Super Deti

Stanovy

V Košiciach, dňa 1. júla 2014

§1
Názov, sídlo a základná charakteristika združenia
1. Názov združenia je Super Deti.
2. Sídlom Super Deti je ul. Lomonosovova č. 20, 040 01 Košice
3. Super Deti je dobrovoľným združením občanov, založeným v zmysle zákona č.
83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, na dobu
neurčitú.
4. Super Deti je právnickou osobou.

§2
Poslanie a ciele
Poslaním a cieľmi klubu Super Deti je predovšetkým:
1. vytváranie podmienok pre zmysluplné a aktívne využívanie voľného času detí
a mládeže;
2. vytváranie dobrých podmienok, tak materiálnych, administratínych, ako aj
spoločenských na naplnenie princípov klubového života;
3. vytvárať možnosti na tréning, vzdelávanie a prípravu detí v ich voľnom čase ;
4. zastupovať záujmy svojich členov vo vzťahu k ostatným klubom obhajovať
a zabezpečovať práva a záujmy svojich členov, ktoré im vyplývajú z členstva
v klube Super Deti;
5. spravovať, ochraňovať, udržiavať a zveľaďovať vlastný a zverený majetok;

§3
Členstvo
1. Členstvo v klube Super Deti je osobné, dobrovoľné, otvorené a neprevoditeľné.
2. Členom klubu Super Deti sa môže stať každá právnická a fyzická osoba, ktorá
súhlasí so stanovami klubu Super Deti a má záujem aktívne sa podieľať na jeho
aktivitách a dodržiavať ich.
3. Členstvo v klube Super Deti vzniká podaním písomnej prihlášky a zaplatením
členských príspevkov.
4. Dokladom preukazujúcim členstvo v klube Super Deti je členský preukaz, ktorého
formu určuje správna rada klubu Super Deti.

§4
Zánik členstva
1.

Členstvo v klube Super Deti môže zaniknúť:
-

vystúpením člena zo združenia;
vylúčením člena zo združenia;
úmrtím fyzickej osoby resp. zánikom právnickej osoby;
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-

nezaplatením členských príspevkov;
zánikom združenia klubu Super Deti;

2. Vylúčením zaniká členstvo v prípade, že člen opätovne a napriek písomnej
výstrahe, porušuje Stanovy Super Deti. O zániku členstva rozhoduje Správna
rada Super Deti. Dňom zániku členstva vylúčením je deň rozhodnutia správnej
rady Super Deti.

§5
Členské príspevky
1. Každý člen klubu Super Deti musí zaplatiť členské príspevky na príslušný
kalendárny mesiac, resp. rok, ktorých výšku, spôsob a termíny zaplatenia
stanovuje Správna rada.
2. Pri zániku členstva sa členské príspevky nevracajú späť.
3. Ďalšie príspevky klubu Super deti môžu byť stanovené iba uznesením správnej
rady.

§6
Práva a povinnosti členov
Člen klubu Super Deti má právo:
1. zúčastňovať sa na činnosti klubu, v súlade s jeho cieľmi a podieľať sa na výhodách
vyplývajúcich z členstva;
2. zúčastňovať sa na akciách organizovaných alebo zabezpečovaných klubom Super
Deti;
3. byť informovaný o činnosti klubu, zvlášť tej, ktorá sa týka jeho práv a povinností;
Člen klubu Super Deti je povinný :
1. dodržiavať Stanovy, uznesenia správnej rady klubu Super Deti;
2. dôstojne reprezentovať klub;
3. chrániť, udržiavať a zveľaďovať majetok klubu Super Deti
4. riadne a včas platiť členské a iné príspevky schválené orgánmi občianskeho
združenia

§7
Orgány Klubu
1. Orgánmi klubu Super Deti sú:
•
•
•
•

Valné zhromaždenie Super Deti
správna rada
dozorná rada
štatutárny orgán
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§8
Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie členov združenia je najvyšším a výkonným orgánom
občianskeho združenia
2. Valné zhromaždenie členov združenia najmä:
• schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
• na návrh správnej rady volí a odvoláva členov a predsedu správnej a dozornej
rady,
• schvaľuje plán činnosti a správu o činnosti za predchádzajúce obdobie.
3. Valné zhromaždenie členov združenia zvoláva správna rada raz za rok. Voľby do
orgánov občianskeho združenia sa konajú každý rok.
Zhromaždenie členov združenia je uznášania schopné, ak je prítomných najmenej 50%
riadnych členov občianskeho združenia. O platnej voľbe rozhoduje nadpolovičná väčšina
platných hlasov prítomných členov.

§9
Správna rada
1. Správna rada občianskeho združenia je výkonným a riadiacim orgánom medzi
valnými zhromaždeniami a zodpovedá sa valnému zhromaždeniu členov.
2. Správna rada má 3 členov, ktorých funkčné obdobie je jeden rok. Správna rada sa
schádza najmenej jedenkrát za 6 mesiacov. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda,
alebo nadpolovičná väčšina členov správnej rady a nimi poverený člen správnej rady.
Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov. Pri rovnosti hlasov
rozhoduje hlas predsedu.
3. Správna rada najmä:
•
•
•
•
•
•
•
•

riadi a zabezpečuje činnosť' občianskeho združenia medzi valnými
zhromaždeniami členov,
zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia členov
združenia, vrátane správnej rady, jej predsedu a druhého štatutára,
vypracováva a schvaľuje vnútorný poriadok občianskeho združenia v súlade s
týmito stanovami
vypracúva plán a správu o činnosti občianskeho združenia,
riadi a schvaľuje ekonomickú činnosť občianskeho združenia,
rozhoduje o prijatí a vylúčení člena občianskeho združenia,
na podnet 3/5 riadnych členov zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, s
právomocami valného zhromaždenia uvedenými v týchto stanovách
rozhoduje o zrušení občianskeho združenia, ustanovuje likvidátora v prípade
likvidácie občianskeho združenia
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•
•

v prípade odstúpenia, resp. úmrtia predsedu správnej rady volí spomedzi svojich
členov nového predsedu
v prípade odstúpenia, resp. úmrtia ktoréhokoľvek člena správnej rady ho ostatní
členovia správnej rady nahradia výberom spomedzi členov občianskeho
združenia nadpolovičnou väčšinou svojich hlasov.

4. Predseda správnej rady je zároveň štatutárom občianskeho združenia.
Predseda:
• zvoláva, riadi rokovania správnej rady a valného zhromaždenia v zmysle týchto
stanov,
• pozýva na každé zasadnutie predsedu dozornej rady občianskeho združenia,
•
má právo vzdať sa funkcie predsedu,
•
má právo poveriť rokovaním správnej rady alebo valného združenia
ktoréhokoľvek člena občianskeho združenia.
5. Správna rada môže na zabezpečenie svojej činnosti zriaďovať sekretariát s funkciou
tajomníka, ekonóma.

§ 10
Štatutárny orgán
1. Štatutárnym orgánom občianskeho združenia je predseda správnej rady a člen
správnej rady zvolený na valnom zhromaždení členov.
2. Štatutárni zástupcovia majú podpisové práva, práva na výrobu pečiatky, zmenu
banky, ktorá vedie účet.
3. Štatutárni zástupcovia zastupujú občianske združenie navonok, majú právo uzatvárať
zmluvy podporujúce činnosť občianskeho združenia.

§ 11
Dozorná rada
1.Dozorná rada je kontrolným orgánom občianskeho združenia medzi valnými
zhromaždeniami a zodpovedá sa valnému zhromaždeniu členov.
2. Dozorná rada má 3 členov, ktorých funkčné obdobie je jeden rok. Dozorná rada sa
schádza najmenej jedenkrát za tri mesiace. Jeho rokovania zvoláva a riadi predseda
dozornej rady a je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov. Pri rovnosti hlasov
rozhoduje hlas predsedu.
3. Dozorná rada kontroluje činnosť správnej rady, jej predsedu a štatutára.
4. Predseda dozornej rady alebo nim poverený zástupca má právo zúčastňovať sa
zasadnutí správne] rady, nemá však hlasovacie právo.
5. Dozorná rada má právo zvolať mimoriadne valné zhromaždenie v prípade
porušovaní stanov resp. zákonov SR členmi správne] rady.
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§ 12
Hospodárenie
1. Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom.
2. Zdrojmi majetku sú:
•
•
•
•
•
•
•
•

členské príspevky,
dotácie štátnej správy,
príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb z tuzemska zo
zahraničia - výnosy majetku
príjmy z telovýchovnej, športovej, spoločenskej a inej verejnoprospešnej činnosti
príjmy z reklám
dedičstvo
príjmy z podnikania, ktoré schválili orgány občianskeho združenia a ktoré je v
súlade splatnými právnymi predpismi SR
príjmy z činnosti pri naplňovaní poslania občianskeho združenia

3. Za hospodárenie zodpovedá správna rada občianskeho združenia.

§ 13
Zánik
O zániku klubu Super Deti rozhoduje Valné zhromaždenie členov klubu trojpätinovou
väčšinou všetkých členov, ktorá zároveň rozhoduje o vysporiadaní jeho majetku,
pohľadávok a záväzkov.

§ 14
Platnosť a účinnosť Stanov
Stanovy klubu Super Deti nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich registrácie
registrujúcim orgánom.

..........................................................................
prezident klubu Super Deti
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