STANOVY
KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV HORŇAN PRÁZNOVCE
Článok I.
Všeobecné ustanovenie
1) Plný názov klubu sa stanovuje na: KST Horňan Práznovce.
2) Sídlo: Rezutova 340, 955 01 Práznovce, Slovenská republika.
3) V zmysle Zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov je KST Horňan Práznovce
dobrovoľným združením občanov, ktorí prostredníctvom neho vykonávajú svoju záujmovú
činnosť v turistike, športových a kultúrnych aktivitách a v zlepšovaní životného prostredia.
4) Názov klubu vychádza z histórie a miesta (Horňany) založenia pôvodnej obce Práznovce, ktorá
sa nachádzala nad obcou Krnča v Tribečskom pohorí, v katastri obce Práznovce.
5) Symbol (znak) klubu vychádza z už dávnejšie používanej turistickej pečiatky: štylizované
pohorie Tribeča - tri kopce a v popredí sa týči Sekvoja, ktorá symbolizuje miesto Horňany.
Článok II.
Ciele a poslanie
1) Poslaním KST Horňan Práznovce je:
a) zastupovať záujmy turistov,
b) podieľať sa na vytváraní podmienok na turistiku,
c) viesť členov klubu k dodržiavaniu zásad ochrany prírody, k starostlivosti o životné prostredie,
d) spolupracovať s ďalšími organizáciami rozvíjajúcimi turistiku a pobyt v prírode,
e) vykonávať verejnoprospešnú činnosť, zameranú na vytváranie podmienok na turistiku
(sprievodcovská činnosť, výstavba a údržba turistických chodníkov, a pod.).
Článok III.
Členstvo a jeho podmienky, práva a povinnosti členov
1) Členom KST Horňan Práznovce sa môže stať každý, kto súhlasí s jeho stanovami.
2) Členmi klubu môžu byť:
- dospelí,
- mládež,
- dôchodcovia,
- deti.
3) Riadnym členom klubu sa stáva fyzická osoba, ktorá zaplatila členský príspevok.
4) Členom KST Horňan Práznovce prestáva byť ten:
a) kto oznámi svoje vystúpenie z KST Horňan Práznovce,
b) kto nezaplatí členský príspevok do 31.5. príslušného roku,
c) kto bol vylúčený výborom združenia pre poškodzovanie záujmov združenia, alebo sa dopustil
nečestného, prípadne trestného činu. Vylúčenie z KST Horňan Práznovce sa oznamuje písomne.
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5) Práva a povinnosti členov:
Člen KST Horňan Práznovce, ktorý zaplatil riadny členský príspevok, má právo hlasovať, voliť a byť
volený na zhromaždení združenia. Všetci členovia sú oprávnení zúčastňovať sa na zhromaždeniach,
spoločných podujatiach a výletoch, nosiť odznak, symboly KST Horňan Práznovce a používať všetky
členské výhody.
5) Členovia KST Horňan Práznovce sú povinní:




dodržiavať stanovy KST Horňan Práznovce, podporovať jeho zámery, chrániť jeho dobré meno
a nepodnikať nič, čo by mohlo poškodiť záujmy a ciele združenia,
riadiť sa uzneseniami orgánov združenia,
do 31.5. bežného roku zaplatiť členské príspevky.

Článok IV.
Orgány združenia
Orgánmi združenia sú:





Najvyšší orgán – zhromaždenie členov združenia,
Výkonný orgán – výbor,
Štatutárny orgán – predseda a podpredseda,
Kontrolný orgán – revízor.

1) Najvyšším orgánom združenia je zhromaždenie členov združenia (ďalej len „zhromaždenie“).
Toto je tvorené zo všetkých členov združenia a schádza sa minimálne jedenkrát ročne.
2) Zhromaždenie
a) rozhoduje:

o zániku združenia alebo o dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení s iným občianskym
združením,
b) schvaľuje:

stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,

plán činnosti a výročnú správu,

rozpočet a správu o hospodárení,
c) zhromaždenie volí a odvoláva:

predsedu a revízora,

podpredsedu a pokladníka,
d) členovia výboru sú volení členmi združenia na výročnom zhromaždení členov na dvojročné
funkčné obdobie. Funkcionárov KST Horňan Práznovce možno odvolať na zhromaždení členov
nadpolovičnou väčšinou všetkých členov združenia.
3) Zhromaždenie právoplatne rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých registrovaných členov
združenia. Zhromaždenie vedie predseda združenia. Zvolený zapisovateľ zaznamená priebeh
zhromaždenia členov združenia do zápisnice.
4) Oprávnenie spoločne konať v mene KST Horňan Práznovce
podpredseda klubu.

majú dve osoby: predseda a

5) Revízora volí zhromaždenie členov združenia. Revízor je kontrolným orgánom, ktorý za svoju
činnosť zodpovedá zhromaždeniu členov združenia. Revízor nemôže byť členom výboru
združenia. Revízor kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány združenia na
nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. Revízor kontroluje aj dodržiavanie stanov
a vnútorných predpisov.
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Článok V.
Hospodárenie klubu
1) Zdrojom KST Horňan Práznovce sú:
a ) členské príspevky,
b ) príspevok schválený a pridelený Obecným úradom pre KST Horňan Práznovce,
c ) výnosy z telovýchovnej, športovej, spoločenskej činnosti a z ostatnej činnosti,
d ) výnosy z povolenej podnikateľskej činnosti, môžu byť použité iba na podporu zámerov a
cieľov KST Horňan Práznovce.
e ) dary od sponzorov, príspevky a iné výnosy z komerčných činností.
2) Za hospodárenie je zodpovedný pokladník združenia.
Článok VI.
Účtovníctvo
Občianske združenie vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.
Článok VII.
Zánik združenia

1) O zániku združenia rozhoduje zhromaždenie členov združenia. Pri likvidácii združenia sa
primerane postupuje podľa § 70 – 75 Obchodného zákonníka.
2) Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží
podľa rozhodnutia zhromaždenia členov združenia. Zánik združenia oznámi likvidátor do 15 dní
po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
1) Tieto stanovy boli schválené prípravným výborom občianskeho združenia.
2) Účinnosť nadobúdajú tieto stanovy dňom zaregistrovania na Ministerstve vnútra Slovenskej
republiky.
3) Združenie môže uzatvárať zmluvy o súčinnosti na dosiahnutie určitého cieľa, prípadne na
uplatňovanie iného spoločného záujmu. Na platnosť zmluvy treba písomnú formu. Zmluvou
o súčinnosti sa vymedzí účel súčinnosti, spôsob jej vykonávania, práva a povinnosti zúčastnených
združení a prostriedky, ktorými na súčinnosť prispievajú.
4) Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými predpismi, vydanými
turistickými orgánmi Slovenskej republiky.
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