STANOVY
OKRESNÉHO ZDRUŽENIA TELESNEJ KULTÚRY
v Rimavskej Sobote

ČI. I.
Všeobecné stanovenia
1/ Okresné združenie telesnej kultúry v Rimavskej Sobote (ďalej len OZTK) je záujmové
združenie, ktoré fyzické osoby dobrovoľne vytvorili združené v samostatné právne subjekty –
Asociácia športových zväzov - AŠZ a Oblastný futbalový zväz - ObFZ, pôsobiace na území
regiónu Rimavská Sobota a Revúcej.
2/ Politická činnosť v OZTK je neprípustná.
3/ OZTK bolo vytvorené v súlade so zákonom o združovaní občanov a stanovami
Slovenského združenia telesnej kultúry (SZTK)
4/ Sídlom OZTK je mesto 979 01 Rimavská Sobota, ul. Svätoplukova č. 22.
ČI. II
Účel činnosti
1)Zastupuje záujmy členov /subjektov/ združených v OZTK voči fyzickým a právnickým osobám,
verejnoprávnym inštitúciám, orgánom štátnej správy a špecializovanej štátnej správy a
samosprávy miest a obcí.
2) Koordinuje činnosť členov združených v OZTK.a rieši prípadné spory medzi nimi.
3) Zabezpečuje úlohy, ktoré mu združení členovia v OZTK delegujú podľa kompetenčných
pravidiel.
Čl. III
Vzťah SZTK a SZTK
1) Vzťah SZTK a OZTK je partnerský, založený na vzájomnej spolupráci, bez nadriadenosti a
podriadenosti. Tie isté vzťahy platia aj pre spoluprácu združených členov v OZTK.
ČI. IV
Práva a povinnosti člena zduženia
1) Každý člen, združený v OZTK, má tieto práva:
a/ Podávať návrhy na zloženie orgánov podľa pravidiel, dohodnutých v týchto stanovách
b/ Hlasovať o návrhoch, predložených ostatnými členmi združenia.
c/ Voliť a byť volený do orgánov OZTK
d/ Zúčastňovať sa zasadaní orgánov OZTK, do ktorých bol riadne zvolený.
e/ Vyjadrovať sa k činnosti volených orgánov OZTK a pracovníkov aparátu OZTK
f/ Požadovať pozastavenia realizácie uznesení orgánov OZTK, ak boli prijaté v rozpore s
právnymi
normami alebo odporujú dobrým mravom.
2) Členovia, združení v OZTK, majú tieto povinnosti:
a/ Dodržiavať schválené stanovy OZTK
b/ Realizovať právoplatne prijaté uznesenia orgánov OZTK
c/ Nevykonávať kroky, ktorých následkom by bolo poškodzovanie oprávnených záujmov OZTK
d/ Uhradzovať príspevky na činnosť OZTK vo výške, stanovenej právoplatným uznesením
orgánu OZTK.
Čl. V
Orgány OZTK
1/ a) Najvyšším orgánom OZTK je Valné Zhromaždenie (VZ), zložené paritne z členov po
delegovaných 8 zástupcov na VZ,
b/ Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za dva roky, voľby orgánov OZTK sa konajú raz
za štyri

roky.
c/ VZ rozhoduje o otázkach zakotvených v ČI. II. týchto stanov, pričom na schválenie platnosti
rozhodnutia
VZ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov.
d/ VZ schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky, symboliku združenia, vznik a zánik
členstva,
program OZTK, Štatút Revíznej komisie OZTK, prípadne ďalšie závažné programové
dokumenty.
e/ VZ volí a odvoláva predsedu, potvrdzuje 1 podpredsedu a 5 členov Výkonného výboru OZTK.
/VV/..
Odvolanie, prípadne doplnenie členov W OZTK v priebehu volebného obdobia, je v
príslušnosti AŠ
a ObFZ..
Dňom odvolania z funkcie stráca odvolaný oprávnenie konať úkony vyplývajúce z funkcie člena
VV OZTK..
f/ VZ volí a odvoláva predsedu Revíznej komisie z navrhnutých členov za jednotlivých členov.
Odvolanie
alebo doplnenie členov RK v priebehu volebného obdobia je v príslušnosti daného člena.
g/ VZ prerokúva správu o stave a činnosti združenia, jeho hospodárenia a správu predsedu
RK.
h/ VZ rozhoduje a je oprávnené zrušiť rozhodnutie W OZTK, ak bolo prijaté v rozpore so
všeobecne
záväznými predpismi, stanovami a záväznými rozhodnutiami VZ.
i/ VZ rozhoduje o forme zániku OZTK a jeho majetkovom vysporiadaní.
j) Pri vstupe OZTK do likvidácie menuje likvidátora. OZTK a stanovuje jeho odmenu.
2/
Mimoriadne Valné zhromaždenie OZTK, môže byť zvolané, ak o to požiada jeden zo
samostatných členov alebo nadpolovičná väčšina VV. V takomto prípade, musí byt' Valné
zhromaždenie OZTK zvolané do 30 dní odo dňa rozhodnutia W OZTK o zvolaní Valného
zhromaždenia.
3/
a) Medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia riadi činnosť OZTK jeho Výkonný výbor (W).
Skladá sa z
jedného predsedu, jedného podpredsedu a ďalších piatich členov.
b/ W rozhoduje kvalifikovanou nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov vo všetkých veciach,
ktoré nie
sú vyslovene vyhradené VZ. V prípade rovnosti hlasovania, rozhoduje hlas predsedu
OZTK.
c/ W sa považuje za právoplatne zvolaný, ak bola pozvánka písomne alebo inak doručená
všetkým jeho
členom 7 dní vopred.
d/ W môže nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov vysloviť súhlas subjektu združeného
v OZTK na
výmenu ktoréhokoľvek člena VV.
e/ VV o záležitostiach, ktoré neboli zaradené do programu rokovania VV OZTK môže
rozhodovať len za
účasti a súhlasom všetkých členov VV OZTK.
4)
Revízna komisia (RK) je nezávislý kontrolný orgán. Poslanie a činnosť RK, upravuje Štatút
revíznej komisie.
V prípade rovnosti hlasovania rozhoduje hlas predsedu komisie.
ČI. VI.
Právna subjektivita a podpisovanie
1) OZTK je dobrovoľným nezávislým záujmovým združením s právnou subjektivitou.
2) V mene OZTK rokuje W, ktorý navonok zastupuje predseda, podpredseda, alebo iný poverený
Člen W.
3) Za OZTK právne akty spolupodpisuje predseda, podpredseda alebo i iní poverený člen VV / vždy

2 osoby/, tak, že k vypísanému alebo vytlačenému názvu subjektu (OZTK) pripojí svoj podpis s
označením funkcie.
ČI. VII.
Majetok a hospodárenie
1) Majetok OZTK tvorí hmotný majetok, majetkové práva, fondy a finančné dary.
2) Majetok získaný vlastnou činnosťou sa stáva vlastníctvom OZTK dňom nadobudnutia účinnosti
stanov.
3)
Výsledky efektívneho podnikania, dary a prípadne zisky, budú využité podľa
kompetenčných pravidiel a zásad.
4) Finančné operácie budú zabezpečené na samostatnom účte OZTK povereným pracovníkom s
hmotnou zodpovednosťou.
ČI. VIII.
Výklad stanov
Záväzný výklad stanov náleží iba revíznej komisii, v prípade nesúhlasu so stanoviskom je
odvolacím orgánom Valné zhromaždenie OZTK.
Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú riešené v stanovách a iných základných predpisov,
rozhoduje VV OZTK.
ČI. IX.
Zánik členstva
1/ Všetci členovia( AŠZ a ObFZ), môžu ukončiť svoje členstvo v tomto združení vystúpením.
2/ Ku dňu vystúpenia musia byť vysporiadané všetky záväzky vystupujúceho člena voči
OZTK.
4/ Ćlenstvo v OZTK sa ukončí aj zánikom príslušného subjektu, o čom musí byť VV OZTK
písomne vyrozumený. Aj v tomto prípade štatutárni zástupcovia príslušného subjektu sú
povinní vyrovnať všetky záväzky voči OZTK. Členstvo sa ukončí aj zánikom príslušnej
právnickej osoby.
Čl .X
Spoločné a záverečné ustanovenia
1/ Tieto stanovy nahradzujú doterajšie stanovy OZTK v celom znení .
2/ Tieto stanovy boli schválené na III. Valnom zhromaždení OZTK v Rimavskej Sobote dňa
29.apríla 2011, ktorý sa považuje za deň vzniku ich platnosti.
3/ Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej
republiky.
4/ Dňom účinnosti nových stanov sa rušia i Stanovy OZTK Rimavská Sobota, schválené a
registrované na MV SR dňa 1.8.1990, č. j. WS/1-900/90-2148.
5/ Všetky úkony a konania, zahájené pred dňom platnosti týchto stanov, sa ukončia podľa
doterajšieho znenia stanov.
6/ Po prijatí nových stanov sa nové konania začínajú podľa týchto Stanov odo dňa ich
účinnosti.
V Rimavskej Sobote dňa 29. Apríla 2011

Ing. BALAJTHY Dezider
Predseda VV OZTK

