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Pľeambula
Zakladatelia

bytom

naľodcný
naľodený
naľodený

a)
b)
c)

občan SR
tng. Vľavko Pavel,
občan SR
Ing. SommerJozef'
občan SR (ďalej pre
ĺng. Gajdoš Jozef,
uvedené ľi szicM osoby len "Zekledetelia") dnešnéhodňa ľoáodli o založenÍ občianskeho združenia Red
oak Colf Club /ďalej len Klub/ so sídlom PľaŽská l l, 949 0l Nitra a pľijali nižšieuvedené stanovy občianskeho
zdnržBnia Klub a v rámci nich Zakladatelia menovali v stanovách uvedené osoby za členov pľíslušnýchorgánov

Klubu.
Členmi prĺpľavnéhovyboru sú nasledovné osoby;

a)
b)
c)

občan SR

Ing. Vravko Pavel,

občan SR
občan SR

tng. Sommeľ Jozef,
Ing. Gajdoš Jozef'

Splnomocnenou osobou oprávnenou konď v mene prlpľavného výboru je Ing. Vravko Pavel' naľodený

Článok t.
Základnó ustanovenia a ciel'činnosti Klubu
l

.

l

Klub je v zmysle ákona č. 83/ l 990 Zb' v platnom znenĺ dobrovolhým
jeho prostredníctvom vykonávajú najmä svoju áujmovú športovu činnosť

ktoré

l.2 Klub je

ueatvoreným, výbcľovým, samostatným, nepolitickým.
základe dobľovoľnosti združuje ýzické osoby, ktoré prosfednĺcwom
činnosťnajmä v oblasti hrania golfu a súvisiacich špoľtových alsbo

l.3 Cielbm

a)
b)

c)

d)
e)
l

a

Na

&lst.

poslaním Klubu je najmä:

uspokojovať áujmy svojich členov v oblasti špoftu so zameľaním sa hlavne na golf a súvisiace
športové a volho-časové aktivity;
vytváľať podmienky na rozvoj golfu v aroáti domovského golfového ihriska (d'alej pre areál
domovského golfového ilrľiska len "Aľcál")l
organizovať súťaŽe a turnaje;
vytváľať podmienky pre zvyšovanie hĺáčskejuľovne hráčov golfu;
viesť evidenciu svojich členov a vĺesťevidenciu lrandicapu svojich členov na áklade týchto stanov.

činnost' v oblasti špoľturozvĺja Klub organizačne a ekonomicky v súlade s pľogľamovými cieľmi
Klubu, potrebami a áujmami svojich členov, neávisle na politických stľanách, hnutiach, štátnych a

'4 Svoju

samosprávnych orgánoch, na iných občianskych združeniach a iniciatlvach.

l.5

Klub je zdruŽcnĺm s pľávnou subjektivitou, roďroduje a koná samostatÍre, vlastným menom.

l.6

Sídlom Klubu je Praäká l l' 949

l.7

ZduŽenie vysfupuj€

0l Niľa.

pod názvom Red

oĺk Golf

Club.

t.8 Domovským ihriskom Klubu je golfové ihrisko, ku ktoľému získa Klub práva na áklade Zmluvy
prenájme Klubu k vybranému domovskému ihľisku.

o

!
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Čtánok z.
Člcnstvo v Klube a poplatky súvisiace s členstvom.

s

2.1

KI

fyzická osoba. Jedno členstvo v Klube môŽe patľiť len jednej osobe' Č|enstvo v
i:"

Kiube

2.2

c)

d) Kolektĺvne

2,3 Čleustvo v Klube je clobľovol'né'Členorn sa môŽe stat' kaŽdä fyzĺcká aj právnická osoba, ktorá súhlasĺs

obsahom ýclrto stanov. osoby mladšie ako l8 ľokov sa nlôŽu stať člennri Klubu len s pĺsomným súhlasom

svojho zákonného zásĺupcu.

o

prijatÍ fyzickcj osoby za člena ľozltoduje Spľávna rada a

ĺo na základe

pĺsonrnej prihlášky szickej osoby.
z_áklade rozhodnutia Spľávnej rady o pľijatÍ za Jednoľočnéhočlena Klubu
poplatku,
nic však skôr, ako zaniktte predcháĺ|ĺajúceJcdnoročnéčlenstvo toho istého
zaplatenĺm Ročnélro

2.4 Jednoročnéčlenstvo vatiká na

člena" ak také Jednoročné členstvo existuje.

2.5 Cetoživotné členstvo vzniká na ákladc ľozhodnutia Správnej rady o pľijatĺza CeloŽivotného člcna Klubu
zaplatenim Zápisného.
na ákladc ľoáodnutia Správnej rady prijatĺm rozlrodnutia o pľijatĺ fyzickcj
nie
však
skôr, ako zanikne pľedchádzajúce Čestnéčlenstvo toho istého člena, ďĺ
osoby za čestnéhočlena,

2.6 Čestlréčlenstvo v Klube vzniká
také Čestnéčlenstvo existuje.

2.7 Kolektĺvnym člcnom Klubu môžu byť aj oľganizácie, inštíĺúcic,firmy, ktoré chcú prispievať k rozvoju
klubu a pripadne k jeho hospodáĺskej činnosti" S kolektĺvnym členom Spľávna rada Klubu uzavrie zmluvu,
v ktorej sa vyhľadia práva a povinnosti kolcktĺvneho člena Klubu.

2.8 Na pľijatie za člena Klubu

nie

je právny nárok.

2.9 Ročný poplatok je jednorazovým poplatkom, po zaplaĺenĺktorého sa ľyzická osoba na zAklade rozhodnutia
o pľijatĺza jednoročrrého člena stáva Jednoročným člcnom Klubu.

je vstupnýnr poplatkom, po zaplateni ktorého sa fuzická osoba na áklade rozhďnutia o prijatĺ
za celoŽivotného člena stáva Celoživonným členom Klubu.

2. t 0 Zápisné

2.ll

okrem Zápisného je

kaŽ-<lý

CetoŽivoľný Člen povinný kaŽdoročne platiť Členský prĺspevok.

2.l2 Česmý Člen Klubu je povinný platiť v súvislosti s Česmým čtenstvom v Klube Poplatky Čestného čIena vo
výške a v lehotách určených rozhodnutim Správnej rady.

2.l3 Dokladonl o členstve v Klube je plarný členský preukae Klubu' Vydanie členskéhopľeukazu zabezpečuje
PrezÍdium. Členský pľeukaz. opľávňuje člena Klubu po zĺskanĺzelenej karty k hľaniu golfu aj na iných

golfových ihľiskáchl tým nie sú dotknuté podmicnky stanovenó pľevádzkovatel'mi prĺsluŠnýchihrísk pľe
hranic na týchto ihriskách.

2.l4 Výšku Ročnéhopoplatku, Zápisného, Člcnskéhoprĺspevku a Poplatku Čestného člena uľčujeprc kaŽdého
člena Spľávna ľada.

2.l5 Členstvo zaniká

a)
b)

Vystúpenínt člcna z Klubu na ákladc písomnéhooznámcnia člena. ktoré jc účinnépo doľučenĺ
oarántenia na adresu Klubu;
Vylúčenĺlnčlena z Klubu na základe ľozhodnutia Správnej ľady a to ku dňu určenémuv rozhodnuĺĺ

Správncj ľady; ak takýto dcň v roz}odnuti Spľávnej rady určený nic je, ĺak členstvo vylúčeného
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c)

d)
e)

fl

g)

člena zaniká dňom pľijatia ľozhodnutia o vylúčení;
Úmľtím člena, pokiaľ sa o Celoživotné členstvo neprihlási dedič,
Uplynutĺrn doby jedného ľoka od vzniku členstva v prĺpade
Uplynutĺm doby jedného ľoka od vmiku čl€nstva v pripade

Zánikom Klubu;
Nezaplatenĺm Členskéhoprĺspevku ani do 30 dnĺ po teľmlnc

?.16 Pri zániku členstva nemá člen ani jeho právny nástupca nárok na

Klubu

4

akceptuje;

rada.

Členského

pľíspevku,Zápisného ani Poptatkov Čestnéhočlena a to ani sčasti'

2.17 Celoživotnéčlenstvo je za podmienok upravených ýmito stanovami pľevoditel'né.Člen s CeloŽivoľrýľn
členstvom je oprávnený svoje členstvo so súhlasom Spľávnej rady pľeviesť na inú szickú osobu; súhlas
Správnej ráay1i viazaný na konkrétnu osobu nadobúdatel'a. Bez súhlasu Spľávnej rady ďalebo akje prevod
čtenstva uskutočnený v rozpore so súhlasom Spľávnej rady,je prevoď členstva neplatný.
2' 18 Celoživotné členstvo je

za podmienok rtpľavených týmito stanovami predmetom dedičswa. Dedičom
CeloŽivotného členstva moze uyľ len jcdna szická osoba. Dedič sa stáva CeloŽivotným členom na základe
rozhodnutia Spľávnej rady o akceptácii dediča. V prĺpade, Že Správna rada dediča, ktoý sa o členstvo
prihlásil, neakceptuje, člcnstvo zaniká ku dňu úmľtia člena.

2.

t

9 Bez

ohl'adu na ostatné ustanovenia ýchto stanov platĺ' Že:

a)
b)

Zakladatelia sa nestávajú vznikom Klubu člcnmi Klubu;
Česuréčlenstvo je neprcvodĺtcľnéa nie je možné ho dcdiť.

2.20 Klub vedie evidenciu svojich členov.

Článok 3.
Pľáva a povinnosti členov Klubu

3.l

Každý člen Klubu, ktorý si plnl svojc povinnosti, má tieto základné pľáva:

a)
l')
c)
di
e)

Zúčas$ovaťsa špoľtoyýchaktivĺt organizovaných Klubom;

Po zĺskan{ zelenej kaľty pľávo hľaťgolf v fueálil
Zúčastňovaťsa Členských schôdzĺ;
Vyjadrovať sa k pľeľokuvanýmzáleŽitostiam na Členskcj schôdzi;
Pľedkladat'Správncj rnde svoje návrhy ýkajúce sa Klubu.

3.2 KaŽdý CeloŽivotný člen' ktory sizvolĺ Klub za svoj materský golfový klub, má pľávo, aby mu Klub počas
existencie členstva viedol evidenciu handicapu.

3.3 KaŽdý člen Klubu
a)

b)

c)
d)
e)

f)

má tieto základné povinnosti:

Dodržiavať stanovy Klubu vnútoľnéorganizačné predpisy u a smemice Klubu najmä Pľevádzkový
poľiadok Aľeálu, uvedomele dodľŽiavať disciplĺnu a zásady moľálky spoločnosti' hľaťv súlado so
zásadami faiľ play a v súlade s golfovým kódexom;
Chrániť a opatľovať majetok Klubu;
Riadne a včas platiť poplatky a prĺspevky uľčenéna základe týchto stanov;
Podl'a svojich možností sa podiel'ať na rozvoji a činnosti Klubu;
Konať tak, aby nebolo poŠkodenédobľénteno Klubu, členov oľgánov Klubu, Áreálu ani Žiadneho
zo Zakladatelbv;
V pľĺpaĺlezvolenia za člena orgánu Klubu si riadne plniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z
členstva v prÍsluŠnomorgáne.

Článok 4.

orgĺnizačnézásady Klubu a vnútoľnévzt'ahy
4.1 Hra golfu

sa organizuje v Klube.

Stanovy občianskeho zdruŽenia

4.2 Klub sa vo svojej činnosti ľiadi

Klubu
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právnymi pľedpismi, stanovami Klubu a

vnútoľnýmioľganizačnýmĺpľedpismi

4.3 Kltlb je právnickou osobou s
4.4 Klub hospodári

s vlastným a

4.5 Klub prostrednĺcťvom svojich orgánov a

nrožnosti, aby v súlade s platnými predpĺsmi

zĺskaval vlastné prljmy a ďalšĺ majctok'

4'6 Pľezĺdium chráni a zastupuje záujmy Klubu vo vďahu k štátnym orgánom, oľgánom

samospľávy,

zdruŽenĺam, organiáciám a inŠthúciám.

ČHnok 5.
orgány Klubu
5'

l

orgánnri Klubu sú:

a)
b)

Členská schôdza

d)

Prezídium

c)

Správna ľada
Pľedseda správnej rady

5.2 Do orgánov Klubu

mÔŽu

5.3 Členstvo v Správnej
5.4 Fyzické osoby

rade

byť volené, resp. menovilné l'ubovol'né |zické osoby staršie ako l8 rokov'

je nezlučitel'né s členstvom v Prezídiu.

sú do orgánov Klubu ĺnenované resp. volené na časovo neobmedzenú dobu.

5.5 Členstvo v orgánoch Klubu je č€stnou funkciou a členovia orgánov Klubu nemajú náľok na odmenu. Náľok
na úhradu nákladov súvisiacich s výkonom funkcie člena orgánu Klubu má člen oľgánu Klubu vo výške
určenej Správnou radou.

5.6 Schôdze, zasadnutia ani zluomaždenia orgánov Klubu nie

sú verejne prĺstupné.

ČMnok 6.
Členská sch8dzĺ Klubu

6.l

Najvyššĺmporadným a odporúčacĺmorgánom Klrrbu je Členská schÔdza. Členská schôdza je zloŽená zo
všetkých členov Klubu. Člen Klubu sa zúčastňujena Členskej schôdzi osobne alebo v zastupenĺ na základe
pĺsomného splnomocnenia.

6.2 Členská schôdza sa koná najmenej raz za kalendámy ľok. Členskúschôdzu zvoláva Spĺávna rada a to
spôsobom a v lehotách uĺčenýchýmito stanovanti. Mimoľiadnu členskúschôdzu môŽe zvolat'Spľávna rada
na pĺsomný podnet s podpismi mĺnimálne 257o členov Klubu.

ó.3 Správna rada oznamuje konanie Členskej schldze vyvesením oznámenia o konanĺ Členskej schôdze v sídle

Klubu a v Áľeáli a to oznámenĺm najneskôľ l5 dnĺ pľed konanlm Členskej schôdze. Správna rada zvolá prvú
Členskúschôdzu v roku talq aby sa táto konala najneskôr do 30.septembra pľĺslušnéhokalendáľneho ľoka.
oznámenie o konanĺ Členskej schÔdze obsahuje minimálne:

a)
b)
c)
6.4 Ak Spľávna

názov Klubu a sÍdlo Klubu
miesto, dátum a hodinu konania Členskej schôdze
pľogľam Členskej schôdze
ľada neurčf inalq Členská schôdza sa koná v sÍdle Klubu.

6'5 Členovia Klubu prĺtomnĺna Členskej schôdzi sa zapisujú do listiny prltomných, ktorá obsahuje meno a
bydlisko pzickej osoby, ktoľá je členom Klubu' pľípadne splnomocnenca. Spľávnosť listiny pľĺtomných

StanovyobčianskehozdruŽeniaKlubu

ó

potvTdzuje svojim podpisom osoba poverená vedenĺm Členskej schôdze a
mÔže

6.ó Konanie Členskej schÔdze vedie osoba uľčená Správnou radou. osoba,
menovať zapisovateľa a osoby poverené sčĺtanĺmhlasov.

!4

*

6.7 Rozhodnutia Členskej schÔdze majú pre ostatné orgány Klubu výlučne
sú pre žiadny z orgánov Klubu záväzné a nespôsobujú Žiadne právne

nte

členskej

schÔdzc patrĺ:
a)

b)

Prerokovanie správy o činnosti a hospodárenĺ Klubu a aŔ Členská schôdza prerokúva správu o
činnosti a hospodáľení Klubu pred ým, ako o nej rozhoduje Správna rada, tak pľijatic odpoľúčania
pľe Správnu radu či Členská schôdza navľhuje správu o činnosti a hospodárenĺ Klubu schváliť
alebo nie;
PrijÍmanie odponrčanía náwhov pľe Spľávnu radu.

6.8

Členská schÔdza je uznášsnia schopná' ak je na nej prĺtomný aspoň jeden člen Klubu. Na prijatie uznesenia
členskej schÔdzó sa vyäduje súhlas nadpolovičnej väčšinyčlenov Klubu zťlčastnenýchna Clenskej
schÔdzi. Každý člen má pri hlasovanĺ jeden hlas' Člen hlasuje na Členskej schÔdzi zdvihnutĺm ruky, pokiaľ
Členská schÔdza nerozlrodne inak.

6,9

osoba poverená vedenĺm Členskej schôdze zabezpečuje vyhotovcnie zápisn-ice o Členskej schôdzi do 30
dnĺ od jej ukončenia.7Ápis podpisuje osob4 ktorá bola poveľená vedením Členskej schôdze. Zápisnica o
Členskej schÔdzi obsahuje:

a)
b)
c)
d)
e)
6.l0 osoba

názov Klubu a sĺdlo Klubu;
miesto a dobu konania Členskej schÔdze;
meno osoby poverenej vedenÍm Členskej schôdze;
rozhodnutia Členskej schÔdze s uvedením výsledkov hlasovania;
popis osoby poverenej vedením Členskcj schôdze.

poveľená vedenĺm Členskej schôdee po vyhotovenĺ ápisnice o Členskej schôdzi doručĺápisnicu o

Člonskej schôdzi Správnej ľade.

Člĺnok7.
Spľávna rada
7'

l

Správna rada je najvyššlm orgfuiom Klubu.

1.2 Pri zalotpn! Klubu má Spľávna ľada minimálne

3 člonov. Počet člonov Správnej rady sa menJ v závislosti od

rozhodnutia akcionáľovbucnodnei spoločnosti GC Nitra a.s., Pražská 6, g4g 0t Nitra, lČo: +ĺ 09? 4z2
zapÍsanej v obchodnom ľegistľi okesného súdu Nitra, odddiel .SA vloŽka č. 10438 N, Pre uvedenú

*Akcionári"

rup. pre
spoločnosťlen "Spoločnost' GC NITRA a.s." a pre jej akcionáľov len
*Akcionáŕ') a to pľi dodľžanĺpravidl4 ŽeV'aŽdý z Akcionárov je oprávnený mať
ťtoréhokoľvek z nich len
toľko nomínantov v Správnej rade, aby platilo, že počet členov Správnej rady, ktorí sú nominantmi
prĺslušnéhoAkcionára nebude v žiadnom čase vyššĺ,ako počet percent (celých peľcent) patľiacich

pľĺslušnémuAkcionárovi na základnom imanĺ Spoločnosti GC Nitra a.s.. Zmena počtu členov Správnej rady
je účinná doručenímoanámenia Akcionára (uskutočneného v srilade s ľýmito stanovami) o Iľnene počtu jeho
nominantov Spľávnej rade; kaŽdé oanámenie Akcionára podľa tejto vety musĺ byť doloženépowÍdením
Spoločnosti cc NiEa a.s. o tom' že Ákcionáľ je akcionáľom Spoločnosti Gc Niba a.s' s uvedenÍm podielu
Akcionára na ákladom imanĺ Spoločnosti cc Nitra a.s., oznámenĺm podľa poslednej vety bodu 7.3 ýchto
stanov a v pľĺpade Žiadosti Prodsedu Správnej rady alebo Prezidenta Prez{dia úplným zomamom
Akcionárov s uvedením podielu každého z Akcionáľov na základnom imanĺ Spoločnosti GC Nitra a.s..

7.3 Prvých členov Spľávnej ľady menujú Zakladatelia. Ďalšĺchčlenov Správnej ľady menujú a členov Správnej
rady odvolávajú Akcionfui podľa nasledujúcicb princípov. Každý z Ákcionáľov má právo menovať a

odvolať toľkých členov Správnej rady aby platilo, že počet členov Správnej rady' ktorĺ sú nominantmi tohto
Akcionára v Správnej ľado nebude nikdy vyššĺako počet percent (celých peľcent) patľiacich prĺslušnému
Akoionáľovi na ákladnom imanĺ Spoločnosti GC Nitra a.s.. Každý z Akcionárov má pľávo odvolať z
funkcie člena Spľávnej rady len osobu, ktorá je jeho nominantom. odvolanie ďalebo menovanie člena
Spľávnej rady je účinnédoručenĺmoznámenia Akcionára o odvolanĺ ďalebo menovanĺ jeho nominanta v
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Správnej rade (uskutočnenom v súlade s ýmito stanovami) Spľávnej ľade; obsahom
musĺ byť aj uľčenie (prerozdelenie) hlasov, ktorými v súvislosti s hlasovanĺm v
príslušnýAkcionár, medzi jednotlitĺých (všetkých) nominantov prĺslušného

Klubu

'|

oznámenia
uje

7.4 Každý Akcionár v súvislosti s hlasovaním v Správnej rade disponuje počtom

počtu p€rcent (celých percent) patriacich prĺslušnémuAkcionárovi na
GC
Nitra a.s.' RaŽ.dý člen Správnej rady má na účelyhlasovania v Správnej rade
it
Akcionár, ktorého je pľĺslušnýčlen Spľávncj rady nominantom; pľičomvšak v
Že
príslušnýAkcionár môže medzi svojich nominantoY v každom čase prerozdeliť
ľady
súvislosti s hlasovanĺm v Správnej rade disponuje. Zmena počtu hlasov jednotlivých
je účinnádoručenĺm oznámenia pľĺslušnéhoAkcionára o zlnane počtu hlasov, ktoľými jeho nominanti
hlasujú pri hlasovaní v Spľávnej rade Správnej ľade. Zmena počtu hlasov, ktoľými v súvislosti s hlasovanĺm
v Správnej rade prĺslušný Akcionár disponuje, je účinnádoručenim omámenia Spoločnosti GC Nitľa a.s. o
zlnene podielov Akcionárov na jej základnom imanĺ, s uvedenĺm identifikácie kaŽdého z Akcionáľov a s
uvedenlm podielu Akcionára na ákladom imanÍ Spoločnosti Gc Nitľa a.s. Správnej ľade. V pľípadevaniku
ľozporu medzi ým, koľkými hlasmi v súvislosti s hlasovanĺm v Správnej rade disponuje príslušnýAkcionáľ
a ým kol'ko hlasov majú na účelyhlasovania v správnej rade nominanti tohto Akcionáľa ľozhodne o
roedelenĺ spoľných hlasov Pľedseda Spľávnej rady.

7.5 Do pôsobnosti spľávnej ľady patrĺ:

a)
b)

c)

d)
e)

0

g)
h)

ĺ)
j)

Menovanie a odvolanie Pľedsedu Správnej ľady;
Menovanie a odvolanie Výkonných členov Prezĺdia (rrezidenta Prezídia a Víceprezidentov
Prezĺdia);
Menovanie a odvolanie Čestných členov Prezĺdia;
Rozhodovanie o schválenĺ riadnej a mimoriadnej účĺovnejávierky;
Rozltodovanie o pouŽití zisku a úhrade strát v súlade s prĺslušnými právnymi predpismi;
Rozlrodovanie o änene stanov;
Rozhodovanie o dobrovolhom rozpustenĺ Klubu alebo jeho zlúčenĺs iným zdruŽenftn;
Rozhodovanie o odpoľučaniach a návrhoch Členskej schôdee;
Rozhodovanie o Pláne ročných nákladov, ktoré kaŽdoľočne pripravĺ Prezĺdium podl'a bodu 9.12
Rodrodovanie o odpoľúčaniach Prezĺdia vo veciaclr:

a.
b.

c.
d.
k)

l)

m)

n}
o)
p)

q)

ľ)
s)
0
u)

v)

w)

x)

súvisiacich so vznikom alebo zánikom pracovnopľávnych vďahov' v ktorých má Klub
právne postavenia aamestnávateľa s rnýĺimkou tých pľacovnopľávnych vzťahov, ktoľé
sú obsahont schváleného Plánu ľočnýchnákladov pľe daný rok;
nadobúdania alebo scudzovania majetku Klubu s výnimkou takých tľansakcií, ktoľésú
obsahom schváleného Plánu ročných nákladov pre daný rok;
vstupovaniu do nájomných a podnájomných vzťahov, v ktoľých má Klub pľávne

postavenia nájomcu alebo pľenajímatel'a alebo tomu obdobné pľávne postavenie
s výnimkou takých transakcií, ktoré sú obsahom schváleného Plánu ročných nákladov pľe
daný ľok;
transakcii, ktoré nie sú obsahom schváleného Plánu ročných nákladov pľe daný rok.

Rozhodovanie o výške Zápisného, Ročnéhopoplatku, Členskéhoprfspevku a ľozhodovanie o výške
Poplatkov Česného člena a o lehotách splatnosti Poplatkov Čestnéhočlena;
Rozhodovanie o odpustenĺ Členskéhoprĺspevku;
Roďrodovanie o prijatĺ szickej osoby za člena Klubu;
Rozhodovanie o vylúčenĺ$zickej osoby z Klubu;
Rozhodovanie o odňatĺ Česméhočlenstva v Klube;
Rozhodovanie o zmluve s KolektÍvnym členom Klubu:
Rozhodovanie o udelenl súhlasu na pľevod členstva medzi dvomi fyziclcými osobami;
Rozhodovanie o akceptácii dediča zosnulého člena za člena Klubu;
Rozľrodovanie o sťaŽnostiach členov na poshlp klubu alebo Prezĺdia;
Roáodovanie o prijatĺ a z'Inene vnútoľných organizačných predpisov Klubu a smemĺc Klubu
najmä Prevádzkového poľiadku Aľeálu;
Roz}rodovanie o výške úhľadynákladov súvisiacich s výkonom funkcie člena oľgánu Klubu;
Rozhodovanie o uloŽenl disciplĺnámeho postihu členovi Klubu;
Rozhodovanie o menovanĺ a odvolanĺ likvidátoľa Klubu;
Roárodovanie o výbeľe a zmene' domovského ihľiska Klubu a schvalbvanie znenia Zmluvy o
prenájme Klubu k vybľanému domovskému ihľisku a schval'ovanie všetkých zmien takýchto anlúv
(Zmluvou o prenájme Klubu k vybľanému domovskému ihrisku sa bez ohl'adu na označenie

Stanovy občianskeho zdruŽenia

y)
z)

zmluvy rozumie každá taká 2ĺľnluva,na základe ktorej nadobudne
ihľisko ako svoje domovské golťové ihrisko ďalcbo kaŽdá taká
Klub preukáŽe Slovenskej golfovej asociácii svoj vďah k
účelomsplnenia podmienok vmiku členswa Klubu v
v
Schvalbvanie znenia Daľovacej rrnluvy, v ktorej Klub
pľvého
Darovacej
zlenia
výnimkou schvaľovania
Zakladateľmi pri zaloŽení Klub) a schvaľovanie všetkých
ktoých Klub vysfupuje v právnom postav€nĺ daÍcu;
Roáodovanie v ďalšĺch otázkach, ktoľési Správna rada

ýchto sĺanov.

Klubu

8

použĺvaťpľíslušné
ktorej

ihrisku za
darcu (s
schválené

zmlúv, v

6BSvch

podľa

7.ó Spľávna ľada je povinná pľeľokovať podnety a odpoľúčaniaČesmych }!eno.v PrezÍdia a zaujať k nlm
strnovisko. Spiávna rada je povĺnná prcrokovať podncty a odponlčania Členskej schôdze a zaujať k nim
stanovisko.

7.7 Správna rada ľoáodqie na zasadnutĺ. Zasadnutie Správnej rady zvolávajú v prĺpade potreby minimálne

dvaja čtenovia. Zasadnutie Spróvnej rady vedie Pľedseda Spľávnej ľady, ak Predseda spľávnej rady neurčĺ
inak. Zo zasadnutĺ Správnej rady vyhotovĺ Predseda Správnej rady alebo nlm poveľená osoba ápisnicu zo
zasadnutia Správnej rady, ktorá obsahuje najma:

a)
b)

c)

d)
e)
7.8 Spľávna

o:načenie, že sa jedná o zápisnicu zo zasadnutia Spľávnej rady Klubu;
miesto a dobu konania zasadnutia Správnej ľady;
meno osoby, ktoľá zasadnutie Spľávnej rady viedla;
ľozhodnutia Spľávnej rady s uvedenĺm výsledkov hlasovania;
podpis osoby poveľenej vedenĺm znsadnutia Správnej rady.

rada je umášania schopná, ak sú prĺtomnÍjej členovia ktorÍ majú 66% vŠetkých hlasov v Správnej

rade.

7.9 Rozhodnutie Správnej rady podľa bodu

7.5 ýchto stanov je pľijaté, nk zaiĺ hlasovali členovia Správnej rady,

ktoľĺmajú aspoň 66% všetkých hlasov v Spľávnej rade.

peľ_ľollam, ak tak rozhodĺe Predseda Správnej rady.
per_ľollam
že
Predseda
Správnej rady zašle návľh ľoáodnutia Správnej rady
sa uskutočňuje tak,
Zasadanie

7.l0 Správna rada môŽc zasadať (prijať rozlrodnutie) aj

všetkým členom Spľávnej ľady a to e.mailom, poštou alebo iným elektľonickým spôsobom umoälujúcim
pr€nos písanéhotexfu a ároveň uvedie aj lehotu, v ktorej sa má člen Správnej rady vy'jadľiť či hlasuje za
nĺvľtr ľózľroanÚia správnej rady alebo pľoti tomuto náwhu. Člen Spľávnej rady môžc za návrh ľoáodnutia
Správnej rady alebo proti tomuto náwbu hlasovať pľosBednÍctvom e.mailu, pošľy alebo ĺným elektronickým
sposobom umoŽňujúcim prenos písaného textu alebo aj telefonicky, pričom ak sa v stanovenej lehote
niektoý člen Správnej rady novyjadrl, platĺ, že hlasuje proti návľhu rozhodnutia. Predseda Správnej rady
oznámi ýsledok htasgvania per-rollam členom Správnej ľady.

7.l l Správna rada môŽe rozhodnúť o vylúčeníýzickej osoby z Klubu, najmä v pľĺpadoch, ak $zická osoba:

a)
b)
7.l2

porušuje povinnosti člena Klubu podľa ýchto stanov a porušenie neodsľáni ani do 30 dnl od kedy

ju na takéto poľušeniepĺsomne upozoľnila Spľávna rada alebo Prezĺdium alebo ktoýkoľvek člen
uvedených orgánov' alebo
sa správa spôsobom, že ktoý je podľa rozhodnutia Správnej rady v rozpoľe s dobrými mravmi
ďalebo slušnosťou ďalebo poctivým obchodným stykom.

PrizaloŽenÍ Klubu sú členovia Správnej ľady menovanĺ äkladateľmi, pričom každý člen Spľávnej rady má
pľi roehodovanl v Správnej rade počet hlasov uvedený v roďlodnutĺ Zakladateľov'

7.13 Členswo v Spľávnej ľade zaniká:

a)
b)
c)

30 dňom po doručenĺ oznámenia o vzdanĺ sa
vzdanĺm sa členstva (vzdanie sa čtenstva je účinĺé
členstva do sĺdla Klubu);
odvolaním v sú|ads s týmito stanovami;
smďou člena Správnej rady.

Stanovy občianskeho zdruŽenia

Klubu

9

7.14 Nominantom pľĺslušnéhoAkcionára sa rozumie osoba' ktoráje ako nominant pľĺslušnéhoAkcionára
uvedená v tychto stanovách ďalebo osoba' ktorú za čtena Správnej rady prĺslušnýAkcionár menoval.

8.l

Správnej rady neurči inak.

Predseda Správnej rady vedie zasadnutie

menovaný Ing.

8.2 7Á prvého Pľedsedu správnej rady bol pri
narodený

Bĺly ĽuboŠ,

l

8.3 Ďalšieho Predsedu Spľávnej rady volĺ a Predsedu Správnej rady odvoláva Správna ľada v súlade s článkom
7 týchto stanov.

je
8.4 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia týchto stanov (najmä ustanovenia bodu 7.5 a článku 9 ýchto stanov)
a
samostatn€
roďroduje
samostatne
za
Klub
Predseda Správnej raĺly aj Štatutárným orgánom Klubu, ktoý
po schválenĺ
koná, avšaŕv niziie uvedených prÍpadoch Predsada Správnej rady rozlroduje a koná výlučne
Spľávnej rady:

a)
'

pri právnych úkonoch' v ktorých má Klub právne postavenis ručiteľaalebo záložcu alebo osoby
preuenjĺiej dlh alebo osobý pľistupujúcej k záväzku alebo osoby majúcej právne obdobné

menovaných subjektov ďalebo
právnyôh úkonoch vystavenia zabezpečovacej zmenky a pri uzatvorenĺ anluvy o pouŽitĺ
l*unt y v súvislosti s úkonmi uskutočneným podľa bodu 8.4 pĺsm. a) ĺýcht9 sĺanov ďalebo
pri pľávnych úkonoch uznania lÁvär!ľu povinnej osoby vo forme notárskej ápisnice, ktoľá je
súčasneexekučným titulom v súvislosti s úkonmi uskutočneným podľa bodu 8.4 pĺsm. a) rýchto

postavenie postav€niu

b)
_ |ri

c)

stanov.

8.5 Podpisovanie za Klub o všetkých veciach, v ktoých je podľa stanov opľávnený konať Pľedseda
Správnej ľady, robĺ Predseda šprávnej ľady tak, že k vytlačenému alebo napĺsanému menu zdruŽenia

(Ŕtuu), citateŕnemu menu a pľíezvisku Prédsedu Spľávnej rady s omačenímsvojej funkcie (Pľedseda
Správnej rady) pľipojí svoj podpis.

ČlÉnok9.

Pľ*ddium Klubu

9.l

Prezĺdium je štatutámym, výkonným, rcpľezentačným a riadiacim oľgánom Klubu. Prezídium sa skladá z
Výkonnýcň členov hezĺdia a Čestných člgnov, ak boli zvolený spľávnou radou.

9.2

Prezĺdium má 3 Výkonných členov Prezĺdia (z toho jedon Prezident Pľezĺdia a dvaja Vicepľezidenti
Pľezĺdia) a ľubovoľňý počétČestných čtenov Prezĺdia. Pných členov Prezĺdía menujú Zakladatelia v
týchto stanovácn. Ďilšĺcľlčlenov Prezĺdia volĺ a členov Prezĺdia odvoláva Správna rada.
a organizujú činnosť Klubu v.dobe medzi zasadnutiami Spľávnej rady.
rady a ľozhodujú o všetkých otfukach' ktoľé
vykonávajďrozhodnutia;SRľávnej
Prezĺdia
výkonnĺ členovia
ani do pôsobnosti Predsedu Spľávnej
schôdze
Člerrskej
rady
ani
Správnej
pôsobnósfi
do
vyhradené
nie sú
rady ale-bo o kto{ch je hczĺdium oprávnené rozhodovať na základe kritérii určených Správnou radou'
prezĺdia.
Rozhodnutie vyľónnycľl členov ľrezídiajeprijaté, ak zaň blasovala väčšinaVýkonných členov

9.3 Výkonnĺ člcnovia Prezĺdia riadia

g.4 Výkonnĺ členovia Prezĺdia konajú v mene Klubu vo všetlĺýchveciach, v ktoých nie je podlh ýchto stanov
oíJ"ne"y konať Predseda Sprävnej rady. V mene Klubu konajú vo všetkých veciach, v ktoých nie je

päaľa tyótrto stanov oprĺvneny koňať Predseda Správnej rady, .aspoň dvaja._Výkonnĺ členovia Prezídia
spoloĺne. Podpisovanii za rlúb vo všetkých veciach, v ktoých nie je podl'a stanov oprávnený konať

Klubu

l0

Stanovy občianskeho zdľuženia

že k vytlačenému alebo

Pľedseda Spľávnej rady' robia aspoň dvaja Výkonní členovia
napĺsanému menu združenia (Klubu), čitateľnýmmenám osôb
funkcie (Výkonný člen Pľezĺdia)pripoja Výkonnĺ členovia

9.5

s oaračenĺmsvojej

Vo veciach uvedených v bode 7.5 pĺsm' j) podbody a., b., c., d.
PrezÍdium (Výkonnĺ členovia Prezídia) oprávnené konať

je

stanov

úceho

súhlasu Správnej rady.

9.6
g.7

schválenie riadnu a

Pľezídiuzabezpečuje ľiadne vedenie účtovníctvaKlubu a

mimoriadnu účtovnúzávieľku a náwh na použitie zisku alebo úhľadu
Pri založenĺKlubu boli za Výkonných členov Preddia Zakladateľmi Klubu menovanĺ:

a)
b)
o)

lng. Vravko Pavel, naľodený

,

ako Pľezident Prezĺdia

ĺng. Gqjdoš Joze{ naľodený
Pľezĺdia
Ing. Sommer Jozeí, narodený
Prezídia

ako Vicepľezident

, ako Viceprezident

9'8

Čestn{ čtenovia Prezídia repľezeĺtujú'nie sú však oprávnenĺ

g.g

ČestnÍčlenovia sú oprávnenl podávať podnety Spľávnej ľade.

v mene Klub konať ani Klub akokolVek

zaväzovať.

9.t0 členstvo v Pľezĺdiu zanikÁ:

d)
e)

f)

9.l

l

vzdanĺm sa členstva (vzdanie sa členswa je účinné30. dňom po doručenĺoanámenia o vzdanĺ sa
členstva do sĺdla Klubu):
odvolanĺm v súlade s týmito stanovami;
smďou člena PrezÍdia.

Rozlrodnutic o anene členov Preádia nie je rozhodnutĺm o anene týchto slanov.

9.12 Prczĺdium kaŽdoročne do lS.decembľa predkladá Správnej ľade na schvátenie Pláĺr ročných nákladov

Klubu.

čHnok t0.
Majetok a hospodáľenie Klubu

l0'l

Klub hospodári so svojĺm majetkom'

t0.2 Klub užÍvana áklade anluvných vzt'ahov vlasĺrý, pľIpadne cudeĺ majetok, o ktoď je povinný sa starať,
zveľaďovať ho a chrániť. Nakladá s ntm v súlade so všeobecne zÄvämými pľávnymi predpismi a v súlade s
vlastnými prďpismi a pravidlami.

l0.3 Zdľojom majetku Ktubu sú najmä prĺjmy z Ročných poplatkov, Zápisného, Člcnských pľĺspevkovprĺp.
iných prĺspevkov, športovej, spoločenskej a ostatnej činnosti' z výnosov z vlastného hospodárenia i iných
povolených podnikateľských činnostl, dary, prĺspevky, dotácie, pľĺpadne iné prĺjmy.

l0'4 Výdavkami Ktubu sú najmä výdavky na dosiahnutie cieľu Klubu ako napr. výdavky za prenájom

resp.

kúpu ihrÍsk, mateľiálneho aĺechnickéhovybavenio' dotácie a dary, odmena inštruktoľov a Eénerov a pod.

l0.5 Klub je povinný viesť riadne účtovnlctvo.

Stanovy občianskeho združenia

Klubu

ll

čbnok tl.
Disciplinárne konania
l

l.l

Členovi Ktubu, ktoý porušuje tieto stanovy môŽe byť

tľil ,(j/ o

disciplinárny

postih.

l l .2 V disciplináľnom konanĺ je Správna ľada oprávnená členovi

a)
b)
c)
d)
e)
ll.3

Napomenutie
Zákaz športovej činnosti v Areály
odvolanie zo súťaŽe
Podmienečné vylúčeniez Klubu

Vylúčeniez Klubu

KaŽdý člen Klubu má právo zúčastniťsa zasadnutia Správnej rady' ktorá roáoduje o disciplinámonr
postihu voči nemui to neplatĺ o časti zasadnutia Správnej rady, na ktorej Spľávna rada hlasuje o uloženĺ
disciplinámeho postihu.

l l .4 KaŽdý člcn Klubu je povinný podrobiť sa disciplináľnemu postihu.

l l.5 Spôsob prejednávania veci v disciplinárnom konanĺ a podmienky ukladania trestu stanovĺ Spľávna rada v
disciplinámom poľiadku.

Člĺnok12.
Zánik Klubu
l2.

l Klub

zaniká:

a)
b)

dobrovol'ným rozpustením alebo zlúčenĺms iným združenĺm;
pľávoplatným rozhodnutĺm Ministerswa vnútra Slovenskej republiky o jeho ľozpustenĺ'

l2.2 Po rozpustení zdruŽenia vykorrá likvidátor nrenovaný Spľávnou radou likvidáciu majetku Klubu.
Po spel)aŽenĺ nrajetku zdruŽenia likvidátor uspokojĺ veľitelbv zdruŽenia a so zvyŠkompeňažných
prosťrisdkov naloŽĺ v súlade s rozhodnutím Správnej rady.

Článok 13.
Záverečné ustanovenia

l3.l

Klub valiká na áklade rozhodnutia Zakladatel'ov zo dňa ló.12.2014' v rámci ktoľéhobolischválené tieto
stanoYy. Klub vzniká ľegistráciou Klubu ako zdľuŽenĺa v anysle zákona č. 83/l990 Zb. v platnom znenĺ.
Tieto stanovy nadobúdajú účinnosťdňom registrácie na Ministerstye vnútTa Slovcnskej ľepubliky.

l3.2 Výklad stanovje v pôsobnosĺi Správnej rady Klubu'
l3'3 Zmena stanov nadobúda účinnosťdňom jej prijatia.
l3.4 otázky neupľavené týmiĺo stanovami sa ľiadia všeobecne áväznými pľedpismi.

Stanovy občianskeho združenia

Klubu

l2

Nifia, 16.12.2014.
Za7akladateľov a súčĺsnepľĺpľavnývýbor:

Ing. Gajdĺ53 Jozef
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všeobecnej vnútomej správy

