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S T A N O V Y 
Mestského klubu lyžiarov Kremnica 

 

 

Č l á n o k  1 

                                                            Úvodné ustanovenia 

 

1.1 Názov: Mestský klub lyžiarov Kremnica.  

Môže sa používať aj skrátený názov: MKL Kremnica. 

 

1.2 Sídlo: Skalka 536,  967 01  Kremnica. 

 

1.3 Mestský klub lyžiarov Kremnica je občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o 

združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Mestský klub lyžiarov Kremnica  je 

právnickou osobou.  

 

1.4 Mestský klub lyžiarov Kremnica je založený na dobu neurčitú.  

 

                                

                                                                  Č l á n o k  2 

                                                      Ciele činnosti MKL Kremnica 

 

2.1 Základným cieľom činnosti MKL Kremnica je prispievať k udržiavaniu tradícií 

bežeckého lyžovania v Kremnickom regióne, budovať pozitívny vzťah verejnosti k 

bežeckému lyžovaniu a zabezpečovať pestovanie a rozvoj tohto športového odvetvia v súlade 

s aktuálnymi požiadavkami doby.  

 

2.2 Napĺňajúc ciele svojej činnosti MKL Kremnica najmä: 

- zabezpečuje tréningový proces a športovú prípravu lyžiarov - bežcov s hlavným zameraním   

  na deti a mládež 

- organizuje športové súťaže v bežeckom lyžovaní na regionálnej, národnej aj medzinárodnej   

  úrovni 

- úzko spolupracuje s orgánmi samosprávy mesta Kremnice pri napĺňaní cieľov združenia a   

  tieto orgány pravidelne informuje o svojej činnosti   

- spolupracuje aj s orgánmi samosprávy okolitých obcí a miest, so štátnymi a  neštátnymi   

  organizáciami a inštitúciami, s podnikateľskými subjektmi v záujme získania podpory pre   

  ciele činnosti   

- spolupracuje so športovými zväzmi, združeniami a klubmi  

 

 

                                                                Č l á n o k  3 

                             Členstvo v MKL Kremnica, práva a povinnosti člena  

 

3.1  Členom MKL Kremnica sa môže stať každá osoba vo veku od 7 rokov, ktorá sa chce 

podieľať na napĺňaní cieľov MKL Kremnica a zúčastňovať sa na činnosti  MKL Kremnica  a 

súhlasí so Stanovami MKL Kremnica. Právo voliť majú členovia nad 18 rokov veku.  



 

3.2 Členstvo v MKL Kremnica vzniká schválením prijatia za člena Výkonným výborom 

MKL Kremnica na základe písomnej prihlášky uchádzača o členstvo.  

 

3.3 Člen MKL Kremnica má tieto základné práva: 

- podieľať sa na činnosti MKL Kremnica  

- voliť a byť volený do orgánov MKL Kremnica  

- zúčastňovať sa s hlasom rozhodujúcim na členskej schôdzi 

- predkladať návrhy a námety orgánom MKL Kremnica 

- iné výhody vyplývajúce z marketingových stratégií MKL 

 

3.4 Člen MKL Kremnica má tieto základné povinnosti: 

- dodržiavať Stanovy MKL Kremnica  

- aktívne sa podieľať na činnosti MKL Kremnica a napĺňať jeho ciele činnosti  

- vykonávať svedomite a zodpovedne funkcie do ktorých je zvolený a úlohy ktorými je                  

   poverený 

- udržiavať a šíriť dobré meno MKL Kremnica  

- ochraňovať a zveľaďovať majetok MKL Kremnica  

- platiť určené členské príspevky 

 

3.5 Členstvo v MKL Kremnica zaniká: 

a) vystúpením člena formou písomného oznámenia, pričom členstvo v MKL Kremnica zaniká 

dňom doručenia oznámenia 

b) vylúčením člena 

c) vyškrtnutím 

d) zánikom MKL Kremnica. 

 

3.6 O vylúčení člena rozhoduje členská schôdza dvojtretinovou väčšinou všetkých členov. 

Dôvodom vylúčenia je porušovanie základných povinností člena.  

 

3.7 O vyškrtnutí člena rozhoduje výkonný výbor v prípade dlhodobej pasivity člena.  

 

 

                                                                  Č l á n o k  4 

                                      Orgány MKL Kremnica, ich vzťahy a právomoci 

 

4.1 Orgánmi MKL Kremnica sú : 

a) členská schôdza 

b) výkonný výbor 

c) predseda 

d) kontrolná a revízna komisia 

 

4.2 Členská schôdza je najvyšším orgánom MKL Kremnica. Je to zhromaždenie všetkých 

členov MKL Kremnica. Členská schôdza sa koná najmenej jeden krát za 4 roky a zvoláva ju 

výkonný výbor. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak sa na nej zúčastní viac ako jedna 

polovica všetkých členov občianskeho združenia. Ak sa na členskú schôdzi ani po 

polhodinovej čakacej dobe nedostaví nadpolovičná väčšina členov, tak je členská schôdza 

uznášaniaschopná s aktuálne prítomným počtom členov.  

 



4.3 Každý člen MKL Kremnica má pri hlasovaní jeden hlas. Hlasovanie je verejné pokiaľ 

členská schôdza nerozhodne o tajnom hlasovaní. Uznesenia sa prijímajú nadpolovičnou 

väčšinou hlasov prítomných členov, pokiaľ nie je v týchto Stanovách uvedené inak. 

Uznesenia členskej schôdze podpisuje predsedajúci, overovatelia a zapisovateľ. Rokovanie 

členskej schôdze sa riadi Rokovacím poriadkom, ktorý je prílohou týchto Stanov.  

 

 4.4 Do pôsobnosti členskej schôdze patrí najmä:  

- schvaľovanie Stanov MKL Kremnica a schvaľovanie ich zmien 

- voľba výkonného výboru  

- určovanie základných smerov činnosti MKL Kremnica    

- rozhodovanie o ďalších otázkach, ak si to členská schôdza vyhradila 

- rozhoduje o zavedení a výške členských príspevkov 

- rozhoduje o dobrovoľnom rozpustení MKL Kremnica a menovaní likvidátora 

 

4.5. Výkonný výbor je výkonným orgánom MKL Kremnica. Výbor má maximálne deväť 

členov. Členov výboru volí členská schôdza tajným hlasovaním. Podrobnosti o voľbách 

obsahuje Volebný poriadok. Funkčné obdobie výkonného výboru je 4 roky. 

 

4.6 Výbor zasadá min. jeden krát štvrťročne a jeho zasadnutia zvoláva predseda.  Výbor je 

uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Uznesenie je prijaté, ak 

zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov výboru, pokiaľ nie je v týchto Stanovách 

uvedené inak. 

 

4.7 Výbor riadi činnosť MKL Kremnica v období medzi členskými schôdzami v zmysle 

základných smerov činnosti MKL Kremnica určených členskou schôdzou. Rieši všetky 

záležitosti, ktoré nie sú zverené výlučne členskej schôdzi.  

Zodpovedá za riadne hospodárenie a nakladanie s majetkom MKL Kremnica.  

Výbor môže rozhodnúť aj o vytvorení ďalších pomocných funkcií, ak je to potrebné, napr. 

podpredseda, hospodár, tajomník, pokladník a pod. 

  

4.8 Do pôsobnosti výkonného výboru patrí najmä:   

prijímanie a schvaľovanie plánu činnosti a rozpočtu 

nakladanie s finančnými prostriedkami a s majetkom MKL Kremnica  

rozhoduje o prijatí žiadateľa za člena občianskeho združenia  

rozhoduje o prijatí zamestnanca do pracovného pomeru alebo o vykonaní prác pre MKL 

Kremnica na dohodu  

 

4.8 Predseda MKL Kremnica je štatutárnym orgánom MKL Kremnica. Predsedu volí 

výkonný výbor z radov svojich členov. Funkčné obdobie predsedu je štyri roky.  

Výkonný výbor môže predsedu odvolať aj pred skončením funkčného obdobia, a to 

dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých svojich členov. 

 

4.9 Predseda je zodpovedný za operatívne riadenie MKL Kremnica a za vedenie 

administratívy vrátane účtovníctva v rozsahu a spôsobom podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov Slovenskej republiky. Zabezpečuje ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení 

členskej schôdze a výkonného výboru. 

 

4.10 Kontrolná a revízna komisia sa skladá z dvoch členov, ktorých volí členská schôdza. Do 

jej pôsobnosti patrí najmä: 

- kontrola vedenia účtovníctva MKL 



- kontrola nakladania s majetkom MKL 

 

 

 

                                                                   Č l á n o k   5 

                                              Zásady hospodárenia MKL Kremnica  

 

5.1 Základom hospodárenia  MKL Kremnica je rozpočet prijímaný na kalendárny rok. 

Rozpočet na príslušný kalendárny rok musí byť schválený najneskôr do konca mesiaca júna. 

Rozpočet a jeho zmeny schvaľuje výkonný výbor. 

 

5.2 O hospodárení MKL Kremnica za príslušný rok podá predseda správu výkonnému 

výboru. 

 

5.3 Základnými zdrojmi príjmov MKL Kremnica sú najmä: sponzorské príspevky a dary, 

členské príspevky, granty a dotácie.  

 

5.4 Základnými výdavkami MKL Kremnica sú výdavky na zabezpečovanie cieľov jeho 

činnosti, výdavky na prevádzku lyžiarskeho bežeckého štadióna Rudolfa Čillíka na Skalke a 

ďalšie výdavky schválené výkonným výborom. 

 

5.6 Veci  nadobudnuté za prostriedky MKL Kremnica, získané darom alebo vlastnou 

činnosťou sú vo vlastníctve MKL Kremnica. O nadobúdaní a prevode všetkých nehnuteľností 

a hnuteľných vecí v hodnote nad 500,- € rozhoduje výkonný výbor. O nadobúdaní a prevode 

hnuteľných vecí v hodnote do 500,- € rozhoduje predseda MKL.    

 

5.5 Všetky zmluvy v mene MKL Kremnica musia byť podpísané predsedom a ďalším členom 

výkonného výboru. 

  

 

Č l á n o k  6 

                                                         Zánik MKL Kremnica  

 

6.1 MKL Kremnica zaniká: 

a) rozhodnutím členskej schôdze prijatom dvojtretinovou väčšinou všetkých členov MKL 

Kremnica o dobrovoľnom rozpustení MKL Kremnica  alebo o jeho zlúčení s iným združením, 

b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení. 

 

6.2 Po zániku MKL Kremnica sa vykoná majetkové vyporiadanie. Pri zániku MKL Kremnica 

podľa ods. 6.1 písm. a) tohto článku vykoná majetkové vyporiadanie výbor. Pri zániku MKL 

Kremnica podľa ods.6. l písm. b) tohto článku vykoná majetkové vyporiadanie likvidátor 

určený ministerstvom.  

     

6.3 Zánik MKL Kremnica oznámi výbor do 15 dní  Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.  

 

 

                                                                  Č l á n o k  7 

                                                         Záverečné ustanovenia 

 



7.1 MKL Kremnica bol registrovaný Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 25.01. 

1994, číslo spisu VVS/1-900/90-9192. 

Zmena Stanov vo forme Dodatku č. 3 (zmena názvu a sídla) bola Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky vzatá na vedomie dňa 17.12. 2004, číslo spisu VVS/1-900/90-9192-2. 

  

7.2 Originál Stanov MKL Kremnica opatrený potvrdením o registrácií Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky je uložený u predsedu MKL Kremnica. Predseda je povinný po 

skončení svojho funkčného obdobia odovzdať originál Stanov novozvolenému predsedovi 

MKL Kremnica.  

 

7.3 MKL Kremnica je združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení 

neskorších predpisov a vo svojej činnosti sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, 

Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

 

7.4 Tieto Stanovy boli schválené členskou schôdzou MKL Kremnica konanou dňa 22. júna 

2017. Súčasne boli zrušené Stanovy MKL Kremnica zo dňa 13.12. 1993 v znení dodatkov č. 

1 - 3. 

 

 

     V Kremnici, dňa 22. júna 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


