STANOVY
ŠPORTOVÉHO KLUBU TORPEDO

Článok I.
Základné ustanovenia
Názov občianskeho združenia:
Sídlo občianskeho združenia:

Športový klub TORPEDO
Jabloňová 5
91705 Trnava

Športový klub TORPEDO, je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením
občanov založeným za účelom uspokojovania ich záujmov a potrieb, najmä v oblasti telesnej
výchovy, športu a turistiky.
Športový klub TORPEDO je samostatnou a nezávislou právnickou osobou vykonávajúcou
činnosť podľa vlastných stanov a právnych noriem Slovenskej republiky. V právnych
vzťahoch vystupuje pod svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov
vyplýva.
Článok II.
Ciele a poslanie
Poslaním Športového klubu TORPEDO je vytvárať podmienky na uspokojovanie záujmov a
potrieb svojich členov, ktoré prispievajú k získavaniu a rozvoju pohybových i telesných
zručností, schopností, teoretických vedomostí, k upevňovaniu fyzického a duševného zdravia
a zdatnosti, k formovaniu osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami a
k spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času.
Cieľom Športového klubu TORPEDO je:
• zabezpečovať všestranné podmienky pre účasť členov na telovýchovných, športových
a turistických podujatiach ( tréningy, súťaže, turnaje a podobne)
• vytváranie ekonomických, materiálno-technických, personálnych, administratívnych,
sociálnych, ekologických, bezpečnostných a iných podmienok na činnosť športového
klubu ako celku i jej členov
Článok III.
Členstvo
Členstvo v športovom klube je dobrovoľné a neprevoditeľné na inú osobu.
a.) Vznik členstva
Členom športového klubu TORPEDO sa môže stať dospelá fyzická osoba, ktorá súhlasí so
stanovami športového klubu. Prihláška musí byť podaná písomne na predpísanom klubovom
tlačive, ktoré obsahuje:
• Meno a priezvisko uchádzača
• Dátum narodenia
• Adresu trvalého bydliska
• Prehlásenie žiadateľa, že pozná svoj zdravotný stav a že sa zaväzuje dodržiavať
stanovy športového klubu.
• Dátum a podpis žiadateľa o členstvo.
O prijatí za člena rozhoduje Rada športového klubu.

b.) Zánik členstva
Členstvo v športovom klube TORPEDO zaniká:
• vystúpením na základe oznámenia člena
• vyškrtnutím pre neplnenie, alebo nemožnosť plnenia si základných povinností
• vylúčením pre obzvlášť závažné previnenie
• smrťou člena
c.) Práva člena
• zúčastňovať sa na činnosti a využívať výhody člena športového klubu
• zúčastňovať sa členských schôdzí športového klubu
• zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov
• dávať podnety, návrhy a pripomienky
• byť volený a delegovaný do orgánov športového klubu
d.) Povinnosti člena
• dodržiavať stanovy a uznesenia orgánov športového klubu
• zapájať sa do činnosti športového klubu
• vystupovať v duchu morálnych zásad a dbať o dobré meno športového klubu
Článok IV.
Orgány občianskeho združenia
Orgánmi občianskeho združenia sú Zhromaždenie a Rada. Zhromaždenie je spoločné
stretnutie všetkých členov združenia, ktoré rozhoduje o programe a činnosti združenia,
o zmene a doplnení stanov, o zániku združenia.
Zhromaždenie volí a odvoláva Radu. Zhromaždenie sa schádza vždy na podnet niektorého
z členov. O konaní Zhromaždenia sú informovaní všetci členovia občianskeho združenia
minimálne 14 dní vopred. Zhromaždenie je uznášaniaschopné ak sa ho zúčastnia všetci
členovia občianskeho združenia. Rada zabezpečuje činnosť združenia medzi jednotlivými
stretnutiami zhromaždenia. Rada má troch členov. Rada koná v mene združenia vo všetkých
veciach.
Článok V.
Hospodárenie občianskeho združenia
Majetok združenia tvoria príspevky, dotácie, granty, dary a iné príjmy dosiahnuté v súlade so
stanovami a všeobecne záväznými predpismi. Majetok a príjmy združenia sú používané na
dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti. Pri zániku združenia
rozhoduje o použití jeho majetku Rada.
Článok VI.
Zánik občianskeho združenia
Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, zlúčením s iným združením alebo právoplatným
rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení. O dobrovoľnom zániku združenia rozhoduje
Rada. Pri zániku Rada rozhodne o prechode práv a povinností k majetku združenia. Zánik a
likvidácia združenia bude oznámená do 15 dní Ministerstvu vnútra.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia
Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom
registrácie.

