Stanovy
MONDIORING CLUB SLOVAKIA
Článok I.
Základné ustanovenia
1. Občianske združenie Mondioring club Slovakia ( ďalej len „združenie" ) je
dobrovoľná samostatná nepolitická organizácia, ktorá vznikla na základe zákona č. 83/1990 Zb.
o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov, majúca právnu formu združenia občanov.
Článok II.
Názov, sídlo a logo združenia

1.
2.
3.

Združenie ma názov: Mondioring club Slovakia
Sídlo združenia:
Nábr.sv.Cyrila 45/4, 971 01 Prievidza
Logo združenia je priložene v prílohe.
Článok III. Ciele združenia
l. Cieľom združenia je:

1. Mondioring club Slovakia zastupuje a presadzuje záujmy mondioringu a športovej
kynológie, zabezpečuje ich všestranný rozvoj na území SR a za týmto účelom spolupracuje so
všetkými združeniami, slovenskými ako aj medzinárodnými asociáciami, ktorých program
zahŕňa záujem a starostlivosť predovšetkým o monitoring a športovú kynológiu, ale aj o ďalšie
telovýchovne a športové hnutia.

1.
2.
3.
4.
2. Úlohou Mondioring club Slovakia je:
a) organizovať a zabezpečovať rozvoj základnej, výkonnostnej a vrcholovej športovej
kynológie a mondioringu, k čomu využíva aktivitu svojich členov a spoluprácu s inými
kynologickými klubmi.
b) organizovať' športovú činnosť pre úspešnú reprezentáciu Mondioring club Slovakia vytvárať'
materiálne a tréningové podmienky,
c) organizovať mondioringovu, kynologickú činnosť mládeže s dôrazom na dodržiavanie etiky
a športových pravidiel,
d) zabezpečovať republikovú reprezentáciu a jej koordináciu,
e) starať sa o odborne školenie hlavne trénerov, rozhodcov a figurantov,
f) starať' sa o propagáciu mondioringu a športovú kynológiu v celej SR.
g) vytvárať' široké možnosti užívania športových priestorov pre členov ako aj pre
záujemcov z radov verejnosti a hlavne mládeže,

Článok IV.
Členstvo v združení
1. Členom združenia sa môže stať:
fyzická osoba - občan Slovenskej republiky, ktorý súhlasí so stanovami a cieľmi združenia

a prihlási sa k členstvu písomnou prihláškou,
2. Počet členov združenia je neobmedzený. Členstvo v združení je dobrovoľne a člensky vzťah
vzniká na základe písomnej prihlášky a uhradení členského príspevku na príslušný kalendárny
rok.
3. Členstvo v združení zaniká:
- jednostranným vystúpením člena,
- zánikom združenia
- neuhradením členského príspevku v stanovenej výške a lehote,
- smrťou člena združenia
- vylúčením člena zo združenia

4. Člen môže kedykoľvek zo združenia vystúpiť'. Toto svoje rozhodnutie je povinný oznámiť
písomne výboru združenia. Členstvo zaniká dňom, kedy bolo oznámenie člena
o vystúpenie zo združenia doručene výboru združenia.
5. V prípade, že člen opätovne a napriek výstrahe hrubým spôsobom porušil stanovy združenia
alebo sa dopustil konania, ktoré poškodzujú dobre meno združenia, môže združenie člena
vylúčiť na mimoriadnej členskej schôdzi združenia nadpolovičnou väčšinou prítomných
členov a to na návrh výboru združenia alebo na návrh ktoréhokoľvek člena združenia.
Článok V.
Práva a povinnosti člena združenia
1. Základne pravá člena združenia sú:
- zúčastňovať sa činnosti a akcii usporiadaných združení
- využívať všetky výhody prislúchajúce členovi združenia,
- zúčastňovať sa členských schôdzi združenia, podávať návrhy a pripomienky,
- obracať sa so sťažnosťami, pripomienkami a dotazmi na organy združenia,
- voliť a byť volený do organov združenia,
- byt' informovaný o činnosti a hospodárení združenia,
- mať možnosť kedykoľvek vystúpiť' zo združenia
2. Základne povinnosti člena sú:
- dodržiavať stanovy združenia,
- platiť členské príspevky,
- ochraňovať, zveľaďovať majetok združenia a chrániť dobre meno združenia.
- zodpovedne vykonáva volenú funkciu,
- na požiadanie predložiť združeniu potvrdenie o vykonaných očkovaniach príslušného psa,
ktorý sa bude zúčastňovať na akciách organizovaných združením.
Článok VI.
Člensky príspevok

1. Člensky príspevok je jedným zo zdrojov príjmu združenia a slúži na financovanie jeho
činnosti.

2. Výška členského príspevku sa určí na členskej schôdzi združenia.
3. Splatnosť členského príspevku je ročne do 31.1. a členský príspevok sa platí na kalendárny
rok.

4. V prípade, že člen združenia členský príspevok neuhradí do určenej doby, prestáva byt'
dotyčný členom združenia.

Článok VII.
Organy združenia
1. Orgánmi združenia sú:
- členská schôdza
- vybor združenia
- kontrolná komisia
Článok VIII.
Členská schôdza združenia

1. Členská schôdza združenia je najvyšším organom združenia.
2. Právo zúčastniť sa zasadnutia členskej schôdze má každý člen združenia osobne.
3. Zasadnutie členskej schôdze združenia sa koná raz ročne, alebo môže mat' povahu
mimoriadneho zasadnutia zvolávaného podľa potreby.

4. Zasadnutie členskej schôdze združenie zvoláva písomnou pozvánkou prostredníctvom emailu doručením členovi združenia najneskôr 30 dni pred termínom konania členskej schôdze
združenia. V prípade, že vybor združenia je nefunkčný alebo z iných dôvodov nekoná, môže
členskú chôdzu združenia zvolať kontrolná komisia. Výbor združenia je povinný do 30 dni
zvolať mimoriadne zasadnutie členskej schôdze združenia, ak o to písomne požiada aspoň 50%
členov združenia.

5. V pozvánke na zasadnutie členskej schôdze združenia musí byt' uvedene miesto, termín a
čas zasadnutia ako aj navrhnute body programu členskej schôdze združenia. Návrhy
jednotlivých bodov programu členskej schôdze združenia môže podať každý člen združenia na
členskej schôdze. O návrhoch, ktoré budú prednesene ústne počas rokovania členskej schôdze,
sa bude rokovať len, ak sa o tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných členov.

6. Každý člen združenia ma jeden hlas nad 18 rokov.
7. Zasadnutie členskej schôdze združenia je uznášania schopne ak je prítomných nadpolovičná
väčšina všetkých členov.

8. Rozhodnutie členskej schôdze združenia je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina
prítomných členov. Pre rozhodnutie o zániku združenia je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých členov.

9. Zasadnutie členskej schôdze združenia zvoli na začiatku zapisovateľa a jedného
overovateľa zápisnice. V prípade ak nie je na zasadnutí členskej schôdze prítomný predseda
združenia, zvoli členská schôdza predsedu zasadnutia. Ak je predmetom programu voľba
členov organov združenia volí sa aj volebná komisia v pocte troch členov. Zapisovateľ ma za
úlohu kontrolu účasti členov združenia a spočítanie hlasov pri hlasovaní.

10. Zasadnutie členskej schôdze združenia vedie predseda združenia a v jeho neprítomnosti
zvolený predseda členskej schôdze združenia.

11. Do výlučnej právomoci členskej schôdze združenie patrí:
- schválenie zmeny a doplnenie stanov združenia,
- prerokovanie správy výboru združenia o činnosti a hospodárení združenia,
- schválenie činnosti a rozpočtu združenia na nasledujúce obdobie,
- rozhodnutie o zániku združenia,
- voľba a odvolanie predsedu združenia, členov výboru združenia a členov kontrolnej
komisie,
- rozhodnutie o vylúčení člena zo združenia na základe návrhu výboru združenia alebo na
základe návrhu ktoréhokoľvek člena združenia, rozhodnutie o logu združenia.
12. Zo zasadnutia členskej schôdze združenia sa vyhotovuje zápisnica, v ktorej je v stručnosti
zaznamenaný priebeh zasadnutia a prijate rozhodnutia. Zápisnicu podpisuje predseda združenia
alebo zvolený predseda členskej schôdze združenia, zapisovateľ' a overovateľ zápisnice. Člen
združenia ma právo požiadať vybor združenia o vydanie výpisu zo zápisnice.
13. Náklady konania členskej schôdze združenia znáša združenie, každý člen znáša svoju účasť
na vlastne náklady.
Článok IX.
Výbor združenia

1. Výbor združenia je najvyšším organom združenia medzi zasadnutiami členskej schôdze
združenia.

2. Výbor združenia ma 3 členov starších ako 18 rokov, volených a odvolávaných členskou
schôdzou na 4 ročne funkčne obdobie.

3. Funkcia člena výboru je dobrovoľná.
4. Člen výboru združenia môže zo svojej funkcie odstúpiť a to písomným oznámením výboru
združenia. Členstvo zaniká dnom kedy bolo písomné oznámenie doručené výboru združenia.
Ak počet členov výboru združenia neklesol pod dvoch členov, môže výbor združenia na miesto
člena, ktorý odstúpil menovať nového člena. Menovanie musí členská schôdza združenia
potvrdiť na najbližšom zasadnutí.

5. Na čele výboru združenia stoji predseda združenia. Predseda výboru združenia je zároveň
predsedom združenia a ma postavenie štatutárneho organu združenia. Predseda združenia
zastupuje združenie pred štátnymi, správnymi, súdnymi a ostatnými organmi, ako aj vo vzťahu
k ostatným fyzickým a právnickým osobám a to samostatne. Predseda združenia vedie
zasadnutia výboru združenia a zodpovedá členskej schôdzi združenia za činnosť výboru medzi
dvoma zasadnutiami.

6. Členovia výboru združenia sú:
- predsedu výboru združenia
- tajomník

-

hlavný výcvikár

7. Zasadnutia výboru združenia sa uskutočňuje raz za kalendárny rok. Schôdzu výboru
združenia zvoláva predseda alebo podpredseda výboru združenia a to najmenej 30 dni pred
termínom konania sa schôdze s uvedením programu rokovania.

8. Zasadnutie výboru je uznášania schopne, ak sú prítomný aspoň traja jeho členovia.
Rozhodnutie je prijate, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina.

9. Zo zasadnutia výboru združenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda
združenia, tajomník združenia a hlavný vycvikár združenia.

10. Výbor združenia:
- riadi a organizuje činnosť združenia a zodpovedá za dodržiavanie stanov združenia,
- navrhuje finančný rozpočet združenia a zodpovedá za správnosť a vedenia účtovníctva,
- zvoláva zasadnutia členskej schôdze združenia a pripravuje materiály pre tieto
-

zasadnutia,
prerokúva návrhy na vylúčenie členov združenia
menuje členov organizačných tímov akcií konaných združením,
podáva vyjadrenia k odborným otázkam týkajúcich sa predmetu činnosti združenia,
podáva návrhy na uzatvorenie zmlúv s inými organizáciami.

11. Na členskej schôdzi prednesie každý člen výboru správu o činnosti za uplynulé obdobie.
Článok X.
Kontrolná komisia

1. Kontrolná komisia je najvyšším kontrolným organom združenia. Kontrolná komisia ma
troch členov starších ako 18 rokov, volených a odvolávaných členskou schôdzou na 4 ročné
funkčné obdobie.

2. Kontrolná komisia je nezávislá a svojimi zisteniami oboznamuje výbor združenia na
členskej schôdzi združenia. Členovia kontrolnej komisie zvolia zo svojho stredu na prvom
zasadnutí svojho predsedu verejným hlasovaním.

3. Zasadnutia kontrolnej komisie zvoláva predseda podľa potreby. Minimálne však dva krát
ročne.

4. Rozhodnutie kontrolnej komisie je prijate, ak zaň hlasujú aspoň dvaja jej členovia.
5. Zasadnutie kontrolnej komisie je uznášania schopné ak sú prítomný aspoň dvaja jej
členovia.

6. Členovia kontrolnej komisie majú právo žiadať vysvetlenie od ktoréhokoľvek člena orgánu
združenia, majú právo oboznámiť sa so všetkými skutočnosťami a nazrieť do všetkých
dokumentov združenia. V prípade, že vybor nezvolá členskú schôdzu združenia podľa stanov
združenia, ma právo zvolať členskú schôdzu kontrolná komisia.

Článok XI.
Zásady hospodárenia združenia

1. Pre financovanie činnosti združenia platia príslušné ustanovenia právnych predpisov a
stanov združenia.

2. Združenie hospodári vlastným majetkom a s majetkom, ktorý mu bol daný do užívania.
Majetok združenia slúži na zabezpečenie a rozvoj činnosti združenia.
3. Všetky orgány združenia sú povinné dbať na to, aby bol majetok združenia čo
najhospodárnejšie využívaný a chránený pred poškodením, zničením, stratou alebo krádežou.
4. Príjmy združenia tvoria:
• príjmy za poskytovane reklamne služby,
• sponzorské dary, granty a príspevky
členské príspevky,
• iné, bližšie nešpecifikované príjmy.
5. O výdavkoch združenia rozhoduje výbor združenia a to v členení na:
• prevádzkové náklady činnosti združenia,
• náklady zabezpečenia činnosti a účasti členov združenia na akciách konaných združením,
• podpora reprezentácie na MS/FCI
• ostatne náklady v súlade s cieľmi činnosti združenia.
6. Hospodárenie združenia riadi tajomník združenia, ktorý zodpovedá výboru združenia za
dodržiavanie právnych predpisov v hospodárení združenia.

7. Hospodársky rok združenia je totožný s kalendárnym rokom.
Článok XII.
Konanie menom združenia
1. Menom združenia je oprávnený konať samostatne len predseda združenia. V prípade jeho
neprítomnosti, spoločne dvaja členovia výboru združenia a to tak, že k označenému názvu
združenia pripoja svoj vlastnoručný podpis.
Článok XIII.
Zánik združenia a likvidácia majetku
1. O zániku združenia rozhoduje členská schôdza združenia. Rozhodnutie musí byt' schválene
nadpolovičnou väčšinou všetkých členov prítomných na členskej schôdzi.
2. Členská schôdza združenia , ktorá rozhodne o zániku združenia stanovi likvidátora
združenia, ktorý okamžikom schválenia členskou schôdzou a súhlasom likvidátora s
menovaním preberá právo konať' menom združenia.
3. Úlohou likvidátora je uspokojiť' všetky známe záväzky združenia a vymáhať' všetky
pohľadávky združenia.
4. Likvidátorovi za jeho činnosť patrí odmena, výšku ktorej schváli členská schôdza združenia.

5. Po uspokojení všetkých záväzkov a prijatí všetkých pohľadávok vyhotoví likvidátor správu o
likvidačnom zostatku, ktorú predloží členskej schôdzi združenia na schválenie. V prípade, že
likvidačný zostatok je plusový, členská schôdza združenia rozhodne o jeho rozdelení medzi
členov združenia alebo o jeho darovaní inému subjektu.
Článok XIV
Záverečné ustanovenia
1. Tieto stanovy boli zmenené a schválené členskou schôdzou Mondioring club Slovakia.

1. V Prievidzi 4.12.2016

