STANOVY
Občianskeho združenia Obecný futbalový klub Teplička nad Váhom
v znení prijatom dňa 12.11.2017
Článok 1
Základné ustanovenia
1. Občianske združenie Obecný futbalový klub Teplička nad Váhom (ďalej len “OZ“) je
v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú športovú
činnosť s hlavným zameraním na futbal.
2. Sídlom OZ je Športklub, ul. Školská 1007/16, 013 01 Teplička nad Váhom.
Článok 2
Hlavné ciele OZ

Hlavné ciele OZ:
a) zastupuje záujmy svojich členov;
b) stará sa o rozvoj, prosperitu a športový rast svojich družstiev;
c) poskytuje svojim členom odbornú, poradenskú a servisnú pomoc pri napĺňaní ich
športových aktivít;
d) vytvára ekonomické, materiálno-technické, personálne a odborné podmienky pre činnosť
futbalového klubu ako celku a jednotlivých družstiev;
e) zabezpečuje pravidelnú účasť svojich družstiev v organizovaných súťažiach a dbá
o zvyšovanie ich športovej výkonnosti.
Článok 3
Členstvo v OZ
1. Členstvo v OZ je dobrovoľné a môže byť:
- riadne;
- čestné.
2.

Riadne členstvo v OZ môže získať slovenský občan alebo cudzí štátny príslušník bez
ohľadu na miesto trvalého pobytu s platným identifikačným dokladom, ktorí dovŕšil vek
18 rokov, bez ohľadu na pohlavie, politickú príslušnosť alebo náboženské vyznanie
a súhlasí v týmito stanovami. O jeho prijatí rozhoduje Výbor OZ na základe písomne
podanej prihlášky.

3. Čestným členom OZ sa môže stať osoba, ktorá sa osobitne výrazným spôsobom zaslúžila
o rozvoj športovej činnosti vo futbalovom klube Teplička nad Váhom (ďalej len „FK TNV“).
Čestný člen má právo sa zúčastňovať na zasadnutiach orgánov OZ podľa pravidiel
rokovania príslušného orgánu, ak je na rokovanie prizvaný, aj keď nie je vo volenej funkcii
a nemá právo hlasovať. Nevylučuje sa, že riadnym členom môže byť aj čestný člen OZ.

4. Ktokoľvek má právo navrhnúť písomne so zdôvodnením čestného člena OZ, ak s tým
táto osoba súhlasí. Jeho členstvo odsúhlasuje Výbor OZ a VZ OZ to berie na vedomie.
Čestné členstvo zaniká úmrtím alebo písomným odstúpením čestného člena.
5. Riadny člen OZ má právo:
a) zúčastňovať sa podľa svojich potrieb a záujmov na športových podujatiach
organizovaných OZ;
b) navrhovať zástupcov do orgánov OZ;
c) dávať písomné návrhy a podnety pre zlepšenie činnosti OZ a požadovať na ne
písomnú odpoveď do 30 kalendárnych dní;
d) zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov OZ, ktorých je členom, alebo ak je na ich
rokovanie pozvaný týmto orgánom;
e) právo byť informovaný o rozhodnutiach orgánov OZ;
f) zúčastňovať sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia OZ, byť volený a voliť
zástupcov do orgánov OZ. Podmienkou pre zvolenie do funkcie je odbornosť,
kvalifikácia, , bezúhonnosť a vek nad 18 rokov (vrátane);
g) z členstva v OZ slobodne vystúpiť na základe písomného oznámenia doručeného
Výkonnému výboru.
6. Riadny člen OZ má povinnosť:
a) dodržiavať Stanovy OZ, organizačné a hospodárske smernice a iné predpisy
a normy vydané orgánmi OZ;
b) dodržiavať disciplínu, zásady morálky a zodpovedne plniť pridelené úlohy v OZ,
aktívne sa podieľať na činnosti OZ;
c) v rámci svojich možností získavať prostriedky na zabezpečenie súťaží a OZ;
d) chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok OZ, bezodkladne upozorňovať na
nedostatky, ktoré môžu viesť ku vzniku škôd a strát na majetku OZ;
e) obhajovať záujmy a dbať o dobrú povesť OZ na verejnosti;
f) riadne a včas platiť členské príspevky.
7. Dokladom o členstve v OZ je platný členský preukaz, ktorých evidenciu vykonáva Výbor
OZ. Platnosť členského preukazu je podmienená zaplatením členského príspevku za
kalendárny rok do dňa konania Valného zhromaždenia OZ, najneskôr do 31.12. b.r. ak sa
nekonalo VZ v b.r.
8. Členstvo v OZ zaniká dobrovoľným vystúpením člena, nezaplatením členského príspevku
podľa predchádzajúceho bodu, vylúčením člena rozhodnutím Valného zhromaždenia OZ
pre obzvlášť závažné previnenia nezlučiteľné s členstvom v OZ, úmrtím, zrušením OZ.
9. Riadnym členom OZ sa obvykle stáva aktívny hráč, rodič hráča, ktorý nesplňuje
podmienky pre riadne členstvo podľa ods. 2 tohto článku, tréner, organizačný pracovník
a iný podporovateľ OZ.

Článok 4
Organizačné zásady a vnútorné vzťahy
1. Športová činnosť OZ sa uskutočňuje v jednotlivých družstvách a v prípravných
družstvách.
2. Organizačné a finančné vzťahy v OZ sa riadia:
a) Stanovami OZ;
b) Organizačnou smernicou OZ;
c) Hospodárskou smernicou OZ.
Článok 5
Orgány OZ
1. Orgánmi OZ sú:
• Valné zhromaždenie OZ;
• Výbor OZ;
• Revízna komisia OZ.
2. Orgány OZ za svoju činnosť zodpovedajú:
a) Valné zhromaždenie OZ - riadnym členom OZ;
b) Výbor OZ - Valnému zhromaždeniu OZ;
c) Revízna komisia OZ - Valnému zhromaždeniu OZ.
Článok 6
Valné zhromaždenie OZ
1. Valné zhromaždenie OZ je najvyšším orgánom OZ. Valné zhromaždenie členov OZ zvoláva
Výbor OZ spravidla raz za jeden kalendárny rok, najmenej však za dva kalendárne roky.
2. Mimoriadne Valné zhromaždenie OZ sa môže zvolať na základe rozhodnutia Výboru OZ
alebo ak o to požiadajú riadni členovia OZ doručením žiadosti Výboru OZ s písomným
súhlasom a podpisom minimálne 50% riadnych členov OZ. V žiadosti musí byť uvedený
dôvod zvolania mimoriadneho Valného zhromaždenia OZ, s uvedením mena, bydliska
a vlastnoručného podpisu žiadateľov. Výbor OZ je povinný zvolať mimoriadne Valné
zhromaždenie na základe tejto žiadosti do 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti.
Mimoriadne Valné zhromaždenie OZ môže zvolať aj Revízna komisia OZ z dôvodov podľa
článku 7, bodu 2 Stanov OZ. Program zasadnutia mimoriadneho Valného zhromaždenia
OZ musí byť minimálne v navrhovanom rozsahu.
3. Valné zhromaždenie OZ najmä:
a) schvaľuje, mení alebo ruší Stanovy OZ;
b) v úvode schvaľuje 3 členov návrhovej komisie;
c) prerokováva a schvaľuje správu Výboru OZ o činnosti OZ, správu o čerpaní
rozpočtu za uplynulý kalendárny rok. Revízna komisia OZ odporúča Valnému
zhromaždeniu OZ schválenie resp. neschválenie týchto správ;

d) prerokováva a berie na vedomie správu Výboru OZ o priebežnom čerpaní
rozpočtu na daný rok;
e) volí členov Výboru OZ a členov Revíznej komisie OZ na dvojročné funkčné
obdobie, s výnimkou členov Výboru OZ a Revíznej komisie OZ, ktorých do funkcie
môže menovať popri volených členoch Výboru OZ a Revíznej komisie OZ
opakovane obec Teplička nad Váhom, a to na dvojročné funkčné obdobie, ktoré
začína a končí súbežne s funkčným obdobím volených členov Výboru OZ
a Revíznej komisie OZ;
f) schvaľuje finančný rozpočet OZ na nasledujúci kalendárny rok;
g) schvaľuje výšku členských príspevkov od nasledujúceho kalendárneho roku;
h) priznáva čestné členstvo v OZ;
i) rozhoduje o návrhoch na odvolanie členov Výboru OZ a Revíznej komisie OZ, ak si
neplnia svoje povinnosti alebo zásadným spôsobom porušujú stanovy OZ,
prípadne ak nemôžu vykonávať funkciu z iných dôvodov;
j) je odvolacím orgánom pri vylúčení člena OZ, na základe návrhu Výboru OZ;
k) rozhoduje o zrušení OZ.
4. Zasadnutie Valného zhromaždenia OZ vedie Výbor OZ. Priebeh rokovania riadi obvykle
Predseda OZ.
5. Valné zhromaždenie OZ je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
riadnych a preferenčných hlasov, ktoré sú evidované. Výsledok hlasovania je platný, ak
uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných na hlasovaní. Výsledok
hlasovania o zmenách stanov OZ je platný, ak bolo uznesenie prijaté 2/3 väčšinou
evidovaných hlasov prítomných členov.
6. Na Valnom zhromaždení OZ sa hlasuje podľa týchto zásad:
a) každý riadny člen OZ, ktorý má ku dňu konania Valného zhromaždenia OZ platný
členský preukaz, má jeden riadny hlas;
b) riadni členovia, ktorí finančne alebo materiálne podporovali OZ v hodnotenom
období za uplynulých 12 mesiacov pred konaním Valného zhromaždenia OZ majú
preferenčné hlasy podľa týchto kritérií:
• jeden preferenčný hlas za každých 500,-- Eur plnenia vo forme finančného
daru alebo nepeňažného daru oceneného v obvyklých cenách (tovar, služby
a pod.),
• jeden preferenčný hlas za každých 500,-- Eur finančného plnenia na základe
obchodnej, nájomnej alebo reklamnej zmluvy. Prípadná DPH, ktorú OZ musí
odviesť na základe takejto zmluvy alebo náklad za výrobu reklamy sa
nezapočítava do tohto finančného plnenia,
• preferenčné hlasy sú pri hlasovaní rovnocenné s riadnymi hlasmi.
c) Osobitné postavenie k množstvu preferenčných hlasov má osoba: Jozef Maťko
(ďalej ako „Člen“)., konateľ spoločnosti OFK Teplička nad Váhom, s.r.o., Na
Sihoti 1229/3, Teplička nad Váhom 013 01, IČO: 46 260 391, zapísaná v OR SR
Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 54978/L ku dňu schválenia týchto
stanov (ďalej len „Spoločnosť“). Členovi tieto stanovy prideľujú celkový počet
preferenčných hlasov v počte 20 (slovom: dvadsať), a to v období 5 kalendárnych
rokov, počnúc kalendárnym rokom 2018, za predpokladu, že zo strany

Spoločnosti došlo a/alebo dôjde v kalendárnom roku 2017 k postúpeniu práva
súťaženia a registračného práva k A mužstvu, v rozsahu, v akom tie Spoločnosť
nadobudla v minulosti na základe Zmluvy o prevode práv a povinností z
10.07.2014 od postupcov: 1. FC Teplička nad Váhom - Dolná Tížina o.z., IČO:
37813692 a Obecný futbalový klub Teplička nad Váhom o.z., IČO: 00 628 433.
Postúpením v prospech OZ sa rozumie moment, kedy došlo alebo dôjde
k registrácii práva súťaženia a registračného práva k A - mužstvu príslušnými
orgánmi Slovenského futbalového zväzu, so sídlom Trnavská cesta 100/II, 821 01
Bratislava, IČO: 00 687 308, tak, že tieto práva bude vykonávať vo svojom mene
a na svoj účet OZ. Existencia práva Člena k rozsahu preferenčných hlasov podľa
tohto odseku je viazaná na obdobie, počas ktorého bude OZ vykonávať právo
súťaženia a registračné právo k A - mužstvu v zmysle obsahu predchádzajúcej
vety.
d) Riadne a preferenčné hlasy môže vykonávať aj splnomocnená osoba.
Prijímateľom hlasov zo splnomocnenia jedného riadneho člena alebo Člena môže
byť len jedna určená osoba - riadny člen OZ.
e) Žiadny člen nemôže mať pri hlasovaní vlastnými a splnomocnením prenesenými
hlasmi viac ako 30% hlasov prítomných na Valnom zhromaždení počas jeho
rokovania.
f) Výbor OZ zabezpečí na Valnom zhromaždení OZ zoznam členov s množstvom
evidovaných riadnych a preferenčných hlasov vr. splnomocnením prenesených
hlasov tak, aby bol verejne dostupný v miestnosti konania Valného zhromaždenia
pred jeho začiatkom.
7. Návrhy na zmenu Stanov OZ, návrh uznesenia a iné návrhy predkladá na Valné
zhromaždenie OZ návrhová komisia a
predsedajúci Valného zhromaždenia dáva
o návrhoch hlasovať.
8. Medzi riadnymi zasadnutiami Valného zhromaždenia OZ činnosť FK a OZ riadi Výbor OZ.
Článok 7
Výbor OZ
1. Výbor OZ je stálym riadiacim orgánom OZ a vykonáva nasledujúce činnosti smerujúce
k napĺňaniu predmetu a cieľov:
a) prijíma návrhy na zmeny Stanov OZ;
b) rozhoduje o prijatí nových riadnych členov OZ a navrhuje Valnému zhromaždeniu
OZ vylúčenie riadnych členov OZ pre obzvlášť závažné previnenia, nezlučiteľné
s členstvom v OZ;
c) schvaľuje zmluvy všetkých zamestnancov, dobrovoľníkov, trénerov a ostatných
organizačných pracovníkov, rozhoduje o vytváraní a rušení pracovných miest
a funkcií v OZ;
d) schvaľuje iné hospodárske zmluvy;
e) pripravuje a schvaľuje Organizačnú smernicu OZ, ktorej súčasťou je aj organizačná
štruktúra OZ;
f) schvaľuje realizačný tímy pre všetky vekové kategórie hráčov OZ;

g) navrhuje Valnému zhromaždeniu OZ odvolanie člena Výboru OZ, ak si sústavne
neplní svoje povinnosti alebo závažne porušuje Stanovy OZ, prípadne, ak nemôže
vykonávať funkciu z iných dôvodov alebo na funkciu abdikoval;
h) volí a odvoláva Predsedu OZ na návrh Predsedu OZ volí a odvoláva ďalších členov
Výboru OZ poverených riadením ekonomickej činnosti a športovej činnosti;
i) pripravuje a schvaľuje Hospodársku smernicu OZ a rozhoduje o otázkach
hospodárenia OZ podľa tejto smernice;
j) zodpovedá za celkovú prípravu Valného zhromaždenia OZ;
k) v období medzi Valnými zhromaždeniami OZ, v prípade ak člen výboru odstúpil
alebo zomrel , môže menovať nových členov Výboru OZ a meniť jeho štruktúru.
S nahradením pôvodného člena Výboru OZ novým členom musí súhlasiť 2/3
členov Výboru OZ. Toto menovanie nového člena Výboru OZ je dočasné, do
konania riadnych alebo doplňujúcich volieb do Výboru OZ.
l) zodpovedá za finančné a organizačné zabezpečenie chodu OZ.
2. Počet členov Výboru OZ je najmenej 5. Valné zhromaždenie OZ rozhodne pred
voľbami aký počet členov Výboru OZ bude voliť.
3. Obec Teplička nad Váhom má právo nominovať jedného člena Výboru OZ z celkového
počtu členov Výboru OZ, ktorý sa stáva jeho členom na funkčné obdobie v zmysle
obsahu čl. 6, bod. 3, písm. e) týchto stanov. Nominácia do Výboru OZ nevylučuje, že
nominovaný člen výboru je riadnym členom OZ.
4. Činnosť Výboru OZ riadi Predseda OZ. Na rozdelenie jednotlivých funkcií vo Výbore OZ
je povinný zvolať prvé zasadnutie Výboru OZ najstarší člen výboru OZ najneskôr do 10
dní od konania Valného zhromaždenia OZ.
5. Predseda Výboru OZ je štatutárnym zástupcom OZ. Ďalšími štatutárnymi zástupcami
sú členovia Výboru OZ zvolení podľa bodu 1, písm. h) tohto článku Stanov OZ.
6. Zasadnutie Výboru OZ zvoláva Predseda OZ alebo ním poverený člen Výboru OZ
spravidla raz za mesiac. Predseda OZ musí zvolať mimoriadne zasadnutie Výboru OZ,
ak o to písomne požiada najmenej ½ členov Výboru OZ a to v termíne do 5 dní od
podania žiadosti.
7. Výbor OZ je uznášania schopný, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina
jeho členov. Výsledok hlasovania je platný, ak zaň hlasovala väčšina prítomných
členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas Predsedu OZ, resp. do jeho zvolenia
hlas najstaršieho prítomného člena Výboru OZ. Pri neprítomnosti Predsedu OZ
rozhoduje hlas určeného zástupcu, ktorého písomne poveril.
8. V prípade, že Valné zhromaždenie OZ prijme zmeny alebo doplnenie Stanov OZ,
Výbor OZ je povinný do 15 dní od ich schválenia túto skutočnosť zákonným spôsobom
písomne oznámiť Ministerstvu vnútra SR resp. iným príslušným orgánom
a inštitúciám. K týmto oznámeniam Výbor OZ pripojí potrebné a zákonom stanovené
dokumenty - najmä text zmeny Stanov OZ, ich doplnenie, poprípade úplný text nových
Stanov OZ, rozhodnutie Výboru OZ o zvolení štatutárnych zástupcov a pod.

9. Zasadnutia Výboru OZ sa jeho člen môže zúčastniť aj v elektronickej forme pripojením
cez internet v dostupnom AV formáte. Hlasovanie o návrhoch Výboru OZ môže byť
vykonané aj per rollam po rozhodnutí Výboru OZ alebo Predsedu OZ.
10. Na zasadnutia Výboru OZ môžu byť prizvaní členovia OZ a aj iné osoby, ktoré
sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na činnosti FK TNV. Na zasadnutiach Výboru OZ
nemajú hlasovacie právo, ale môžu predniesť vlastné návrhy ku činnosti OZ.
11. V prípade poklesu počtu volených členov Výboru OZ pod 4 členov, Revízna komisia OZ
zvolá bezodkladne Valné zhromaždenie OZ ktoré zvolí nového člena Výboru OZ, a to
na zvyšok funkčného obdobia, v ktorom Výbor OZ vykonáva svoju funkciu.
V uvedenom prípade rokovanie Valného zhromaždenia OZ vedie Revízna komisia OZ,
z členov ktorej je zvolený Predseda Revíznej komisie OZ, ktorý predsedá Valnému
zhromaždeniu OZ.
12. Výbor OZ vykonáva svoju funkciu aj po skončení funkčného obdobia, a to až do
momentu riadneho zvolenia nových členov Výboru OZ na VZ OZ a nominovaním člena
Výboru OZ Obcou Teplička nad Váhom.
Článok 8
Revízna komisia OZ
1. Revízna komisia OZ je nezávislý orgán OZ, ktorý:
a) vykonáva kontrolnú činnosť hospodárenia v OZ. Má právo kontrolovať všetky finančné
operácie v priebehu hospodárskeho roka;
b) dbá na dodržiavanie Stanov OZ a dodržiavanie všetkých rozhodnutí Valného
zhromaždenia OZ a Výboru OZ;
c) za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu OZ, ktorému aj predkladá správu
o svojej činnosti a návrh na schválenie alebo neschválenie správy Výboru OZ o činnosti OZ
a správy o čerpaní rozpočtu OZ za uplynulý kalendárny rok. Členovia Revíznej komisie OZ
majú právo zúčastňovať sa na rokovaní Výboru OZ bez prizvania Výborom OZ, bez práva
hlasovať na Výbore OZ.
2. Revízna komisia OZ má 3 členov.
3. Obec Teplička nad Váhom môže nominovať jedného člena Revíznej komisie OZ
z celkového počtu členov Revíznej komisie OZ, ktorý sa stáva jej členom na funkčné
obdobie v zmysle obsahu čl. 6, bod. 3, písm. e) týchto stanov. Nominácia do Revíznej
komisie OZ nevylučuje, že nominovaný člen Revíznej komisie OZ je riadnym členom OZ.
4. Revízna komisia OZ si na prvom zasadnutí volí Predsedu Revíznej komisie OZ.
5. V prípade poklesu počtu členov Revíznej komisie OZ pod 2, Výbor OZ zvolá bezodkladne
Valné zhromaždenie OZ ktoré zvolí nového člena Revíznej komisie OZ, a to na zvyšok
funkčného obdobia, v ktorom Revízna komisia OZ vykonáva svoju funkciu.

6. Revízna komisia OZ vykonáva svoju funkciu aj po skončení funkčného obdobia, a to až do
momentu riadneho zvolenia nových členov Revíznej komisie OZ na Valnom zhromaždení
OZ a nominovaním člena Revíznej komisie OZ Obcou Teplička nad Váhom.
Článok 9
Majetok a hospodárenie
1. OZ môže hospodáriť s vlastným hnuteľným a nehnuteľným majetkom. OZ užíva na základe
zmluvných vzťahov s Obcou Teplička nad Váhom a inými právnymi subjektami ďalší
majetok. So všetkým majetkom nakladá v súlade s platnými normami, vlastnými
predpismi a dohodnutými zmluvnými vzťahmi.
2. Majetok, s ktorým OZ hospodári, nemôže byť predmetom ručenia za záväzky iných
fyzických ani právnických osôb voči tretím osobám.
3. Zdrojom vytvárania majetku OZ sú príjmy z členských príspevkov, športových,
spoločenských a ostatných neziskových činností, darov, sponzorských príspevkov a
dotácií.
4. OZ môže pre účely tvorby vlastných zdrojov v rámci zákonných predpisov poskytovať
nájom vlastného a podnájom zvereného majetku, ak to nebude v rozpore so zmluvnými
vzťahmi vlastníkov tohto majetku, poskytovať reklamu a vykonávať aj iné podnikanie, na
ktoré má oprávnenie.
5. Ďalšími zdrojmi OZ sú úroky z finančných vkladov a iné zdroje príjmov.
6. OZ za svoje hospodárenie zodpovedá Valnému zhromaždeniu OZ a Výbor OZ podklady o
hospodárení predkladá Revíznej komisii OZ.

Článok 10
Zánik OZ
1.

O zániku OZ dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením
rozhoduje Valné zhromaždenie OZ. Pri zániku dobrovoľným rozpustením Valné
zhromaždenie OZ určí likvidátora, ktorý vykoná majetkovo-právne vysporiadanie
o ukončení činnosti OZ a oznámi uvedenú skutočnosť Ministerstvu vnútra v lehote do 15
dní.

2.

OZ v prípade zániku určí právneho nástupcu. Likvidátor je povinný sa správať podľa
tohto ustanovenia.
Článok 11

Záverečné ustanovenia
1.

Tieto Stanovy OZ schválilo Valné zhromaždenie OZ dňa 12.11.2017. Sú najvyššou
normou OZ. Stanovy OZ nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po schválení.

2.

Stanovy OZ sú otvoreným dokumentom. Možno ich dopĺňať a pripomienkovať tak, aby
ich úpravu schválilo najbližšie rokovanie Valného zhromaždenia OZ.

