Stanovy Občianskeho združenia
Založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov

Článok I.
Názov združenia
Občianske združenie nesie názov Kľačianske futbalové Béčko (v skrátenom názve a ďalej
len „KFB“).

Článok II.
Sídlo združenia
Sídlom KFB je: Hronské Kľačany 29, 93529.

Článok III.
Cieľ činnosti KFB
1. KFB je dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú
záujmovú športovú činnosť a telesnú výchovu.
2. Poslaním KFB je uspokojovať záujmy občanov v oblasti športu a telesnej kultúry, so
zameraním sa hlavne na futbalovú činnosť, vytváranie podmienok pri upevňovaní zdravia,
zvyšovanie telesnej zdatnosti a športovej výkonnosti.
3. KFB je otvoreným, samostatným, nezávislým a nepolitickým združením, vykonávajúcim
svoju činnosť na demokratických princípoch.
4. KFB sa môže dobrovoľne združovať do vyšších foriem združení za účelom obhajovania,
riešenia a presadzovania spoločných záujmov a potrieb.
5. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením. O zániku
alebo zlúčení rozhoduje členská schôdza.
6. KFB sa stará o rozvoj, prosperitu, ochranu a zastupovanie záujmov členov v rámci činnosti
klubu.
7. KFB vytvára ekonomické, materiálno - technické, personálne a odborné podmienky pre
činnosť klubu a naplnenie zmyslu poslania klubu.
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8. Združenie spolupracuje so samosprávnymi orgánmi a inštitúciami obce Hronské Kľačany,
ďalej so štátnymi, športovými a inými organizáciami a inštitúciami v snahe plniť cieľ,
poslanie a úlohy KFB.

Článok IV.
Vznik a zánik členstva KFB
1. Členstvo môže byť: individuálne, kolektívne alebo čestné.
2. Individuálne členstvo je dobrovoľné. Členom KFB môže byť fyzická i právnická osoba,
ktorá súhlasí s cieľmi a stanovami KFB, podá písomnú žiadosť o členstvo a uhradí
členské príspevky stanovené smernicami KFB.
2. O prijatí prvých členov KFB rozhodujú členovia prípravného výboru. O prijatí ďalších
členov rozhoduje výbor KFB na základe písomnej prihlášky. Členská schôdza rozhoduje o
členstve v prípade odvolacieho konania.
3. Dokladom o členstve je platný členský preukaz KFB. Jeho platnosť je podmienená
zaplatením členských príspevkov za kalendárny rok najneskôr do 28.02. Minimálna výška
členského príspevku sa navrhuje a schvaľuje na členskej schôdzi.
4. Individuálne členstvo zaniká písomným oznámením, vylúčením pre neplnenie základných
členských povinností, alebo pre obzvlášť závažné previnenie nezlúčiteľné s členstvom v KFB,
o vylúčení rozhoduje výbor KFB, v odvolacom konaní členská schôdza.
5. Kolektívne členstvo vzniká rovnako ako individuálne členstvo. Kolektívnym členom môže
byť aj organizácia, alebo inštitúcia, ktorá nemá sídlo na území SR.
6. Čestné členstvo môžu členovia KFB navrhnúť a členská schôdza schváliť jednotlivcom,
kolektívom, organizáciám, alebo inštitúciám za osobitné zásluhy o rozvoj telesnej kultúry.
7. Člen KFB má právo:
- zúčastňovať sa podľa svojich potrieb, záľub a záujmov športových, telesných ako aj
kultúrno - spoločenských akcií usporadúvaných KFB,
- zúčastňovať sa členskej schôdze,
- zúčastňovať sa na rokovaní orgánov, na ktorých sa hodnotí jeho činnosť a plnenie úloh,
- dávať podnety, návrhy a pripomienky a požadovať na ne do 30 dní odpoveď,
- mať pasívne a aktívne volebné právo, podmienkou byť volený je vek nad 18 rokov,
odbornosť, kvalifikácia a bezúhonnosť.
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8. Člen KFB má povinnosť
- dodržiavať stanovy KFB a na ich základe vydané vnútorné predpisy, plniť úlohy, dodržiavať
disciplínu a morálne zásady združenia,
- podieľať sa na činnosti KFB, a riadne vykonávať všetky prijaté funkcie,
- chrániť, zveľaďovať a opatrovať majetok KFB slúžiaci na vykonávanie činnosti,
- riadne a načas platiť členské poplatky.

Článok V.
Organizačné zásady a vnútorné vzťahy
1. Športová a futbalová činnosť sa uskutočňuje v KFB.
2. KFB sa vo svojej činnosti riadi všeobecnými záväznými právnymi predpismi a predpismi,
ktoré sú v súlade zo stanovami KFB, predpismi vyšších orgánov telesnej kultúry a predpismi
súvisiacimi s ich činnosťou (futbalové normy a predpisy).
3. KFB je organizácia s právnou subjektivitou, ktorá hospodári s nehnuteľným majetkom,
účelovým hmotným majetkom a majetkom získaným vlastnou činnosťou. Koná vlastným
menom.
4. KFB prostredníctvom svojich orgánov a členov využíva všetky možnosti, aby v súlade s
platnými predpismi získaval ďalšie vlastné príjmy.
5. Výbor KFB chráni a zastupuje záujmy KFB vo vzťahu k štátnym orgánom, združeniam,
organizáciám a inštitúciám.

Článok VI.
Orgány KFB
1. Najvyšším orgánom KFB je členská schôdza členov združenia a schádza sa minimálne raz
za rok.
2. Členská schôdza prerokúva všetky základné otázky činnosti KFB, najmä
- uznáša sa o vzniku KFB, názve, symbolike, ako aj zániku,
- schvaľuje, mení, alebo ruší stanovy KFB,
- prerokúva správu o činnosti a čerpaní rozpočtu za uplynulé obdobie a schvaľuje plán
činnosti a rozpočet na nasledujúce obdobie, ako i správu revíznej komisie,
- volí a odvoláva výbor KFB ako i revíznu komisiu KFB,
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- rozhoduje o prijatí a vylúčení z členstva KFB,
- je oprávnená zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie výboru KFB, ak je v rozpore so stanovami
KFB, alebo platnými predpismi,
- je odvolacím orgánom v disciplinárnom konaní,
- rozhoduje o členstve v prípade odvolacieho konania.
Na platnosť uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov
zúčastnených na členskej schôdzi, ak sa nerozhodne inak. Mimoriadnu členskú schôdzu musí
zvolať výbor KFB na písomný podnet členov, s podpismi minimálne 40 % členov KFB.
Členská schôdza musí byť zvolaná do 30-tich dní od obdržania písomnej žiadosti.
3. Medzi členskými schôdzami riadi činnosť KFB výbor. Počet členov a spôsob voľby, alebo
zastúpenia stanoví členská schôdza. Výbor sa skladá z predsedu, podpredsedu a ďalších
členov. Volí sa na volebné obdobie jedného roka. O prípadnom skrátenom volebnom období
rozhoduje členská schôdza.
4. Výbor sa stará o koordináciu činností v rámci KFB, poradenskú a servisnú činnosť,
zastupuje KFB na rokovaniach so štátnymi a ostatnými orgánmi, organizáciami a inštitúciami.
Riadi podnikateľskú a inú hospodársku činnosť, najmä na získanie finančných prostriedkov a
ďalších zdrojov. Rozdeľuje finančné a materiálové prostriedky na základe schválených
pravidiel.
5. Menom KFB sú oprávnení navonok vystupovať a konať predseda, podpredseda (štatutári) a
ďalší členovia KFB splnomocnení výborom. Na platnosť písomného právneho úkonu v
hospodárskych záležitostiach sa vyžaduje podpis minimálne dvoch oprávnených osôb
(štatutárov) schválených členskou schôdzou.
Výbor KFB rozhoduje o prijatí za člena KFB. Do dňa registrácie na Ministerstve vnútra koná
za KFB prípravný výbor v zložení: Mgr. Miloš Kúdela, Anton Adam, Mgr. Stanislav
Považan.
Prípravný výbor zvolá členskú schôdzu KFB do 30 dní od dátumu registrácie na Ministerstve
vnútra SR.

Článok VII.
Revízna komisia
Revízna komisia je nezávislý orgán na čele s predsedom. Volí ju členská schôdza. Vykonáva
revízie hospodárenia KFB, o ich výsledkoch informuje výbor ako aj členov KFB na členskej
schôdzi. Predkladá návrhy na nápravné opatrenia. Revíziu hospodárenia vykonáva minimálne
jedenkrát ročne a to k 31.12. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. Predseda revíznej
komisie má právo zúčastňovať sa na rokovaní výboru KFB s hlasom poradným.
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Článok VIII.
Zásady hospodárenia KFB
1. KFB má vo vlastníctve nehnuteľný a hnuteľný majetok, potrebný na zabezpečenie vlastnej
činnosti. Užíva sa na základe zmluvných vzťahov obecný, prípadne iný majetok, o ktorý je
povinná sa starať, zveľaďovať ho a chrániť. Nakladá s ním v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi a v súlade s vlastnými predpismi a pravidlami.
2. Zdrojom majetku KFB sú príjmy z členských príspevkov, športovej, spoločenskej a ostatnej
činnosti, z výnosov vedľajšieho hospodárstva i iných povolených podnikateľských činností,
dary, príspevky, dotácie, prípadne iné príjmy.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia
1. Tieto stanovy schválil prípravný výbor dňa 07.10. 2009. Ich výklad vykonáva výbor KFB.
Nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.
2. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými predpismi, predpismi
SZTK vydanými po dohode s asociáciami Slovenskej republiky a Futbalovými normami SFZ.
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