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Clánok II.
Ciele združenia

1, Organizácia telesnej kultúry pre clenov, ako aj neclenov klubu v oblasti cyklo-turistiky
vo volnom case.
2, Organizácia spolocných športových aktivít pre verejnost, v spolupráci s miestnou
samosprávou a športovými organizáciami na území Slovenskej republiky.

Clánok III.
Clenstvo v združení

1, Clenstvo v združení je dobrovolné a cestné, clenom združenia sú fyzické a právnické
osoby
2, Clenstvo v združení vzniká prijatím clena clenskou schôdzou na základe písomnej
žiadosti uchádzaca o clenstvo a súhlasom uchádzaca so stanovami združenia. V prípade osoby
mladšej ako 18 rokov je nutný písomný súWaszákonného zástupcu.

Clánok IV.
Práva a povinnosti clenov

Práva clenov:
1, Podielat sa na cinnosti združenia
2, Volit a byt volený do orgánov združenia, navrhovat kandidátov do orgánov
združenia.
3, Byt informovaný o cinnosti a rozhodnutiach orgánov združenia, ako aj hospodárení
združenia.
4, Po rok trvajúcom clenstve využívat výhody clenov klubu týkajúce sa príspevkov na
športové potreby a preplácanie nákladov spojených s úcastou na športových podujatiach,
pokial clenskáschôdzanerozhodneinak. .
5, Zúcastnovat sa na zasadnutiach orgánov združenia



Zánik clenstva:
1, Vystúpením - clenstvo zaniká dnom dorucenia písomného oznámenia clena
o vystúpení zo združenia
2, Úmrtím clena
3, Vylúcením z dôvodu necinnosti clena uznesením clenskej schôdze, alebó ak clen
opätovne a napriek výstrahám porušuje clenské povinnosti alebo z iných dôležitých dôvodov.
4, Nezaplatením clenského príspevku za kalendárny rok do termínu stanoveného
clenskou schôdzou.
5, Po zániku clenstva z akéhokolvek dôvodu clenovi nevzniká nárok na vrátenie
zaplateného clenského.

Clánok V.
Orgány združenia
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Clenská schôdza
Rada združenia
Štatutárny orgán
Revízor združenia

Clenská schôdza

1, Clenská schôdza je najvyšším orgánom združenia. Uznášania schopná je
nadpolovicnou väcšinou všetkých clenov združenia. Každý clen ma jeden hlas.
2, Zvoláva ho predseda združenia najmenej 1 x do roka. Ktorýkolvek clen združenia
môže požiadat o zvolanie mimoriadnej clenskej schôdze, ak má podporu minimálne 1/3
clenov združenia.
3, Rokovanie schôdze vedie predseda združenia. Z každého zasadnutia clenskej schôdze
sa vyhotoví zápisnica.
4, Clenská schôdza rozhoduje:

-o vzniku a zániku združenia, prípadne zlúcenie s iným obcianským združením
-schval'uje stanovy, ich zmeny a doplnky
- schval'ujeplán cinnosti a výrocnú správu, rozpocet a správu o hospodárení
-volí a odvoláva clenov Rady združenia - predsedu a podpredsedov,
-volí revízora
-schval'ujeprijatie nových clenov,
-urcuje výšku a spôsob platenia clenských príspevkov
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Rada združenia
Zodpovedá za svoju cinnost c1enske~
Rada združenia má troch cleno

~
, ~U'-CY<d~~ podpredsedov

Je volená na dvojrocné funkcne ~ . ! .~~
Riadi cinnost' združenia v obd $me ~dhutJ.~ clenskej schôdze

Zvoláva a pripravuje rokovanie ~en ~dze..,
Rada sa schádza podla potreby'''.)' 7 {]
Rada je uznášania schopná nadpoloy~c - l~~~u clenovrady.--2---
Štatutárny oreán

1, Štatutárným orgánom združenia je predseda a podpredsedovia, ktorí zastupujú
združenie navonok

2, Na platnost písomného právneho úkonu je potrebný podpis minimálne dvoch clenov
rady, kde jeden z nich musí byt predseda rady

Revízor
1, Revízor je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju cinnost' zodpovedá clenskej
schôdzi.
2, Funkcia revízora je nezlúcitelná s clenstvom v rade združenia.
3, Kontroluje hospodárenie združenia, upozornuje orgány na nedostatky, navrhuje
opatrenia na ich odstránenie.
4, Kontroluje dodržiavanie stanov a uznesení orgánov združenia.

Clánok VI.
Hospodárenie združenia

1, Združenie hospodári s hnutelným majetkom
2, Zdrojom príjmu sú clenské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od
právnických osôb.
3, Výnosy z majetku a vlastnej cinnosti
4, Za hospodárenie s majetkom združenia zodpovedá Rada združenia, ktorá clenskej
schôdzi predkladá správu o hospodárení.
5, Pri zániku združenia rozhoduje o jeho majetku clenská schôdza

Clánok VII.
Zánik združenia

1, Združenie zaniká dobrovoiným rozpustením alebo zlúcením s iným obcianským
združením, alebo právoplatným rozhodnitím MV SR.
2, Zánik združenia je predseda povinný oznámit' Ministerstv~ vnútra Slovenskej
republiky do 15 dní od rozhodnutia clenskej schôdze o zániku združenia.



Clánok VIII.

Záverecné ustanovenia:-S',-
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