
STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA GOLF CLUB SKALICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STANOVY 
 

                            

OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

GOLF CLUB SKALICA 
 
založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a 

zmien schválených Valným zhromaždením zo dňa 02.06.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strana 1 z 11 



STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA GOLF CLUB SKALICA 
 
 
 
 
 
 

Článok 1 
Názov združenia 

 
1.1 Názov občianskeho združenia je GOLF CLUB SKALICA. (ďalej v texte len "združenie")  

 
1.2 Združenie je občianskym združením založeným podľa z. č. 83/1990 Zb. v znení 
neskorších predpisov.  
 

1.3 Združenie má spôsobilosť na práva a právne úkony.  

 
Článok 2 

Sídlo združenia 
 
Adresa sídla:  Mazúrova 2, 909 01 Skalica, Slovenská republika 

 
Článok 3 

Ciele združenia 

 
3.1 Cieľom činnosti združenia je vytváranie podmienok na aktívne uskutočňovanie golfovej hry, 
predovšetkým so zameraním na rozvoj a propagáciu golfového športu, ako prostriedku aktívneho 
odpočinku a tiež zabezpečenie športovej, spoločenskej a klubovej činnosti pre svojich členov, a 
to všetko najmä v rámci Slovenskej golfovej asociácie.  

 

3.2 Združenie je založené na dobu neurčitú.  

 
Článok 4 

Členstvo v združení 

 
4.1 Členom združenia sa môže stať fyzická osoba, ktorá spĺňa všetky podmienky stanovené na 
prijatie do združenia:   

- riadne vyplní a podpíše písomnú prihlášku a doručí ju do kancelárie združenia  

- správna rada schváli prijatie člena do združenia   
- do 30 dní od rozhodnutia správnej rady uhradí stanovený členský vstupný príspevok Ku 

dňu zaplatenia členského vstupného príspevku na základe schválenia prijatia člena správnou   
radou sa záujemca o členstvo stáva členom združenia. V prípade, že členský vstupný príspevok 
nebude v termíne zaplatený, členstvo nevznikne a prihláška je neplatná. Pre prijatie záujemcu o 
členstvo v združení nie je právny nárok.  

 

4.2 Kategórie členstva  

a.) Osobné členstvo  
- toto členstvo môže získať fyzická osoba staršia ako 18 rokov. Osobné členstvo je 

doživotné, dedičné a prevoditeľné. Na prevod členstva je potrebné oznámiť túto 
skutočnosť správnej rade.  
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So vznikom osobného členstva sa spája povinnosť zaplatiť vstupný členský príspevok. 
Člen s Osobným členstvom má 1 hlas. 

 

b.) Pridružené osobné členstvo  
- toto členstvo môže získať fyzická osoba staršia ako 18 rokov, a to manžel/manželka alebo 

druh/družka člena s osobným členstvom. Členstvo je odvodené od Osobného členstva 
manžela/manželky alebo druha/družky. Rozvodom manželov, rozpadom väzby 
druh/družka alebo zánikom členstva prvého z manželov či druhov dochádza automaticky 
k transformácii Pridruženého osobného členstva na Osobné členstvo s povinnosťou 
doplatiť rozdiel v cene Pridruženého osobného členstva a Osobného členstva v roku 
nadobudnutia. O tejto udalosti sú povinní obaja členovia písomne informovať správnu 
radu. So vznikom Pridruženého osobného členstva sa spája povinnosť zaplatiť vstupný 
členský príspevok. Člen s Pridruženým osobným členstvom má 1 hlas.  

 

c.) Junior členstvo  
- toto členstvo môžu získať deti do 16 rokov. So vznikom tohto členstva sa nespája 

povinnosť hradiť vstupný členský príspevok. Je s ním spojená povinnosť hradiť ročný 
príspevok. Toto členstvo zaniká pri dosiahnutí veku 16 rokov. V prípade dosiahnutia 16 
roku veku môže osoba získať do 6 mesiacov Študentské členstvo doplatením vstupného 
členského príspevku do plnej výšky príspevku, ktorý bol platný v dobe vzniku jeho 
členstva. S Junior členstvom nie je spojené hlasovacie právo.  

 
d.) Študentské členstvo  

- môže získať fyzická osoba, ktorá je žiakom alebo študentom na akomkoľvek type 
základnej, strednej alebo vysokej školy. Členstvo zaniká po ukončení štúdia, na ktoré 
bezprostredne nenadväzuje ďalšie štúdium na uvedených typoch škôl alebo dosiahnutím 
veku 26 rokov. Pri zániku Študentského členstva má majiteľ tohto členstva právo na 
získanie Osobného členstva a to doplatením vstupného členského príspevku do plnej 
výšky vstupného príspevku, ktorý bol platný v dobe vzniku jeho Študentského alebo 
Junior členstva. V prípade, že k uplatneniu práva na Osobné členstvo nedôjde do 1 roku 
od zániku Študentského členstva, nárok na vznik Osobného členstva za zvýhodnených 
podmienok zanikne. So vznikom Študentského členstva sa spája povinnosť zaplatiť 
vstupný členský príspevok. So Študentským členstvom je spojené hlasovacie právo po 
dosiahnutí veku 18 rokov.  

 

e.) Čestné členstvo  
- môže získať fyzická osoba na základe rozhodnutia správnej rady združenia. So vznikom 

Čestného členstva nie je spojená povinnosť platiť členské príspevky. Čestné členstvo 
môže byť správnou radou stanovené na určitú dobu a môže byť tiež rozhodnutím správnej 
rady zrušené. S Čestným členstvom nie je spojené hlasovacie právo.  

 

f.) Udržiavacie členstvo  
- udržiavacie členstvo je na určitú dobu pri podmienke zaplatenia Udržiavacieho poplatku 

vo výške stanovenej na daný rok. Udržiavací poplatok zabezpečuje vedenie člena na 
serveri SKGA ako člena klubu. Takýto člen s uhradeným udržiavacím poplatkom nemá 
žiadne členské výhody (napr. hra na domácom ihrisku zadarmo), ale má zachované 
hlasovacie právo.  
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4.3 Ak nie je stanovené inak, je členstvo na dobu neurčitú. So súhlasom správnej rady združenia 
môže byť členstvo prerušené na určitú dobu.   
Rovnako tak môže byť prerušenie na žiadosť člena so súhlasom správnej rady združenia 
ukončené skôr, než bolo pôvodne určené. Správna rada môže vo výnimočných prípadoch znížiť 
vstupný členský príspevok. Členstvo nie je možné kombinovať. Jeden subjekt nemôže mať viac 
druhov členstva.  

 

4.4 Členstvo môže zaniknúť jedným z nižšie uvedených dôvodov:  

a.) Dobrovoľným vystúpením člena zo združenia.  
b.) Vylúčením člena z dôvodu nesplnenia členských povinností ani po doručení písomnej 

výzvy k splneniu členských povinností v náhradnom termíne aspoň 30 dní alebo z dôvodu 
porušenia Stanov, všeobecne záväzných právnych predpisov alebo vnútorných predpisov 
združenia, a to na základe rozhodnutia správnej rady. 

c.) Smrťou člena.  
Vo všetkých prípadoch je zánik členstva bez nároku na finančné vyrovnanie zo strany združenia. 
V prípade zániku členstva nemá osoba nárok na vrátenie zaplateného vstupného členského 
príspevku. 
d.) Prevodom členstva. 

 
4.5 Všetky informácie, výzvy a oznámenia medzi členom a združením budú prebiehať písomnou 
alebo elektronickou formou. Člen združenia súhlasí s disponovaním so svojimi osobnými údajmi 
v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.  

 

4.6 Člen združenia má právo:  

a.) Zúčastniť sa valného zhromaždenia združenia.  
b.) Využívať navrhnutých služieb združenia a zúčastniť sa akcií poriadaných združením 

(podľa propozícií jednotlivých akcií).  
c.) Uplatňovať pripomienky, požiadavky a sťažnosti u správnej rady združenia, a to len 

písomnou alebo elektronickou formou. Správna rada je povinná na tieto podnety 
odpovedať do 30 dní od ich prijatia. 

d.) Kandidovať do orgánov združenia. 

 

4.7 Člen združenia má povinnosť:  
a.) Dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy združenia a rešpektovať všetky pokyny a 

rozhodnutia orgánov združenia.  
b.) Uhradiť v termíne vstupný členský príspevok. 

c.) Uhradiť v termíne ročný členský príspevok pre príslušný kalendárny rok.  
d.) Oznámiť združeniu písomnou alebo elektronickou formou, najneskôr však do 30 dní, 

dôležité zmeny, predovšetkým zmenu doručovacej adresy. 

 

4.8 Registračný poplatok  

Registračný poplatok  uhradí osoba  na  základe  žiadosti,  rozhodnutia  správnej  rady 

a registrácii. Zaregistrovaním je  spojená  povinnosť  zaplatiť  jednoročný  poplatok  
v schválenej výške. S registračným poplatkom nie je spojené hlasovacie právo. Osoba s 
uhradeným registračným poplatkom nemá žiadne členské výhody. 
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Článok 5 
Ustanovujúce členské združenie 

 

5.1. Ustanovujúce členské združenie je prvým zhromaždením členov občianskeho združenia, na 
ktorom budú prijaté Stanovy združenia, budú zvolené orgány združenia – Správna rada a Revízna 
komisia s tým, že budú priamo menovaní členovia orgánov združenia do funkcií v rámci orgánu, 
do ktorého boli zvolení. Táto prvá voľba bude považovaná za výnimku zo zásady volieb do 
orgánov združenia nižšie uvedených.  

 
5.2. Všetky nasledujúce hlasovania týkajúce sa volieb členstva orgánov združenia sa riadia 
ustanoveniami týchto Stanov.  

 
Článok 6 

Orgány združenia 
6.1 Združenie má tieto orgány: 

a.) Valné zhromaždenie 

b.) Správnu radu 

c.) Revíznu komisiu 

d.) Disciplinárnu komisiu. 

 
Článok 7 

Valné zhromaždenie 
 

7.1 Postavenie a pôsobnosť valného zhromaždenia. 

 
7.1.1 Valné zhromaždenie je najvyšší orgán združenia, skladá sa zo všetkých členov združenia s 
hlasovacím právom.   
7.1.2 Do pôsobnosti valného zhromaždenia spadá najmä:  

a.) Rozhodovanie o zmene stanov. 

b.) Voľba a odvolávanie troch členov správnej rady. 

c.) Voľba a odvolávanie členov revíznej komisie. 

d.) Voľba a odvolávanie členov disciplinárnej komisie. 

e.) Schválenie správy správnej rady o činnosti združenia a o stave jeho majetku. 

f.) Schválenie riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky. 

g.) Schválenie rozpočtu združenia.  
h.) Rozhodnutie o zániku, vstupe do iného združenia, alebo zlúčenia s iným združením. 

 

7.2 Účasť na valnom zhromaždení. 

 
7.2.1 Každý, kto je členom združenia, má právo zúčastniť sa na jeho valnom zhromaždení ak 
spĺňa podmienky uvedené v tomto článku stanov.   
7.2.2 Každý člen má právo na valnom zhromaždení uplatňovať návrhy a protinávrhy. Ďalej je 
každý člen oprávnený požadovať vysvetlenie záležitostí týkajúcich sa združenia, ak je také 
vysvetlenie potrebné pre posúdenie predmetu schôdze valného zhromaždenia.   
7.2.3 Každý člen starší ako 18 rokov má právo hlasovať na valnom zhromaždení a má jeden hlas, 
ak má zaplatený príslušný poplatok za uplynulé obdobie.  
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7.2.4 Svoje práva člen vykonáva na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe 
splnomocnenia v písomnej forme.   
7.2.5 Na valnom zhromaždení sa zúčastnia členovia správnej rady a revíznej komisie.   
7.2.6 Na valnom zhromaždení sa tiež môžu zúčastniť tretie osoby na základe písomného 
pozvania správnej rady. Verejnosti nie je valné zhromaždenie prístupné.  

 

7.3 Zvolanie valného zhromaždenia. 

 
7.3.1 Zvolávanie a priebeh valného zhromaždenia zabezpečuje organizačne správna rada 
písomnou pozvánkou alebo elektronickou poštou doručenou na poslednú združeniu známu adresu 
člena združenia, aspoň 15 dní pred jeho konaním.   
7.3.2 Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať aspoň údaje:  

a.) O dni, hodine a mieste konania valného zhromaždenia. 

b.) Označenie, či sa zvoláva valné zhromaždenie riadne, mimoriadne alebo náhradné. 

c.) Aké sú hlavné body programu valného zhromaždenia 

7.3.3 Správna rada zvoláva bez zbytočného odkladu mimoriadne valné zhromaždenie: 

a.) Ak o zvolanie valného zhromaždenia požiadali členovia, ktorí majú aspoň 20 % hlasov. 

b.) V ďalších prípadoch, kedy valné zhromaždenie nestrpí odklad a je treba jej rozhodnutie v 

určitých záležitostiach. 

 

7.4 Schôdza valného zhromaždenia 

 
7.4.1 Valné zhromaždenie volí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisu a dve 
osoby poverené spočítaním hlasov.   
7.4.2 Schôdzu valného zhromaždenia riadi jej predseda. Do doby zvolenia predsedu riadi valné 
zhromaždenie prezident alebo poverený člen správnej rady.   
7.4.3 Člen je oprávnený hlasovať na valnom zhromaždení, má právo požadovať a dostať na ňom 
vysvetlenie záležitostí týkajúcich sa združenia, ktoré sú predmetom schôdze valného 
zhromaždenia a uplatňovať návrhy a protinávrhy.   
7.4.4 Členovia hlasujú na valnom zhromaždení aklamáciou. Pri hlasovaní sa členovia riadia 
pokynmi predsedu valného zhromaždenia alebo povereného člena valného zhromaždenia. Vždy 
sa najskôr hlasuje o návrhu správnej rady združenia. Ak je návrh k určitému bodu programu 
schôdze valným zhromaždením schválený, o ďalších protinávrhoch k tomuto bodu sa už 
nehlasuje. Valné zhromaždenie môže prijať rozhodnutie, že hlasovanie bude tajné.   
7.4.5 Ak nastane situácia neriešená všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo týmito 
stanovami združenia, rozhoduje o ďalšom postupe predseda valného zhromaždenia alebo ak ešte 
nebol zvolený, prezident, poprípade poverený člen správnej rady   
7.4.6 Ten, kto riadi valné zhromaždenie, musí zabezpečiť jeho dôstojný a nerušený priebeh. Je 
oprávnený zakročiť alebo dať pokyn na zakročenie proti komukoľvek, kto svojím správaním, 
konaním, či vystupovaním narušuje alebo ohrozuje priebeh schôdze valného zhromaždenia, a tiež 
je oprávnený takú osobu vylúčiť z ďalšej schôdze valného zhromaždenia a vykázať ju z 
rokovacej miestnosti.   
7.4.7 O priebehu valného zhromaždenia sa obstaráva zápis, ktorý podpisuje predseda valného 
zhromaždenia, zapisovateľ a dvaja overovatelia zápisu. Každý člen má právo požiadať o kópiu 
zápisu z valného zhromaždenia.  
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7.4.8 Prítomní členovia sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje meno a bydlisko 
fyzickej osoby, ktorá je členom, prípadne jeho zástupcom, číslo člena združenia, poprípade údaj 
o tom, že člen nemá hlasovacie právo. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi 
predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. 
 

 

7.5 Rozhodovanie valného zhromaždenia 

 

7.5.1 Valné zhromaždenie je spôsobilé uznášať sa, ak je v čase jeho zvolania prítomných 
najmenej 25% členov, ktorí majú hlasovacie právo. Ak v čase zvolania valného zhromaždenia nie 
je prítomných 25% členov, ktorí majú hlasovacie právo, prezident alebo poverený člen správnej 
rady po 30 minútach od stanoveného začiatku valného zhromaždenia / v súlade s článkom 7.3.2 
bod a.)/ otvorí rokovanie valného zhromaždenia bez ohľadu na počet prítomných členov. 
Prítomní členovia rozhodnú hlasovaním o tom, či sa valné zhromaždenie bude konať. Pre 
rozhodnutie o právoplatnosti konania valného zhromaždenia je potrebný súhlas dvoch tretín 
prítomných členov, ktorí majú hlasovacie právo. Pre prijatie rozhodnutia o zrušení združenia a 
jeho rozpustení je valné zhromaždenie uznášania schopné v prípade, že sú prítomní členovia, 
ktorí majú aspoň 75% hlasov.   
7.5.2 Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Na 
prijatie rozhodnutia o bode 7.1.2 písmeno g) týchto Stanov je potrebný súhlas aspoň 75 % hlasov 
prítomných členov.  

 
Článok 8 

Správna rada 
 

8.1 Postavenie a pôsobnosť správnej rady. 

 
8.1.2 Správna rada ako výkonný orgán riadi činnosť združenia. Správna rada rozhoduje o 
všetkých záležitostiach združenia, ak ich právne predpisy alebo tieto stanovy nezverujú do 
pôsobnosti iného orgánu združenia.  
8.1.3 Správnej rade náleží najmä:   
a.) Rozhodovať vo všetkých veciach združenia, ktoré nespadajú do pôsobnosti Valného 
zhromaždenia.  
b.) Zvolávať valné zhromaždenie a organizačne zabezpečiť jeho priebeh.  
c.) Zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie, najmä účtovníctva združenia, 

obchodných kníh a ostatných dokladov združenia.  
d.) Schvaľovať vnútorné predpisy združenia. 

e.) Stanovovať výšku vstupného a ročného členského príspevku.  
f.) Správna rada je povinná informovať členov združenia o prijatých rozhodnutiach, o výške 

vstupného príspevku, o výške a termíne splatnosti ročného členského príspevku 
prostredníctvom webovej stránky GCS. 

g.) Správna rada je disciplinárnym orgánom v druhom stupni a orgánom na riešenie sporov. 

 

8.2 Zloženie, ustanovenie a funkčné obdobie správnej rady. 

 
8.2.1 Správna rada má sedem členov. Zo svojich členov si správna rada volí prezidenta združenia 
a dvoch viceprezidentov.   
8.2.2 Členom  správnej  rady môže  byť  len  fyzická  osoba,  ktorá  dosiahla  vek  18  rokov,  je  
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spôsobilá na právne úkony, je bezúhonná a je členom združenia.  
8.2.3 Troch členov správnej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie, troch členov menuje a 
odvoláva vlastník domovského ihriska v Skalici, na ktorom sa uskutočňuje športová činnosť 
združenia a jedného člena správnej rady menuje a odvoláva mesto Skalica.   
8.2.4 Jednotliví členovia správnej rady sú volení na päťročné funkčné obdobie. Právo člena 
správnej rady odstúpiť zo svojej funkcie nie je týmto ovplyvnené. Opätovná voľba člena správnej 
rady je možná. Funkcia člena správnej rady zaniká po uplynutí funkčného obdobia, voľbou 
nového člena správnej rady, najneskôr uplynutím troch mesiacov od skončenia jeho funkčného 
obdobia.  

 

8.2.5 Člen správnej rady môže z tejto funkcie odstúpiť písomnou rezignáciou doručenou správnej 
rade. Odstúpenie člena správnej rady z funkcie prejedná správna rada na svojom najbližšom 
zasadnutí nasledujúcom po doručení prehlásenia, najneskôr však v dobe troch mesiacov. Dňom 
prejednania rezignácie alebo dňom, kedy malo prísť k prejednaniu rezignácie zaniká funkcia 
odstupujúceho člena správnej rady. V prípade, že člen správnej rady odstúpi na schôdzi správnej 
rady a správna rada neprijme na žiadosť vystupujúcej osoby iné rozhodnutie, zaniká funkcia 
odstupujúceho člena správnej rady uplynutím dvojmesačnej doby.   
8.2.6 Za člena, ktorý odstúpil alebo inak stratil členstvo v správnej rade a pritom počet členov 
správnej rady neklesol pod polovicu, menuje správna rada náhradného člena do nasledujúceho 
valného zhromaždenia.  

 

8.3 Konanie a podpisovanie za združenie. 

 

8.3.1 Za združenie koná prezident a viceprezidenti, a to každý samostatne.   
8.3.2 Za združenia podpisujú vždy dvaja členovia správnej rady, z ktorých jeden je prezident 
alebo viceprezident a jeden ďalší člen správnej rady.   
8.3.3 Podpisovanie za združenie sa deje tak, že k vypísanému názvu združenia či k odtlačku 
pečiatky pripájajú svoj podpis oprávnené osoby.  

 
Článok 9 

Revízna komisia 
 
9.1 Postavenie a pôsobnosť revíznej komisie. 

 
9.1.1 Revízna komisia je kontrolný orgán združenia. Dohliada na uskutočňovanie činností 
združenia a na to, ako správna rada vykonáva svoju pôsobnosť.   
9.1.2 Revíznej komisii ďalej prislúcha najmä:   
a.) Kontrolovať, ako sú v združení dodržiavané všeobecne záväzné právne predpisy, tieto 

stanovy, vnútorné predpisy združenia a uznesenia valných zhromaždení.  
b.) Preskúmať účtovnú závierku, ako aj prejednávať správu o činnosti a stavu majetku 

združenia.  
c.) Zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy združenia.  
d.) Predkladať valnému zhromaždeniu a správnej rade svoje vyjadrenia, doporučenia a 

návrhy týkajúce sa združenia.  
e.)  Nahliadať kedykoľvek do evidencie, účtovníctva, obchodných kníh a ostatných dokladov 

združenia.  
f.) Schvaľovať poriadok schôdze revíznej komisie. 
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9.2 Zloženie, ustanovenie a funkčné obdobie revíznej komisie. 

 

9.2.1 Revízna komisia má troch členov.   
9.2.2 Jednotliví členovia revíznej komisie sú volení na päťročné funkčné obdobie. Právo člena 
revíznej komisie odstúpiť zo svojej funkcie nie je týmto ovplyvnené. Opätovná voľba člena 
revíznej komisie je možná.  
9.2.3 Členov revíznej komisie volí valné zhromaždenie združenia.   
9.2.4 Členom revíznej komisie môže byť len fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov, je 
spôsobilá na právne úkony, je bezúhonná a je členom združenia.   
9.2.5 Člen revíznej komisie môže z tejto funkcie odstúpiť písomnou rezignáciou doručenou 
revíznej komisii. Odstúpenie z funkcie prejedná revízna komisia na svojom najbližšom zasadnutí 
nasledujúcom po doručení prehlásenia. Dňom prejednania rezignácie alebo dňom, kedy mala byť 
rezignácia prejednaná, zaniká funkcia vystupujúceho člena revíznej komisie.   
9.2.6 Za člena, ktorý odstúpil alebo inak ukončil členstvo v revíznej komisii, je revízna komisia 
oprávnená kooptovať náhradníka na obdobie do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia. 
Kooptácia náhradníka je prípustná pri skončení členstva niektorého člena revíznej komisie, avšak 
len za predpokladu, že počet zostávajúcich členov revíznej komisie neklesne pod polovicu. V 
prípade ukončenia členstva niekoľkých členov revíznej komisie, kooptácia nie je možná a musí 
byť bezodkladne zvolané valné zhromaždenie tak, aby zvolilo nových členov revíznej komisie do 
troch mesiacov.   
9.2.7 Revízna komisia si volí zo svojich členov predsedu.  

 
9.3 Revízna komisia je spôsobilá uznášať sa za prítomnosti minimálne dvoch členov revíznej 
komisie. Pri rozhodovaní má každý z členov revíznej komisie jeden hlas.  

 
9.4 Revízna komisia prijíma svoje rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých svojich 
členov. Ak je pri hlasovaní dosiahnutá rovnosť hlasov, rozhoduje hlas predsedu.  
 

Článok 10 

Disciplinárna komisia 

 

10.1 Disciplinárna komisia je prvostupňovým orgánom pre konanie vo veciach porušenia 

povinností vyplývajúcich zo stanov, vnútorných predpisov združenia, rozhodnutí orgánov 

združenia, antidopingových pravidiel a pravidiel proti negatívnym javom v športe, za ktoré 

ukladá disciplinárne sankcie a opatrenia. 

 

10.2   Zloženie, ustanovenie a funkčné obdobie disciplinárnej komisie. 

 

10.2.1 Disciplinárna komisia má troch členov.   
10.2.2 Jednotliví členovia disciplinárnej komisie sú volení na päťročné funkčné obdobie. Právo 
člena disciplinárnej komisie odstúpiť zo svojej funkcie nie je týmto ovplyvnené. Opätovná voľba 
člena disciplinárnej komisie je možná.  
10.2.3 Členov disciplinárnej komisie volí valné zhromaždenie združenia.   
10.2.4 Členom disciplinárnej komisie môže byť len fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov, 
je spôsobilá na právne úkony, je bezúhonná a je členom združenia.  
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10.2.5 Člen disciplinárnej komisie môže z tejto funkcie odstúpiť písomnou rezignáciou 
doručenou disciplinárnej komisii. Odstúpenie z funkcie prejedná disciplinárna komisia na svojom 
najbližšom zasadnutí nasledujúcom po doručení prehlásenia. Dňom prejednania rezignácie alebo 
dňom, kedy mala byť rezignácia prejednaná, zaniká funkcia vystupujúceho člena disciplinárnej 
komisie.   
10.2.6 Za člena, ktorý odstúpil alebo inak ukončil členstvo v disciplinárnej komisii, je 
disciplinárna komisia oprávnená kooptovať náhradníka na obdobie do najbližšieho zasadnutia 
valného zhromaždenia. Kooptácia náhradníka je prípustná pri skončení členstva niektorého člena 
disciplinárnej komisie, avšak len za predpokladu, že počet zostávajúcich členov disciplinárnej 
komisie neklesne pod polovicu. V prípade ukončenia členstva niekoľkých členov disciplinárnej 
komisie, kooptácia nie je možná a musí byť bezodkladne zvolané valné zhromaždenie tak, aby 
zvolilo nových členov disciplinárnej komisie do troch mesiacov.   
10.2.7 Disciplinárna komisia si volí zo svojich členov predsedu.  

 
10.3 Disciplinárna komisia je spôsobilá uznášať sa za prítomnosti minimálne dvoch členov 
disciplinárnej komisie. Pri rozhodovaní má každý z členov disciplinárnej komisie jeden hlas.  

 
10.4 Disciplinárna komisia prijíma svoje rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých 
svojich členov. Ak je pri hlasovaní dosiahnutá rovnosť hlasov, rozhoduje hlas predsedu.  
 
10.5 Konanie a rozhodovanie disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení upravuje 
Disciplinárny poriadok združenia.  

 

 

Článok 11 

Zásady hospodárenia združenia 
 
11.1 Majetok združenia tvorí hmotný aj nehmotný majetok.  

 

11.2 Zdrojom príjmov združenia sú predovšetkým:  

a.) Vstupné a ročné členské príspevky.  
b.) Príjmy z akcií poriadaných združením. 

c.) Dotácie, dary a ostatné príspevky. 

 
11.3 Združenie používa svoje príjmy k zlepšovaniu športových a spoločenských podmienok 
svojich členov.  
 

11.4    Vstupný príspevok slúži k úhrade domovského práva vlastníkovi ihriska.  

 
11.5 Združenie hospodári na základe rozpočtu, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie. Vedie 
svoje záznamy o hospodárení riadnym účtovníctvom v súlade so všeobecne záväznými 
predpismi.  
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Článok 12 
Zánik združenia 

 
12.1 Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením. Na 
likvidáciu združenia sa primerane použijú ustanovenia § 70 a § 75 Obchodného zákonníka.  

 

12.2 Ak zaniká združenie rozpustením, Valné zhromaždenie ustanoví likvidátorku / likvidátora.  

 

12.3 Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v 
prípade likvidácie môže použiť výlučne na všeobecne prospešné ciele a činnosti podobné cieľom 
likvidovaného združenia.  

 
Článok 13 

Záverečné ustanovenia 
 
13.1 Združenie sa môže stať členom ostatných združení na všetkých úrovniach.  

 
13.2 Stanovy nadobúdajú platnosť ich schválením. Zmena stanov nadobúda platnosť dňom 
prijatia zmeny stanov valným zhromaždením.  
 
 
 
V Skalici prijaté dňa 02.06.2016 
 
 
 
 
 
 
     GOLF CLUB SKALICA                                         GOLF CLUB SKALICA 
            Ing. Tibor Hubík                                                    Ing. Radovan Staňka 
                prezident                                                                  viceprezident 
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