Stanovy
Klubu slovenských turistov Horovce
Prvá časť
Základné ustanovenia a poslanie
Článok 1
Základné ustanovenie
1. Názov: Klub slovenských turistov Horovce
2. Sídlom klubu je: Veronika Cíbiková
č.d. 11
020 62 Horovce
Článok 2
Cieľ a činnosť
Cieľom činnosť KST Horovce je vykonávanie aktivít pre členov, potencionálnych členov
a širšiu verejnosť v oblasti:
Kultúra, šport – organizovanie spoločenských voľnočasových a výchovných podujatí, najmä
formou turistických podujatí, zrazov stretnutí a pod.
Propagácia – tvorba a vydávanie propagačných materiálov o KST Horovce, o akciách
a podujatiach KST Horovce
Článok 3
Členstvo
1. Členom klubu môžu byť fyzické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi KST
Horovce.
2. O prijatí za člena KST rozhoduje výkonný výbor KST Horovce.
3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena a zaplatením členského príspevku.
4. Dokladom členstva je platný členský preukaz.
5. Zánik členstva:
a) vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení
z KST Horovce Výkonnému výboru KST Horovce
b) neobnovením členstva – nezaplatením členského príspevku
c) vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia výkonného výboru KST Horovce
d) úmrtím člena

e) zánikom KST Horovce
f) vystupujúci člen NEMÁ právo pri vystúpení z KST Horovce na podiel z hospodárenia KST
.
Článok 4
Práva a povinnosti členov
1. Člen má právo:
a) podieľať sa činnosti KST Horovce
b) voliť a byť volený do orgánov KST Horovce
c) obracať sa na orgány KST s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko
d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov KST, zúčastňovať sa zasadnutí orgánov KST
Horovce, podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov KST Horovce
2.Povinnosti člena sú:
a) dodržiavať stanovy KST Horovce
b) plniť uznesenia orgánov KST Horovce
c) aktívne sa podieľať na činnosti KST Horovce
d) platiť členské príspevky
Článok 5
Orgány združenia
A. Členská schôdza
B. Výbor
C. Predseda
D. Kontrolná komisia

A. Členská schôdza
1. Členská schôdza je najvyšším orgánom klubu. Tvoria ju všetci členovia klubu.
2. Členská schôdza ako najvyšší orgán klubu:
a/ schvaľuje vznik a zánik klubu, vytváranie, zlúčenie, vstup a výstup klubu a iných
právnických osôb,
b/ schvaľuje stanovy klubu a ich zmeny,
c/ volí výbor a predsedu klubu,
d/schvaľuje plán činnosti, rozpočet klubu a správu revíznej komisie,
e/ schvaľuje výšku členského príspevku.

3.Členská schôdza sa schádza minimálne 1x do roka a zvoláva ju predseda klubu. Na podnet
minimálne 2/3-ín členov klubu zvolá predseda minimálne zasadnutie členskej schôdze.
4.Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých členov klubu. Členská schôdza rozhoduje formou uznesení.
5. Uznesenia členskej schôdze sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou prítomných členov klubu.
Na voľbu a odvolanie predsedu klubu je potrebný súhlas 2/3-inovej väčšiny prítomných
členov. Každý člen má jeden hlas.
B. Výbor
1.Medzi zasadnutiami členskej schôdze riadi činnosť výbor klubu, ktorý tvoria predseda
klubu a štyria členovia výboru.
2.Výbor sa volí na obdobie 3 rokov a schádza sa minimálne 1x štvrťročne.
3.Výbor je uznášaniaschopný, ak sú prítomní aspoň traja jeho členovia. Na prijatie
rozhodnutia je potrebný súhlas minimálne troch členov výboru.
4.Výbor klubu rozhoduje o všetkých veciach, ktoré nie sú zverené do právomoci členskej
komisie.
C. Predseda
1.Predseda je štatutárnym orgánom klubu.
2.Predseda:
a/riadi činnosť klubu, operatívne zabezpečuje jeho chod, prijíma neodkladné opatrenia
a zaujíma stanoviská medzi zasadnutiami členskej schôdze a výboru klubu,
b/zastupuje klub a koná a podpisuje v jeho mene,
c/rozhoduje o všetkých záležitostiach klubu, ak nie sú týmito stanovami zverené do
právomoci členskej schôdze a výboru klubu,
d/zvoláva zasadnutia členskej schôdze a výboru klubu,
e/má právo hospodárenia s majetkom klubu.
3.Funkčné obdobie predsedu sú 3 roky.
4.V prípade neprítomnosti zastupuje predsedu poverený člen výboru.
5.Funkčné obdobie predsedu končí pred uplynutím 3 rokov:
a/odvolaním, ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom
funkcie predsedu

b/ak nie je podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať svoju funkciu
dlhšie ako 6 mesiacov,
c/vzdaním sa funkcie,
d/úmrtím,
e/zánikom členstva v klube.
D. Kontrolná komisia
1.Kontrolná komisia je nezávislý orgán klubu oprávnený kontrolovať všetky činnosti klubu.
2.Kontrolná komisia ma 3 členov, z ktorých si volí svojho predsedu.
3.Zasadnutie kontrolnej komisie zvoláva jej predseda.
4.Kontrolná komisia sa volí na obdobie 3 rokov.
Článok 6
Majetok a hospodárenie KST
1.Majetok klubu tvoria finančné fondy, hmotný a nehmotný majetok, pohľadávky a iné
majetkové práva.
2.Majetok klubu slúži na zabezpečovanie cieľov a rozvoja činnosti klubu v súlade s platnými
predpismi Slovenskej republiky.
3.Zdrojom majetku klubu môžu byť najmä:
- príspevky od vlastných členov,
- granty, dotácie, dary a príspevky od fyzických a právnických osôb,
- príjmy z vlastnej činnosti telovýchovnej, športovej, turistickej, spoločenskej a inej
verejnoprospešnej činnosti,
- príjmy z vlastných vkladov a účtov v peňažných ústavoch.
4.Výdavky klubu tvoria všetky výdavky spojené s činnosťou klubu.
5.KST vedie o svojej hospodárskej činnosti vlastnú evidenciu.

Článok 7
Zánik klubu
Klub zaniká:
1.dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným klubom,
2.právoplatným rozhodnutím MV SR o jeho rozpustení.
Článok 8
Majetkové vysporiadanie pri zániku klubu
1.Pred zánikom klubu sa vykoná likvidácia, pokiaľ celý majetok klubu neprechádza na jeho
nástupcu.
2.Predseda klubu rozhoduje o likvidácii a vymenuje likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu
v zmysle príslušných právnych predpisov.

