STANOVY
Klubu slovenských turistov Dubnica nad Váhom
Článok 1
Základné ustanovenia
1.1. Názov občianskeho združenia je :
Klub slovenských turistov Dubnica nad Váhom (ďalej iba klub KST DCA).
1.2. Sídlo občianskeho združenia je :
Partizánska 151/3 Dubnica nad Váhom 018 41.
1.3. Základné ustanovenia :
1.3.1. Klub KST DCA je občianskym združením združujúcim záujemcov
o turistiku.
1.3.2. Klub KST DCA je otvorenou, samostatnou a nezávislou, nepolitickou
spoločenskou organizáciou vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických
princípoch.
1.3.3. Klub KST DCA je organizáciou s právnou subjektivitou. Klub bol
podľa zákona č. 83/1190Z.z. o združovaní občanov zaregistrovaný na
MV SR dňa 15.1.1992 pod číslom VVS/1–900/92–4909 a bolo mu
pridelené IČO 17058783. Tieto stanovy plne nahrádzajú pôvodné
stanovy z roku 1992.
1.3.4. Klub KST DCA sa hlási ku Klubu slovenských turistov (ďalej iba
KST) so sídlom v Bratislave a je oficiálne zaregistrovaný výkonným
výborom KST.
1.3.5. Symboliku klubu KST DCA tvorí logo klubu ( viď obrázok)
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Článok 2
Ciele združenia
2.1

Ciele klubu KST DCA sú:
vytvárať svojim členom podmienky na turistiku a pobyt v prírode,
organizovať a všestranne rozvíjať rôzne druhy turistických aktivít, najmä
pešiu turistiku, cykloturistiku, vysokohorskú turistiku, vodnú turistiku
a lyžiarsku turistiku pre všetky vekové kategórie členov a tým ochraňovať
a podporovať ich zdravie,
podielať sa na vytváraní podmienok pre letnú a zimnú turistiku, táborenie
a pobyt v prírode pre svojich členov a širokú verejnosť,
spolupracovať s ďalšími organizáciami s podobným poslaním, ktoré
podporujú turistiku, pobyt v prírode a ochranu životného prostredia,
vykonávať verejno-prospešnú činnosť zameranú na vytváranie podmienok
pre turistiku, napr. organizovanie turistických podujatí, značenie a údržbu
turistických chodníkov a pod.,
pre deti a mládež organizovať záujmové pobyty v prírode a zabezpečovať
pre nich výchovno-turistický program,
viesť svojich členov k dodržiavaniu zásad ochrany prírody a starostlivosti
o životné prostredie,
organizovať vlastné turistické výlety, pobyty a zájazdy doma
aj v zahraničí, zúčastňovať sa turistických akcií organizovaných inými
klubmi na Slovensku i v zahraničí
poskytovať zľavy a výhody pri organizovaných akciách pre členskú
základňu

2.2

Klub KST DCA bude vyvíjať všetky aktivity v súlade s právnymi predpismi,
morálnymi a etickými princípmi, za účelom naplnenia všetkých cieľov
združenia.

Článok 3
Členstvo
3.1

Členstvo v klube KST DCA je dobrovoľné a individuálne.

3.2

Členom klubu KST DCA sa môže stať každý záujemca bez rozdielu politického
presvedčenia a príslušnosti, náboženského vyznania, pohlavia a veku, ak súhlasí
s týmito stanovami.

3.3

Členstvo v klube KST DCA vzniká dňom podania prihlášky a zaplatením
členského ročného poplatku na príslušný rok. V žiadosti o členstvo musí osoba
žiadajúca o členstvo súhlasiť so stanovami združenia a prehlásiť, že sa s nimi
oboznámila.
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3.4

Každý člen ma pridelený členský preukaz, ktorý ho oprávňuje využívať všetky
výhody členstva.

3.5

Členstvo môže byť:
- riadne,
- čestné.

3.6

Členstvo zaniká v klube KST DCA:
- dňom zániku klubu,
- smrťou,
- vystúpením na základe vlastného písomné oznámenia doručeného
Výboru klubu,
- nezaplatením členského ročného poplatku na príslušný rok,
- vylúčením pre neplnenie si základných členských povinností podľa
článku 3.8. Pri zániku členstva sa členské nevracia.
- vylúčením pre obzvlášť závažné previnenie nezlučiteľné s členstvom v
klube, napr. právoplatné odsúdenie za spáchaný trestný čin, hrubé
porušenie stanov alebo poškodzovanie záujmov a dobrého mena klubu.
Návrh na vylúčenie podáva Výbor klubu, vylúčenie schvaľuje Výročná
členská schôdza nadpolovičnou väčšinou zúčastnených členov.

3.7

Členovia klubu KST DCA majú právo najmä:
zúčastňovať sa podľa svojich potrieb, záľub alebo záujmov turistických a
iných obdobných aktivít, ale i ďalších kultúrno-spoločenských akcií
usporadúvaných klubom,
zúčastňovať sa na pravidelných rokovaniach Výboru klubu a na Výročnej
členskej schôdzi,
využívať všetky výhody vyplývajúce z jeho členstva
dávať podnety, návrhy a pripomienky
využívať klubové priestory podľa potreby po predchádzajúcom súhlase
Výboru klubu,
hlasovať, voliť a byť volený do orgánov klubu na Výročnej členskej
schôdzi,
žiadať informácie a vysvetlenia od členov Výboru klubu. Podmienkou
hlasovať, voliť a byť volený do orgánov klubu je bezúhonnosť a vek nad
18 rokov.

3.8

Členovia klubu KST DCA majú povinnosť najmä:
dodržiavať stanovy klubu,
uhradiť členský príspevok za každý príslušný kalendárny rok vo výške
a v termínoch určených rozhodnutím Výboru klubu,
dodržiavať stanovy a iné rozhodnutia prijaté na Výročnej členskej schôdzi
s ktorými boli oboznámení,
aktívne sa zúčastňovať na aktivitách klubu pri napĺňaní jeho cieľov,
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3.9

Členstvo v klube KST DCA zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o
vystúpení člena z klubu, úmrtím/zánikom osoby, alebo rozhodnutím Výročnej
členskej schôdzi o vylúčení člena z dôvodu porušovania právnych alebo
interných predpisov klubu.
Článok 4
Orgány klubu

4.1

Orgánmi klubu KST DCA sú:
Výročná členská schôdza ako najvyšší orgán klubu,
Predseda klubu ako štatutárny orgán oprávnený konať v mene klubu,
Výbor klubu.

4.2

Výročná členská schôdza je tvorená všetkými členmi klubu KST DCA. Zvoláva
ju predseda klubu KST DCA, najmenej 15 dní pred jej zasadnutím, a to
minimálne 1x ročne. Predseda klubu zvolá Výročnú členskú schôdzu aj na
žiadosť tretiny riadnych členov klubu. V tomto prípade ju zvolá tak, aby sa
Výročná členská schôdza uskutočnila do 3 mesiacov od doručenia žiadosti. Ak
tak predseda klubu neurobí, Výročnú členskú schôdzu zvolá Výbor klubu tak,
aby sa uskutočnila do 3 mesiacov od uplynutia 3-mesačnej lehoty uvedenej v
predošlej vete. Je uznášania-schopná, ak sa jej zúčastní nadpolovičná väčšina
všetkých členov, pričom rozhodnutia prijíma na základe nadpolovičnej väčšiny
prítomných členov. Výnimkou sú rozhodnutia podľa Článku 6 – Zánik klubu
KST DCA, kedy je potrebná 2/3 väčšina všetkých riadnych členov klubu.
Každý člen má 1 hlas.
Ak nie je Výročná členská schôdza uznášania schopná, predseda klubu môže po
uplynutí pol hodiny, vyhlásiť náhradnú Výročnú členskú schôdzu s tým istým
programom. Náhradná Výročná členská schôdza prijíma rozhodnutia za súhlasu
nadpolovičnej väčšiny prítomných členov, výnimkou sú rozhodnutia podľa
Článku 6 - Zánik klubu KST DCA, kedy je potrebná 2/3 väčšina všetkých
riadnych členov klubu.
Výročná členská schôdza prerokúva všetky základné otázky činnosti klubu KST
DCA najmä:
volí a odvoláva predsedu klubu,
volí a odvoláva členov Výboru klubu,
schvaľuje, mení alebo dopĺňa stanovy klubu,
schvaľuje správu o hospodárení predloženú hospodárom klubu,
prerokováva správy o činnosti za uplynulé obdobie,
schvaľuje výšku členského príspevku na kalendárny rok,
rozhoduje o zániku klubu,
rozhoduje o všetkých ostatných záležitostiach nezverených iným orgánom
klubu.

4.3

4.4

4.5

Výbor klubu je výkonným orgánom klubu, jeho funkčné obdobie je na
maximálnu dobu 4 roky. Členov volí a odvoláva Výročná členská schôdza. Ich
počet nie je obmedzený. Sú to predseda klubu, podpredseda klubu, tajomník
klubu, hospodár klubu a ďalší členovia Výboru klubu podľa potreby. Výbor
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klubu prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov,
pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
Povinnosti Výboru klubu KST DCA:
- rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú vyhradené Výročnej
členskej schôdzi,
- riadi činnosť klubu v období medzi zasadnutiami Výročnej členskej
schôdze,
- vypracúva návrh plánu činnosti klubu,
- rozhoduje o vzniku alebo zániku kolektívneho členstva vo vyšších alebo
podobných združeniach,
- rozhoduje o vyradení a odpredaji majetku klubu, z dôvodu poškodenia
alebo nevyužívania, do hodnoty 500 €,
- o rozdelení funkcií vo Výbore klubu rozhoduje Výbor klubu na svojom
zasadnutí hneď po svojom zvolení.
4.6

Predseda klubu KST DCA
- koná navonok v mene klubu ako štatutárny orgán,
- oficiálne zastupuje klub a je oprávnený konať, zaväzovať sa a
podpisovať v jeho mene,
- ako štatutárny orgán koná samostatne tak, že k svojmu podpisu a menu
pripojí názov klubu a funkciu,
- je volený a odvolávaný Výročnou členskou schôdzou na 4 ročné funkčné
obdobie,
- zvoláva zasadnutia Výboru klubu a riadi jeho priebeh, a to najmenej 1x
za mesiac,
- je oprávnený poveriť inú osobu konkrétnymi úkonmi v mene, na
zabezpečenie kontinuity fungovania,
- má právo jednorázovo nakladať s finančnou hotovosťou do hodnoty
max. 500 € a zároveň má podpisové právo v bankovom styku.

4.7

Podpredseda klubu KST DCA
- ak predseda nerozhodne inak, zastupuje predsedu klubu v čase jeho
neprítomnosti
- vykonáva činnosti, ktorými bol poverený predsedom klubu.

4.8

Tajomník klubu KST DCA
- Zabezpečuje administratívu klubu
- Zastupuje predsedu a podpredsedu v čase neprítomnosti
- Vykonáva
činnosti,
ktorými
bol
poverený
predsedom
alebo podpredsedom klubu
Hospodár klubu KST DCA
- zodpovedá za hospodárenie a spravuje pokladničnú hotovosť klubu,
- vedie účtovníctvo,
- vykonáva činnosti, ktorými bol poverený predsedom klubu,
- predkladá Výročnej členskej schôdzi správu o hospodárení klubu.
-

4.9
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4.10 Členovia Výboru klubu KST DCA
- vykonávajú činnosti, ktorými boli poverení predsedom klubu,
- dohliadajú na dodržiavanie stanov klubu,
- rieši sťažnosti a odvolania.
4.10 Všetci funkcionári zvolení alebo odvolaní Výročnou členskou schôdzou musia
byť uvedení v zápisnici zo zasadnutia Výročnej členskej schôdze menom,
priezviskom a dátumom narodenia.

Článok 5
Zásady hospodárenia
5.1

Zdroj činnosti klubu KST DCA je
- z členských a oddielových príspevkov,
- z príspevkov štátnej samosprávy,
- z darov,
- príjmy získané vlastnou činnosťou, napr. z brigád a z podujatí
organizovaných klubom,
- iné (napr. 2% z daní fyzických a právnických osôb).

5.2

Hnuteľný majetok je uložený v sídle organizácie.

5.3

Na každý rok vypracuje hospodár spolu s predsedom plán hospodárenia a
rozpočet klubu KST DCA. Tento rozpočet a plán predložia na schválenie
Výročnej členskej schôdzi.

5.4

Majetok a zdroje slúži len na zabezpečenie vlastnej činnosti klubu KST DCA
a na jeho ďalší rozvoj.

5.5

Hospodárenie klubu KST DCA sa plánuje a realizuje vždy len v súlade
s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Článok 6
Zánik klubu
6.1 Zánik klubu KST DCA musí odsúhlasiť Výročná členská schôdza, pričom musí
dať súhlas 2/3 väčšina všetkých riadnych členov klubu KST DCA.

Strana 6 z 7

Článok 7
Záverečné ustanovenia
7.1

Práva a povinnosti členov, a činnosť klubu KST DCA neupravené stanovami sa
riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

7.2

Zmenu a doplnenie stanov klubu KST DCA schválila Výročná členská schôdza
Klubu slovenských turistov Dubnica nad Váhom dňa 23.02.2018.

7.3

Výklad stanov klubu KST DCA vykoná Výbor klubu.

7.4

Tieto stanovy klubu KST DCA nadobúdajú platnosť a účinnosť po schválení na
MV SR.

7.5

Zároveň sa rušia Stanovy klubu registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej
republiky dňa 15.01.1992, č. s.: VVS/1-900/90-4909.

7.6

Tieto stanovy boli vyhotovené dňa: 01.2.2018.
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