na ich likvidáciu resp. naloženie s nimi, predloží túto správu na rokovanie
Valnému zhromaždeniu MŠK.

4.

Pri vystúpení družstva, resp. oddielu z MŠK má družstvo, resp. oddiel v zmysle
platných právnych noriem nárok na vyrovnanie majetku, s ktorým vstupovalo do
MŠK.

5.

Spôsob vyrovnania majetku pri výstupe družstva, resp. oddielu z MŠK určí osobitný
predpis.

6.

Likvidačný zostatok MŠK sa rozdelí pri jeho likvidácii takto:
•

v prvom rade na úhradu záväzkov MŠK

•

likvidačný zostatok, ktorý zostane po uspokojení záväzkov MŠK sa použije

•

na podporu športových aktivít na území mesta Vranov nad Topľou.

Článok XII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Pomenovania orgánov MŠK, ktoré boli zvolané pred nadobudnutím platnosti týchto

stanov sa nemenia.
2. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia VZ MŠK v znení dodatkov a ich účinnosť
nastane dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
3. Registráciou týchto stanov strácajú platnosť a účinnosť Stanovy MŠK, ktoré boli
registrované na Ministerstve vnútra SR dňa 3.2.2017 pod číslom VVS/1-900/90-14172-2 v
znení neskorších dodatkov.

Vranov nad Topľou dňa 17.12.2020

