STANOVY
občianskeho združenia Lazio Sport Club Košice
Preambula:
Občianske zdruţenie Lazio Sport Club Košice je dobrovoľným zdruţením občanov, fyzických a
právnických osôb, ktoré sa zdruţili s cieľom športového vyţitia svojich členov vo futsale, hokeji, bedmintone
a tenise, organizovania súťaţí pre mládeţ a rekreačných športovcov a zúčastňovať sa súťaţí
organizovaných inými športovými zdruţeniami.
Čl. 1 Založenie občianskeho združenia
1. Tieto stanovy upravujú právne pomery občianskeho zdruţenia (OZ) a boli schválené ustanovujúcou
členskou schôdzou v Košiciach dňa 5.novembra 2012.
2. Účinnosť nadobúdajú dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
Čl. 2 Názov a sídlo
1. Názov zdruţenia je Lazio Sport Club Košice.
2. Skrátený názov zdruţenia je LAZIO SC Košice.
3. Sídlom občianskeho zdruţenia: PSČ 040 01 Košice, mestská časť Sever, Komenského 41.
4. O zmene, resp. doplnení názvu OZ rozhoduje členská schôdza, OZ sa zakladá bez ohraničenia doby
existencie
5. OZ pôsobí v zmysle zákona číslo 83/1990 Zb. o zdruţovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Čl. 3 Ciele činnosti OZ
1. OZ sa stará o športové a kultúrno-spoločenské vyţitie svojich členov.
2. OZ vytvára ekonomické, materiálne, odborné a organizačné podmienky pre športové aktivity svojich
členov.
3. OZ propaguje a rozširuje masový šport, hlavne futsal, hokej, bedminton a tenis.
4. Pri plnení svojho poslania spolupracuje s inými fyzickými a právnickými osobami.
Čl. 4 Členstvo
1. Členom OZ môţe byť kaţdý občan SR a kaţdá fyzická alebo právnická osoba, ktorí si chcú riadne
plniť povinnosti a vyuţívať práva člena zdruţenia a súhlasia s jeho cieľmi.
2. Kaţdý člen má svoj osobný členský preukaz, ktorým preukazuje svoju príslušnosť k OZ.
3. Ţiadateľ o členstvo predloţí vyplnenú, vlastnoručne podpísanú prihlášku správnej rade OZ.
Ţiadatelia mladší ako 18 rokov musia priloţiť písomný súhlas rodiča, alebo zákonného zástupcu.
4. Ţiadateľ je prijatý za člena OZ dňom rozhodnutia správnej rady o jeho členstve a zaplatení členských
príspevkov podľa stanovených pravidiel.
5. Členstvo v OZ zaniká:
a) dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z občianskeho zdruţenia,
b) dňom úmrtia člena,
c) dňom ukončenia činnosti alebo zániku alebo výmazu z Obchodného registra právnickej osoby – člena
zdruţenia – v zmysle Obchodného zákonníka a s ním súvisiacich predpisov o zániku a ukončení
činnosti obchodných spoločností,
d) nezaplatením členského príspevku v termíne jedného roka po lehote stanovenej členskou schôdzou.
6. Členská schôdza môţe zrušiť členstvo v OZ :
a) ak člen hrubým spôsobom porušil stanovy občianskeho zdruţenia
b) ak člen zdruţenia závaţným spôsobom poškodzuje záujmy a dobré meno OZ

Strana 1/4

Čl. 5 Práva členov
1. Člen zdruţenia má právo voliť a byť volený do orgánov OZ. V prípade člena zdruţenia – právnickej
osoby – má právo voliť a byť volený zástupca právnickej osoby delegovaný touto právnickou osobou.
2. Člen má právo vyuţívať všetky formy činnosti OZ a všetky jeho zariadenia.
3. Člen má právo slobodne vyjadrovať svoje názory, podávať návrhy, podnety a pripomienky, adresovať ich
správnej rade a ţiadať od nej vyjadrenia.
Čl. 6 Povinnosti členov
1. Člen je povinný dodrţiavať stanovy OZ, etiku športovca, ako aj všeobecné zásady morálky a ľudskosti.
2. Člen je povinný podriaďovať sa rozhodnutiam orgánov OZ.
3. Člen je povinný platiť členské príspevky vo výške a lehotách stanovených členskou schôdzou.
Čl. 7 Orgány OZ
1. Orgánmi OZ sú : Členská schôdza, správna rada, kontrolná a revízna komisia a prezident.
2. Kolektívne orgány OZ sú uznášania schopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny svojich členov.
3. Orgány OZ sú volené členskou schôdzou na dobu dvoch rokov, pričom kolektívne orgány rozhodujú
väčšinou hlasov prítomných za podmienky splnenia bodu 2, čl. 7.
Čl. 8 Členská schôdza
1. Členská schôdza je najvyšším orgánom OZ a je zloţená zo všetkých členov OZ.
2. Členská schôdza rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku občianskeho zdruţenia a je povinná ako najvyšší
orgán klubu oznámiť ministerstvu zánik OZ do 15 dní.
3. Členská schôdza schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky.
4. Členská schôdza schvaľuje plán činnosti a výročnú správu.
5. Členská schôdza schvaľuje rozpočet OZ, správu o hospodárení a výšku členských príspevkov členov
OZ .
6. Členskú schôdzu zvoláva predseda správnej rady podľa potreby, najmenej však raz ročne. Predseda
správnej rady je povinný zvolať členskú schôdzu do 14 dní, ak o to poţiada najmenej 1/3 všetkých
členov alebo ½ členov správnej rady. V prípade, ţe predseda správnej rady nezvolá členskú schôdzu,
môţu uvedení členovia OZ alebo správnej rady zvolať členskú schôdzu do 14 dní sami.
7. Členská schôdza volí a odvoláva členov správnej rady, kontrolnej a revíznej komisie a prezidenta. Voľby
sa uskutočňujú kaţdé dva roky.
8. Členská schôdza schvaľuje správu predsedu správnej rady, hospodára správnej rady a predsedu
kontrolnej a revíznej komisie.
9. Členská schôdza rozhoduje o zrušení členstva svojho člena.

Čl. 9 Správna rada

1. Správna rada je výkonný orgán OZ, ktorý je zodpovedný členskej schôdzi. Riadi činnosť OZ medzi
zasadnutiami členskej schôdze, plní úlohy a ciele stanovené členskou schôdzou, rozhoduje
o hospodárení s majetkom a jeho vysporiadaním.
2. Správna rada je zloţená z troch členov - predsedu, podpredsedu a hospodára.
3. Správna rada sa schádza raz mesačne na ţiadosť predsedu, prezidenta alebo minimálne dvoch členov
správnej rady.
4. Správna rada predkladá členskej schôdzi výročnú správu.
5. Správna rada rozhoduje o prijatí nového člena občianskeho zdruţenia.
6. Správna rada predkladá členskej schôdzi návrh rozpočtu.
7. Predseda správnej rady :
a) je najvyšší predstaviteľ OZ a jeho štatutárny zástupca
b) zodpovedá za plnenie úloh zdruţenia
c) zvoláva zasadnutia správnej rady a členskej schôdze a predsedá im
d) členskej schôdzi predkladá správu predsedu správnej rady
e) koná menom OZ v plnom rozsahu, pričom osobne zodpovedá za škody kaţdého druhu spôsobené
rozhodnutím, ktoré sú v rozpore so záujmami OZ.
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8. Podpredseda správnej rady :
a) zastupuje predsedu správnej rady v prípade jeho neprítomnosti
b) vedie písomnú agendu OZ
c) vykonáva ďalšie úlohy určené správnou radou
9. Hospodár správnej rady :
a) je zodpovedný za zverené prostriedky a riadne vedenie evidencie hospodárenia
b) predkladá členskej schôdzi správu o hospodárení OZ
10. Členstvo v rade zaniká uplynutím volebného obdobia, odvolaním členskou schôdzou, vzdaním sa
funkcie, úmrtím.
Čl. 10 Prezident
1. Prezident reprezentuje OZ a jeho záujmy.
2. Prezident má právo zúčastňovať sa zasadaní správnej rady bez hlasovacieho práva.
Čl. 11 Kontrolná a revízna komisia (KRK)
1. KRK je kontrolným orgánom OZ, pravidelne kontroluje hospodársku a správnu činnosť správnej
rady zdruţenia.
2. KRK je trojčlenná.
3. Členov KRK volí členská schôdza na obdobie 2 rokov. Člen komisie nemôţe byť členom správnej
rady.
4. Za činnosť komisie je zodpovedný jej predseda, ktorého volia členovia KRK spomedzi seba.
Predseda KRK má právo zúčastňovať sa zasadnutí správnej rady bez hlasovacieho práva.
5. Štatút komisie schvaľuje členská schôdza.
6. Predseda KRK predkladá členskej schôdzi správu o svojej činnosti.
Čl. 12 Rokovací poriadok občianskeho združenia
Spôsob rokovania jednotlivých orgánov OZ upravuje rokovací poriadok, ktorý si schvaľujú jednotlivé orgány
OZ v zmysle týchto stanov podľa nasledujúcich zásad :
1. Orgány OZ sa volia zdola nahor, zvolené orgány podávajú správu o svojej činnosti tým článkom
OZ, ktoré ich volili.
2. Hlasovanie na členskej schôdzi je spravidla verejné, voľba členov správnej rady a kontrolnej a
revíznej komisie je tajná. V prípade návrhu na tajné hlasovanie rozhoduje sa o spôsobe hlasovania
verejným hlasovaním.
3. Kaţdý prítomný, majúci právo hlasovať, má právo jedného hlasu.
4. Orgán je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov s hlasom rozhodujúcim.
5. K platnosti rozhodnutí, s výnimkou schválenia stanov, je potrebné schválenie nadpolovičnou väčšinou
prítomných členov orgánu.
Čl. 13 Zásady hospodárenia združenia
1. OZ je samostatná právnická osoba, ktorá zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom.
Členovia zdruţenia za záväzky zdruţenia nezodpovedajú ani neručia.
2. S majetkom OZ je oprávnený nakladať ako štatutárny zástupca predseda správnej rady, resp.
podpredseda správnej rady v súlade s rozhodnutiami správnej rady a členskej schôdze OZ
v zmysle schváleného ročného rozpočtu.
3. Majetok OZ tvoria:
a) členské príspevky členov zdruţenia
b) finančné prostriedky, dotácie, príspevky, sponzorské a iné dary, úroky, príjmy z účastníckych
poplatkov z akcií zdruţenia, ceny zo súťaţí
c) predmety, zariadenia, nástroje, prístroje, športová výstroj
d) iný hnuteľný a nehnuteľný majetok vo vlastníctve OZ
4. Hospodárenie OZ sa riadi všeobecne platnými právnymi predpismi a záväznými pokynmi, ktoré
schvaľuje členská schôdza OZ.
5. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
6. Výšku členského príspevku schvaľuje členská schôdza OZ
7. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môţu byť pouţité len na podporu cieľov občianskeho zdruţenia.
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Čl. 14 Zánik občianskeho združenia
OZ zaniká :
1. Dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym zdruţením.
2. Právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení.

Čl. 15 Spôsob naloženia s majetkovým zostatkom v prípade zániku OZ
1. Pri zániku občianskeho zdruţenia zlúčením s iným občianskym zdruţením, stáva sa majetok OZ
vlastníctvom novovzniknutého subjektu ako jeho právneho nástupcu.
2. Pri dobrovoľnom rozpustení OZ určí členská schôdza OZ uznesením likvidátora, stanoví postup
likvidácie a spôsob naloţenia s likvidačným zostatkom.
Čl. 16 Záverečné ustanovenia
1. Kaţdá zmena týchto stanov vyţaduje schválenie nadpolovičnou väčšinou všetkých členov OZ.
2. Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom registrácie zdruţenia.

V Košiciach, dňa 2.11.2012
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