
STANOVY 

športového klubu: 

Tenisový klub Púchov 

 

Článok I. 

Základné ustanovenia: 

1. Tenisový klub Púchov (ďalej len klub) je v zmysle zák. č. 83/1990 Zb., v znení zmien, 
dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú športovú činnosť –  
tenis. 

2. Klub je otvorenou, slobodnou, samostatnou a nepolitickou organizáciou, vykonávajúcou svoju 
činnosť na demokratických princípoch.  

3. Klub je právnickou osobou s vlastnou právnou subjektivitou. 
4. Klub si vytvára samostatne svoju vlastnú organizačnú štruktúru v súlade s týmito stanovami. 

 
 

Článok II. 

Sídlo klubu: 

Sídlom klubu je: Chmelinec 1417/18, Rastislavova 1165/17, 020 01 Púchov. 

Článok III. 

Hlavné úlohy klubu: 

1. Organizačne, materiálne a personálne zabezpečovať svojím členom podmienky pre výkon 
športovej pretekárskej a rekreačnej činnosti - tenisu. 

2. Vytvárať podmienky pre rozvoj mládežníckeho a rekreačného športu. 
3. Starať sa o rozvoj tenisu v mieste pôsobenia Tenisového klubu Púchov, vytvárať podmienky 

pre uspokojenie záujmu o tenis aj občanov nečlenov občianskeho združenia. 
4. Úzko spolupracovať so sponzormi, orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy, neziskovými  

organizáciami aj podnikateľskými subjektmi v prospech rozvoja športu, predovšetkým tenisu. 

Článok IV. 

Členstvo v klube: 

1. Členstvo v klube je dobrovoľné, môže byť individuálne, kolektívne a čestné.. 
 

2. Členom klubu sa môže stať slovenský štátny občan bez rozdielu politického presvedčenia a 
príslušnosti, náboženského vyznania, pohlavia a veku a súhlasí s týmito stanovami. 
 

3. Členom sa môže stať aj cudzí štátny príslušník, ak má trvalý alebo prechodný pobyt na území 
Slovenskej republiky a súhlasí s týmito stanovami. 
 

4. O prijatí rozhoduje výbor klubu na základe písomnej prihlášky. 
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5. Dokladom o členstve je platný členský preukaz, ktorého platnosť je podmienená zaplatením 
členského príspevku. 
 

6. Kolektívne členstvo vzniká uzavretím písomnej dohody, obsahujúcej práva, povinnosti, rozsah 
a spôsob vzájomnej spolupráce a pôsobenia v rámci klubu. 

5.7.  Čestné členstvo môže výbor udeliť jednotlivcom, kolektívom, organizáciám, alebo inštitúciám 
za osobitné zásluhy o rozvoj Tenisového klubu Púchov. 
 
 
 

6.8. Členstvo zaniká: 
a) vystúpením člena na základe vlastnej žiadosti, 
b) vylúčením člena členskou schôdzou z dôvodu  

1. neplnenia Základných členských povinností,  
2. ak člen koná zjavne proti oprávneným záujmom občianskeho združenia,  
b)3. alebo ak hrubo poruší základné športové morálne a etické zásady. 

Článok V. 

Práva a povinnosti členov klubu: 

1. Člen klubu má právo: 
a) slobodne sa rozhodovať o svojom členstve v klube, 
b) zúčastňovať sa podľa svojho záujmu, ale zároveň aj podľa možností klubu, všetkých športových 

aktivít klubu, 
c) aktívne sa zúčastňovať členských schôdzí klubu, 
d) voliť orgány a funkcionárov klubu (členovia starší nad 15 rokov), 
e) byť volený do orgánov a za funkcionárov klubu (členovia starší ako 18 rokov), 
f) dávať podnety, návrhy a pripomienky a požadovať na nich odpoveď do 30 dní od ich 

vznesenia. 
 

2. Člen klubu je povinný: 
a) dodržiavať stanovy klubu a na ich základe vydané vnútorné predpisy klubu, plniť úlohy 

vyplývajúce z nich, 
b) plniť úlohy prijaté orgánmi klubu, 
c) chrániť a zveľaďovať majetok klubu, ako aj majetok ktorý klub užíva, 
d) v rámci pretekárskej športovej činnosti klubu dosahovať čo najlepšie športové výsledky a 

dodržiavať zásady morálnych a etických princípov platných v športe, ale aj v spoločenskom 
živote, 

e) riadne a včas platiť členské príspevky ako aj iné príspevky schválené príslušným orgánom 
klubu. 

Článok VI. 

Orgány klubu: 

1. Najvyšším orgánom klubu je členská schôdza. Jej zasadnutie zvolá na základe poverenia výboru 
klubu poverený funkcionár klubu, a to minimálne 1-krát za kalendárny rok, najmenej 7 dní 
vopred; súčasťou pozvánky je návrh programu členskej schôdze. . 
 

Formatted: Left, Indent: Left:  1,27 cm,  No bullets or
numbering

Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1,
2, 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at:  2,54
cm + Indent at:  3,17 cm



2. Výbor je povinný zvolať členskú schôdzu, ak o to požiada minimálne 50% členov klubu s právom 
voliť podľa čl.V. 1.d) stanov. 
 

3. Členská schôdza rozhoduje na svojich zasadnutiach formou uznesení o zásadných otázkach 
existencie a činnosti klubu, a to najmä: 
a)  schvaľuje zmeny stanov klubu a jeho vnútorných predpisov, 
b) volí výbor a revíznu komisiu klubu, 
c) rozhoduje o zániku klubu, 
d) schvaľuje plán činnosti klubu a schvaľuje rozpočet klubu 
e) schvaľuje správu o činnosti klubu, ročnú účtovnú uzávierku a správu revíznej komisie.  

 
4. Na platnosť uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov klubu s 

právom voliť.  
5. Medzi zasadnutiami členskej schôdze operatívne riadi činnosť klubu výbor klubu, ktorý má 3 

až 5 členov. Výbor klubu je zložený z predsedu, tajomníka a členov. Predsedu a tajomníka volia 
členovia klubu z členov klubu zvolených členskou schôdzou do výboru. 
 

6. Činnosť výboru riadi predseda, ktorého zastupuje tajomník, v jeho neprítomnosti predsedom 
poverený člen výboru. Predseda zastupuje klub vo vzťahu k tretím osobám. Iní členovia výboru 
zastupujú klub voči tretím osobám len na základe osobitného splnomocnenia predsedom 
alebo výborom klubu. 
 

6.7. Pri hlasovaní rozhoduje výbor nadpolovičnou väčšinou členov výboru. V prípade rovnosti 
rozhoduje hlas predsedu. 
 

7.8. Tajomník výboru vedie administratívnu a účtovnú agendu klubu. 
 

8.9. Na platnosť uznesenia výboru sa vyžaduje nadpolovičná väčšina členov výboru. 

 

Článok VII. 

Revízna komisia: 

1. Revízna komisia má 3 členov na čele s predsedom a volí ju členská schôdza. 
 

2. Vykonáva revízie hospodárenia klubu, o výsledkoch informuje členskú schôdzu, ktorej 
zodpovedá za svoju činnosť. Má právo podávať návrhy na opatrenia. 
 

3. Predseda revíznej komisie má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach výboru klubu s poradným 
hlasom. 

Článok VIII. 

Majetok klubu a zásady hospodárenia: 

1. Klub môže nadobúdať do svojho vlastníctva hnuteľný aj nehnuteľný majetok, potrebný na 
zabezpečovanie svojej činnosti. Klub môže zmluvne prevziať do užívania majetok tretích osôb. 
 

2. Správu majetku klubu zabezpečuje výbor klubu, resp. ním poverený člen výboru. 
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3. Na akékoľvek scudzenie nehnuteľného majetku klubu je potrebný súhlas členskej schôdze. 

Akékoľvek scudzenie alebo poškodenie majetku klubu je treba prerokovať na členskej 
schôdzi. 
 

4.3. Klub môže nadobudnúť majetok najmä: 
a) z členských príspevkov, 
b) z vlastnej obchodnej činnosti (za predpokladu získania príslušných podnikateľských oprávnení 

v zmysle platných právnych predpisov), 
c) z dotácií, 
d) z darov a sponzorských príspevkov,. 
e) poplatky za hranie. 
d)  

 
4. Klub hospodári na základe vlastného rozpočtu a vedie účtovníctvo podľa príslušných právnych 

predpisov. 
5. Klub môže poskytnúť príspevok, a to aj z prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických 

osôb a právnických osôb na podporou a rozvoj tenisu v mieste pôsobenia klubu iným 
podnikateľským subjektom podporujúcim šport, realizujúcim športovú činnosť alebo 
prevádzkujúcim športovú infraštruktúru;  
 

6. Klub sa môže zaväzovať len do výšky svojho majetku, a to len na záväzky, ktoré sú v súlade s 
potrebami a stanovami klubu. Klub zriadi svoj vlastný účet v peňažnom ústave. 

Článok IX. 

Záverečné ustanovenia: 

1. Klub vzniká svojou registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, a to na základe 
návrhu podaného prípravným výborom v zmysle ustanovení $6 zák. č. 83/1990 Zb., a to 
v nasledovnom zložení:  
- Hrehor Luhový, r.č. 480721/720, bytom Rastislavova 1165/17, 020 01 Púchov,  
- Peter Oravík, r.č. 770112/8017, bytom Pod Lachovcom 1177/9, 020 01 Púchov,  
- Ľubomír Murárik, r.č. 610123/6548, bytom ul. 1. mája 876, 020 01 Púchov. 
 

2. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie klubu na MV SR. 
 

3. Splnomocnencom prípravného výboru je jeho člen - Hrehor Luhový. Prípravný výbor koná v 
mene klubu až do zvolenia svojho riadneho výboru a funkcionárov. 
 

4. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými slovenskými právnymi 
predpismi. 

V Púchove dňa 27. 09. 1999. 

 


