Stanovy občianskeho združenia Volejbal Tenis Club
vypracované v zmysle zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

Článok I.
NÁZOV ZDRUŽENIA
1. Názov Občianskeho združenia je Volejbal Tenis Clu.
2. Volejbal Tenis Club (ďalej len „VTC“) je občianske združenie, ustanovené v zmysle zákona č.
83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov. Jeho poslaním je rozvoj
telovýchovy a športu.
3. VTC je nepolitickým združením, ktoré vykonáva svoju činnosť v súlade s Ústavou Slovenskej
republiky a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
4.VTC sa člení na dva športové kluby a to Volejbalový klub a Tenisový klub / v ďalšom texte
označované aj ako „športové kluby“/. VTC a každý zo športových klubov má svoje autonómne riadenie
a hospodárenie.
5.VTC vznikol rozdelením a delimináciou TJ Stavbár Pezinok 1.5.1990.

Článok II.
SÍDLO ZDRUŽENIA
1. Sídlom VTC je : Komenského 30, 902 01 Pezinok.

Článok III.
CIEĽ ZDRUŽENIA
1. Hlavnými cieľmi a úlohami VTC je :
a) zabezpečovať starostlivosť o športový rozvoj talentovanej mládeže,
b) zabezpečovať starostlivosť a rozvoj výkonnostného a vrcholového športu,
c) vytvárať podmienky pre rozvoj rekreačného, záujmového a masového športu
2.v súlade s hlavnými cieľmi a úlohami podľa bodu 1 tohto článku, bude ďalším cieľom VTC vytvárať
organizačné, ekonomické, materiálno-technické, personálne a odborné podmienky pre činnosť
Volejbalového klubu a Tenisového klubu patriacich pod VTC.

Článok IV.
ČLENSTVO VO VTC
1. Členstvo vo VTC vzniká prijatím člena, na návrh prezidenta a viceprezidenta, na základe písomnej
žiadosti uchádzača o členstvo, po následnom schválení Výkonným výborom. Členom združenia môžu
byť fyzické aj právnické osoby. Podľa toho sa rozlišuje členstvo v Športových kluboch na :
a/ individuálne
b/ kolektívne
c/ čestné

2. Individuálne a rovnako aj kolektívne členstvo vo VTC vzniká za podmienok uvedených
v bode 1 prvá veta tohto článku, za súčasného splnenia nasledovných podmienok :
2.1. Individuálnym členom VTC sa môže stať fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami a
uhradí členský poplatok, ktorého výška a splatnosť bude upravená v Sadzobníku členstiev
schválenom Výkonným výborom.
2.2..Kolektívnym členom VTC sa môže stať právnická osoba , ktorá súhlasí so stanovami
a uhradí členský poplatok, ktorého výška a splatnosť bude upravená v Sadzobníku členstiev
schválenom Výkonným výborom.
3. O vylúčení člena rozhoduje Výkonný výbor VTC, na základe návrhu
viceprezidenta VTC.

prezidenta, alebo

4. Čestné členstvo udeľuje Výkonný výbor VTC a to jednotlivcom, kolektívom alebo organizáciám za
osobitné zásluhy o rozvoj VTC. O odňatí čestného členstva rozhoduje rovnako Výkonný výbor. Návrh
na udelenie i odňatie čestného členstva môže predložiť, ktorýkoľvek z členov VTC .

5. Členstvo vo VTC zaniká:
a) dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z VTC,
b) vylúčením člena ( podľa bodu 3 tohto článku ), ak si člen opätovne a napriek upozorneniu neplní
členské povinností alebo jeho konanie je v rozpore so stanovami VTC a internými predpismi, alebo
z iných dôvodov,
c) úmrtím fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby,
d) nezaplatením stanoveného členského poplatku do 60 dní od jeho splatnosti,
e) zánikom združenia
6. Členom VTC sa nemôže stať fyzická alebo právnická osoba, ktorej záujmy, poslanie alebo stanovy
sú v rozpore so stanovami VTC.

Článok V.
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV VTC
1. Členovia VTC majú tieto práva :
a) v súlade s činnosťou Športových klubov využívať ekonomické a materiálne prostriedky VTC,
b) zúčastňovať sa na rokovaní orgánov VTC a predkladať návrhy, námety, ako aj podnety na
skvalitnenie činnosti,
c) zúčastňovať sa na tvorbe orgánov a podieľať sa na činnosti VTC,
e) zúčastňovať sa na schôdzach príslušného Športového klubu, zúčastňovať sa práce v jeho
orgánoch priamo alebo prostredníctvom volených zástupcov,
f) byť informovaný o činnosti, hospodárení a o rozhodnutiach VTC ,
g) voliť a byť volený do orgánov VTC,
h) podávať sťažnosti a žiadať o stanovisko
2.Členovia VTC majú tieto povinnosti :
a) propagovať činnosť VTC a jednotlivých jeho Športových klubov, zúčastňovať sa práce v orgánoch
združenia a Športových kluboch, do ktorých boli zvolení,
b) dodržiavať stanovy VTC a uznesenia jeho orgánov,
c) chrániť a zveľaďovať majetok VTC ,
d) vystupovať v duchu morálnych zásad a fair play, dbať o dobré meno VTC a príslušného Športového
klubu,
e) riadne a včas platiť stanovené členské poplatky a iné príspevky schválené orgánmi VTC,
f) podľa svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia

Článok VI.
ORGÁNY VTC
1. Orgánmi VTC sú:
-Prezident
-Viceprezident
-Členská schôdza
-Výkonný výbor
-Kontrolná komisia

Článok VII.
PREZIDENT A VICEPREZIDENT VTC
1.Prezident a Viceprezident VTC sú štatutárnymi orgánmi združenia a súčasne sú obaja členmi
Výkonného výboru VTC.
2.Prezident aj Viceprezident sú oprávnení konať za združenie každý samostatne. Na platnosť
písomného dokumentu sa vyžaduje, aby bol podpísaný súčasne prezidentom aj viceprezidentom.
3. Prezidentom a Viceprezidentom VTC je vždy predseda Volejbalového
predseda Tenisového klubu, pričom obaja sú volení Výkonným výborom VTC.

klubu

a

4. Prezident a Viceprezident VTC sú volení na funkčné obdobie štyroch kalendárnych rokov.
5. Po predchádzajúcej dohode príslušných Športových klubov si môžu predseda Volejbalového klubu
a predseda Tenisového klubu vymeniť navzájom pozíciu Prezidenta a Viceprezidenta a to každé dva
roky.
6. Prezident a Viceprezident zodpovedajú za svoju činnosť VTC.
7. K zastupovaniu môže Prezident VTC splnomocniť v nevyhnutných prípadoch iného člena
Výkonného výboru VTC.
8. Prezident a viceprezident majú tieto práva a povinnosti :
a) zvolávajú, riadia a koordinujú činnosť Výkonného výboru VTC,
b) zabezpečujú výkon rozhodnutí Výkonného výboru VTC,
c) konajú v mene združenia VTC a zastupujú ho navonok,
d) prijímajú v mene združenia dary, príspevky sponzorov a zodpovedajú za ich evidenciu,
e) predkladajú Výkonnému výboru návrhy na použitie príspevkov, dotácií a iných prostriedkov VTC,
f) zodpovedajú za riadne vedenie účtovníctva,
g) predkladajú Výkonnému výboru na schválenie ročnú účtovnú uzávierku,
h) riešia pracovnoprávne otázky
9. Prezident a Viceprezident si rozdelia plnenie svojich povinností podľa bodu 8. tohto článku, na
základe vzájomnej dohody, prípadne ich môžu vykonávať spoločne.

Článok VIII.
VÝKONNÝ VÝBOR VTC
1.Výkonný výbor má 5 členov, a jeho funkčné obdobie je štyri kalendárne roky.
2. Každý športový klub má právo navrhnúť do Výkonného výboru dvoch svojich zástupcov, pričom
posledného, piateho člena navrhnú športové kluby spoločne po predchádzajúcej vzájomnej dohode.

3. Výkonný výbor sa schádza minimálne dvakrát za kalendárny rok.
4. Zasadnutie Výkonného výboru zvoláva Prezident VTC.
5. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho
členov, t.j. aspoň traja členovia. Uznesenie je platne prijaté, ak zaň hlasovala väčšina členov. V
prípade rovnosti hlasovania má prezident 2 hlasy.
6. Na rozhodnutie o vylúčení člena je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých členov
Výkonného výboru.
7. Výkonný výbor:
a) riadi činnosť VTC v období medzi zasadnutiami Členskej schôdze,
b) volí a odvoláva zo svojich členov Prezidenta a Viceprezidenta VTC,
c) schvaľuje členstvo vo VTC na základe predchádzajúceho návrhu Prezidenta a Viceprezidenta
združenia,
d) vypracováva návrhy na zmenu stanov združenia ,
e) vypracováva návrhy zamerania činnosti združenia,
f) schvaľuje členstvo VTC v iných organizáciách (aj v medzinárodných združeniach),
g) hospodári s majetkom VTC ,
h) rozhoduje o vzniku alebo zániku obchodných spoločností, v ktorých je VTC jediný spoločník,
i) zabezpečuje optimálne využívanie, prevádzku vlastných a prenajatých hnuteľných a nehnuteľných
zariadení,
j) môže zriaďovať platený výkonný sekretariát VTC, rieši pracovno-právne otázky,
k) navrhuje formu a spôsob zániku VTC a menuje likvidátora,
l) schvaľuje interné predpisy združenia,
m) zvoláva a pripravuje rokovania Členskej schôdze a zároveň pripravuje základné materiály na tieto
rokovania
n) schvaľuje vznik a zánik Volejbalového klubu alebo Tenisového klubu, vystúpenie z VTC,
dobrovoľné rozpustenie jednotlivých Športových klubov alebo vstup VTC do iných právnických osôb a
výstup z týchto právnických osôb.

Článok IX.
ČLENSKÁ SCHÔDZA
1. Členská schôdza je najvyšším orgánom VTC. Tvoria ju všetci členovia združenia. Jej funkčné
obdobie je štyri kalendárne roky.

2. Členská schôdza sa koná najmenej raz za dva kalendárne roky a zvoláva ju Výkonný výbor VTC ,
zaslaním pozvánky na adresu člena uvedenú v jeho žiadosti o členstvo. Pozvánka musí byť zaslaná
v dostatočnom časovom predstihu, minimálne 14 dní pred konaním členskej schôdze.
3. Členská schôdza :
a) rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením, alebo dobrovoľným
rozpustením,
b) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
c) schvaľuje plán činnosti združenia a výročnú správu,
d) schvaľuje rozpočet a správu o činnosti hospodáreníia
e) volí a odvoláva členov Výkonného výboru a Kontrolnú komisiu,
f) rozhoduje o názve a symboloch príslušného Športového klubu ,
g) schvaľuje plán činnosti VTC na ďalšie obdobie, ktorý predkladá Výkonný výbor,
h) schvaľuje správu Kontrolnej komisie,
i) rozhoduje o všetkých ostatných otázkach činnosti združenia, ktoré prekračujú právomoc ostatných
orgánov združenia
j) menuje likvidátora
5. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomných aspoň 10 členov. Členská schôdza
rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.
6. Mimoriadnu Členskú schôdzu môže zvolať Výkonný výbor, alebo Kontrolná komisia.
7. Výkonný výbor musí zvolať mimoriadnu Členskú schôdzu , v termíne do 30 dní od doručenia
písomnej žiadosti, podpísanej dvojtretinovou väčšinou členov príslušného Športového klubu.

Článok X.
KONTROLNÁ KOMISIA VTC
1. Kontrolná komisia je nezávislý kontrolný orgán VTC , ktorý za svoju činnosť
zodpovedá Členskej schôdzi. Jej funkčné obdobie sú štyri kalendárne roky.
2. Členov kontrolnej komisie navrhuje Výkonný výbor a schvaľuje ich Členská schôdza.
3. Člen kontrolnej komisie nemôže byť členom orgánov združenia.
4. Kontrolná komisia má troch členov a spomedzi svojich členov si volí predsedu.
5. Zasadnutia kontrolnej komisie zvoláva jej predseda.

6. Kontrolná komisia kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov združenia, hospodárenie
združenia ako aj jednotlivých športových klubov, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje
opatrenia na ich odstránenie.
7. Kontrolná komisia sa schádza minimálne jedenkrát za kalendárny rok
8. Kontrolná komisia je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej
členov t.j. aspoň dvaja členovia. Uznesenie je platne prijaté, ak zaň hlasovali aspoň dvaja členovia.
9. Predseda a členovia Kontrolnej komisie sa majú právo zúčastňovať na všetkých rokovaniach
orgánov VTC s hlasom poradným, bez zasahovania do ich právomocí.

Článok XI.
MAJETOK A HOSPODÁRENIE VTC

1. Majetok združenia tvoria finančné fondy, hmotný a nehmotný majetok, pohľadávky, cenné papiere
iné majetkové a finančné práva a podiely v iných spoločnostiach.
2. Zdrojom majetku sú:
a) príspevky a dotácie od vlastných členov,
b) dary, príspevky a dotácie zo štátnych a verejných prostriedkov, od fyzických osôb, právnických
osôb a inštitúcií zo SR i zo zahraničia,
c) príjmy z vlastných organizovaných akcií,
d) výnosy zo zbierok a iných účelových dotácií,
e) príjmy z reklamnej činnosti ,
f) príjmy z úrokov finančných vkladov a výnosy z cenných papierov,
g) sponzorské dary a dotácie ,
h) príjmy z hospodárskej činnosti združenia, ktorá musí byť v súlade s príslušnými platnými právnymi
predpismi v oblasti obchodného práva,
i) výchovné a náhrady pri prestupoch športovcov,
j) príjmy z kapitálového majetku
3. Združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu. Výnosy z majetku a z vlastnej činnosti môžu byť
použité len na činnosť združenia a podporu jeho cieľov.Na scudzenie nehnuteľného majetku je
potrebný vždy súhlas Výkonného výboru VTC.
4.Finančné prostriedky združenia možno použiť v súlade s predmetom činnosti združenia na
uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, na telovýchovnú a športovú činnosť, na nákup
počítačovej techniky, na nákup športových potrieb, na úhradu pobytov členov pri súťažiach a
sústredeniach, na úhradu nákladov na činnosť združenia a iné nevyhnutné prostriedky pre účely
chodu klubu O použití prostriedkov na ďalšie účely rozhoduje Výkonný výbor združenia.

5. VTC môže zriadiť obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou VTC, alebo vstúpiť do obchodnej
spoločnosti majetkovou účasťou. Výkon majetkových práv vykonáva prezident alebo ním poverená
osoba
6. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu
k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia
a vsúlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.

Ćlánok XII.
ZÁNIK ZDRUŽENIA
1. O zániku združenia zlúčením s iným občiankym združením alebo dobrovoľným rozpustením
rozhoduje Členská schôdza VTC , ktorá menuje likvidátora.
2. Likvidátor najprv vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa
rozhodnutia Členskej schôdze.
3. Zánik združenia treba oznámiť najneskôr do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.
4. Pri likvidácii združenia sa postupuje podľa ustanovení §70 - §75 Obchodného zákonníka.

Článok XIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
1. Stanovy boli schválené na Členskej schôdzi VTC.
2.Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v
SR a vnútornými predpismi, schválenými orgánmi združenia.

V Pezinku dňa ...........................

----------------------------------------------------Mgr.Zuzana Maxianová – Tobiášová
prezident VTC

------------------------------------------------Peter Grič
viceprezident VTC

