
STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

Článok 1 

Názov a sídlo združenia 

1. Názov občianskeho združenia je: Strelecký klub PreLovca 

2. Sídlo občianskeho združenia je Hlinkova 624/11, 040 01 Košice 

 

Článok 2 

Ciele združenia 

1. Ciele občianskeho združenia sú: Základným cieľom klubu je združovať občanov , ktorým 

športová streľba (ďalej „ŠS“) umožňuje rozvoj fyzických a duševných schopností pri 

dodržiavaní zásad tolerancie a etiky. Hlavným cieľom klubu je rozvoj telesnej kultúry, 

technickej zručnosti a bezpečného zaobchádzania so zbraňou a vytvorenie optimálnych 

podmienok pre aktivity svojich členov. 

2. Pre naplnenie svojho hlavného cieľa využíva všetky dostupné prostriedky v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Medzi základné úlohy klubu patrí : 

3. Zastupovanie záujmov členov Klubu v združeniach a zväzoch športovej praktickej streľby 

(ďalej len „ŠPS“) doma i vo svete 

4. Starostlivosť o rozvoj ŠS v celej šírke najmä so zreteľom na podporu športu detí a mládeže a 

občanov zdravotne postihnutých 

5. Vykonávanie teoretickej a praktickej činnosti zameranej na výučbu ŠS 

6. Organizovanie streleckých súťaží v rámci svojej pôsobnosti 

7. Spopularizovanie činnosti klubu na verejnosti prostredníctvom masovokomunikačných 

prostriedkov podľa možností klubu 

___________________________________________________ 

8. Občianske združenie bude vyvíjať všetky aktivity v súlade s právnymi predpismi, morálnymi a 

etickými princípmi, za účelom naplnenia všetkých cieľov združenia. 

Článok 3 

Členstvo 

1. Členmi občianskeho združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18. rokov veku a aj 

právnické osoby ktoré súhlasia s obsahom stanov. 

2. Nikto nesmie byť nútený stať sa členom občianskeho združenia alebo k účasti na činnosti 

občianskeho združenia. 

3. Z občianskeho združenia môže každý slobodne vystúpiť. 



4. Žiadnemu členovi občianskeho združenia nesmie byť na ujmu, že je členom združenia, alebo 

že sa zúčastňuje na jeho činnosti alebo ho podporuje, alebo že stojí mimo neho. 

5. Členstvo vzniká uhradením členského príspevku určeného na príslušný rok rozhodnutím 

členskej rady a súčasne schválením žiadosti člena členskou radou. V žiadosti o členstvo musí 

osoba žiadajúca o členstvo súhlasiť so stanovami združenia a prehlásiť, že sa s nimi 

oboznámila. 

6. Členovia občianskeho združenia majú právo najmä: zúčastňovať sa na zasadnutiach členskej 

rady, podieľať sa na aktivitách občianskeho združenia, voliť a byť volený do orgánov a za 

funkcionárov občianskeho združenia, žiadať informácie a vysvetlenia od všetkých orgánov a 

funkcionárov občianskeho združenia. 

7. Členovia občianskeho združenia majú povinnosť najmä: uhradiť členský príspevok za každý 

príslušný kalendárny rok vo výške určenej rozhodnutím členskej rady, dodržiavať stanovy a 

iné rozhodnutia prijaté na členskej rade, s ktorými boli oboznámení, aktívne sa zúčastňovať 

na aktivitách občianskeho združenia pri napĺňaní jeho cieľov. 

8. Členstvo zaniká najmä dňom doručenia oznámenia o vystúpení člena z občianskeho 

združenia, úmrtím/zánikom osoby, alebo rozhodnutím členskej rady o vylúčení člena z 

dôvodu porušovania právnych alebo interných predpisov občianskeho združenia. 

Článok 4 

Orgány občianskeho združenia 

4.1 Orgánmi združenia sú: členská rada ako najvyšší orgán občianskeho združenia , predseda 

občianskeho združenia ako štatutárny orgán oprávnený konať v mene združenia, kontrolná 

rada ako kontrolný orgán občianskeho združenia. 

4.2 Najvyšší orgán - Členská rada vykonáva a zodpovedná najmä za tieto činnosti:  

- schvaľuje stanovy ich zmeny a doplnky 

- volí a odvoláva všetky ostatné orgány, vrátane štatutárneho orgánu 

- schvaľuje plán činností a výročnú správu, schvaľuje rozpočet a výročnú správu 

o hospodárení 

- schvaľuje prijatie nových členov, pokiaľ túto funkciu nedelegovala inému orgánu 

- rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným 

rozpustením 

- schádza sa minimálne raz do roka. Zvoláva ho štatutárny orgán, a to najmenej 10 dní vopred 

- Najvyšší orgán tvoria všetci členovia združenia 

4.3 Najvyšší orgán je uznášania schopný, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých 

členov 

4.4 Štatutárny orgán zabezpečuje a riadi činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami 

najvyššieho orgánu 

4.5 Funkčné obdobie štatutárneho orgánu je na neurčito resp. do zániku združenia 



Článok 5 

Zásady hospodárenia 

5.1 Občianskeho združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom získaných z 

darov, grantov, členských príspevkov, alebo z podielu dane. 

5.2 Zdrojom majetku sú: 

- členské príspevky 

- dary od fyzických osôb 

- dotácie a granty od právnických osôb 

- dotácie a granty od verejnej správy 

5.3 Majetok slúži len na napĺňanie cieľov občianskeho združenia a na jeho ďalší rozvoj 

5.4 Hospodárenie občianskeho združenia sa plánuje a realizuje vždy len v súlade s platnými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

1. Práva a povinnosti členov, a činnosť občianskeho združenia neupravené stanovami sa riadia 

právnymi predpismi platnými na území Slovenskej 

 


