STANOVY
Klubu turistov Vinohrady Bratislava
Článok I.
Názov, sídlo a ciele činnosti
1.

Klub turistov Vinohrady Bratislava (skrátene aj KTV, ďalej iba „klub“), je občianske združenie v
zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Je dobrovoľným
nepolitickým a nezávislým združením ako pokračovateľ tradícií Odboru turistiky TJ Vinohrady
Bratislava od jeho vzniku v roku 1956, Klubu turistov ŠK Ružinov od roku 1991, Klubu turistov
Vinohrady Bratislava od roku 1993 a Športového klubu turistov Vinohrady od roku 2003.

2.

Sídlo združenia je Haburská 91/8, 821 01 Bratislava - Ružinov.

3.

Cieľom klubu je organizovanie a rozvíjanie pohybových aktivít v prírode a kultúrno-poznávacia
činnosť so zameraním na poznávanie prírody, kultúrnych, historických a technických pamiatok na
území Slovenskej republiky aj v zahraničí. Táto činnosť bude zabezpečovaná formou:
a) pešej a rekreačnej turistiky,
b) vysokohorskej turistiky,
c) cykloturistiky,
d) lyžiarskej turistiky.
Aktivity klubu sú zamerané na pohybový rozvoj, propagáciu zdravého životného štýlu, upevňovanie
zdravia a vytváranie aktívneho vzťahu k ochrane prírody a starostlivosti o životné prostredie.
Článok II.
Členstvo, práva a povinnosti členov

1.

Členstvo v klube je dobrovoľné. Jeho členom môže byť každá fyzická osoba, bez ohľadu na štátnu
príslušnosť, ktorá dosiahla vek 18 rokov a súhlasí so stanovami klubu. Členstvo v klube vzniká
schválením Výborom klubu na základe žiadosti o členstvo a zaplatením členského príspevku na
príslušné obdobie. Dokladom riadneho člena klubu je platný členský preukaz vydaný klubom.

2.

Členstvo v klube zaniká:
a) dňom písomného oznámenia člena o vystúpení z klubu doručeného Výboru klubu,
b) vylúčením príslušným orgánom klubu,
c) nezaplatením stanoveného členského príspevku do 31. 3. príslušného roka,
d) zánikom klubu,
e) smrťou člena.

3.

Členovia klubu majú právo:
a) zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných klubom,
b) voliť a byť volení do orgánov klubu,
c) obracať sa na orgány klubu s námetmi, sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
d) byť informovaní o činnosti a rozhodnutiach orgánov klubu,
e) ukončiť členstvo v klube bez udania dôvodu.

4.

Členovia klubu majú povinnosť:
a) dodržiavať stanovy klubu a uznesenia jeho orgánov,
b) napomáhať pri plnení cieľov klubu podľa svojich možností,
c) platiť včas členské príspevky,
d) ochraňovať a zveľaďovať majetok klubu,
e) nepoškodzovať dobré meno klubu svojim konaním.
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5.

Čestné členstvo v klube môže byť udelené členom za ich mimoriadne zásluhy o klub a tiež členom,
ktorí dovŕšili vek 80 rokov. Udeliť ho môže len jeho najvyšší orgán.
Článok III.
Orgány klubu

1.

Najvyšším orgánom klubu je Členská schôdza (ďalej „ČS“) členov klubu.

2.

Výkonnými orgánmi klubu sú:
a) Výbor klubu,
b) Revízor účtov a jeho zástupca.

3.

Výlučné právomoci ČS sú:
a) prijímať zmeny stanov klubu,
b) prijímať osobitné ustanovenia, ako prílohy stanov klubu,
c) schvaľovať plán činnosti a výročné správy o činnosti výkonných orgánov klubu,
d) schvaľovať rozpočet a správu o hospodárení klubu,
e) rozhodovať o vstupe klubu do ďalších združení a o vystúpení z nich,
f)
voliť na trojročné obdobie z radov členov klubu zástupcov do výkonných orgánov klubu,
g) odvolávať volených funkcionárov pre neplnenie povinností,
h) udeľovať čestné členstvo v klube,
i)
rozhodnúť o zrušení klubu a o vysporiadaní jeho majetku.

4.

Členskú schôdzu členov klubu zvoláva Výbor klubu:
a) riadne - najmenej raz za rok,
b) mimoriadne, ak:
- o tom rozhodnú mimoriadne dôležité okolnosti,
- o to požiada revízor účtov alebo jeho zástupca,
- o to požiada aspoň jedna štvrtina členov klubu petičným spôsobom.
Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov klubu.
Rozhodnutia sa prijímajú schválením nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Ak sa ČS nezíde
v určenú hodinu v potrebnom počte, koná sa nová členská schôdza s tým istým programom o pol
hodinu neskôr a prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou bez ohľadu na to, koľko je prítomných
členov.

5.

Výbor klubu riadi činnosť klubu v období medzi ČS, rozhoduje vo všetkých záležitostiach klubu,
okrem tých, ktoré sú vo výlučnej právomoci ČS, pripravuje návrhy plánu činnosti a rozpočtu klubu,
zvoláva členskú schôdzu a pripravuje podklady na jej rokovanie. Na zabezpečovanie plánovaných
podujatí klubu schvaľuje Výbor klubu vedúcich podujatí.
Výbor klubu je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhodnutia
sa prijímajú schválením nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, pri rovnosti hlasov rozhoduje
hlas predsedu.

6.

Výbor klubu má minimálne päť členov. Z radov členov volí predsedu, podpredsedu, tajomníka,
hospodára a ďalších funkcionárov klubu. Zvolených funkcionárov je Výbor klubu oprávnený
v priebehu funkčného obdobia z funkcií odvolať a kooptovať do Výboru náhradníkov z radov členov
klubu na obdobie do nasledujúcej ČS.

7.

Výbor klubu zvoláva predseda alebo podľa potreby aj iný jeho člen. Na jeho rokovaniach má právo
zúčastniť sa s poradným hlasom aj Revízor účtov a jeho zástupca.

8.

Revízor účtov a jeho zástupca kontrolujú hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom klubu
a jeho účtovnú evidenciu. O výsledkoch kontroly informujú Výbor klubu a predsedu klubu
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a predkladajú správu ČS. V prípade potreby požiada Revízor účtov alebo jeho zástupca Výbor klubu
o zvolanie mimoriadnej ČS.
9.

Štatutárnym zástupcom klubu s podpisovým právom záväzných dokumentov je:
a) predseda Výboru klubu,
b) v prípade jeho neprítomnosti podpredseda, tajomník a hospodár v súčinnosti vždy vo dvojici.

10.

O rokovaniach ČS a Výboru klubu sa vedú zápisnice a dokumentácia o voľbách. Za ich riadne vedenie
zodpovedá tajomník klubu.
Článok IV.
Majetok klubu a zásady jeho hospodárenia

1.

Zdrojmi finančných prostriedkov pre zabezpečenie činnosti klubu sú:
a) členské príspevky,
b) dary od právnických a fyzických osôb.

2.

Za hospodárenie s finančnými prostriedkami určenými na činnosť klubu a s jeho majetkom zodpovedá
Výbor klubu a klub ako celok príslušným štátnym orgánom v zmysle platných zákonov a vyhlášok.

3.

O hospodárení s finančnými prostriedkami a majetkom klubu vedie hospodár klubu jednoduché
účtovníctvo a evidenciu majetku. Jeho činnosť kontroluje Revízor účtov a jeho zástupca.

4.

V prípade zrušenia klubu ako právneho subjektu sa majetok vysporiada podľa uznesenia ČS.
Článok V.
Zrušenie klubu

1.

Občianske združenie s názvom Klub turistov Vinohrady Bratislava sa zruší, ak o tom rozhodne
dvojtretinová väčšina jeho členov prítomných na ČS. Predseda klubu oznámi jeho zrušenie
Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní odo dňa rozhodnutia ČS o zrušení klubu.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia

1.

Občianske združenie s názvom Klub turistov Vinohrady Bratislava vzniká dňom registrácie na
Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

2.

Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie občianskeho združenia Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky. Ich zmenu schvaľuje ČS a štatutárny zástupca klubu ju oznamuje Ministerstvu
vnútra Slovenskej republiky do 15 dní odo dňa schválenia na ČS.

3.

Záväzný výklad stanov vykonáva Výbor klubu.
V Bratislave dňa 11. apríla 2022
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