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STANOVY 
KST STAVBÁR ŽILINA 

 
Článok I 

Základné ustanovenia 
 

1. Názov:  KST STAVBÁR Žilina 
2. Sídlo:  Rosinská 17C, 010 08 Žilina 

 
3. KST Stavbár Žilina (ďalej aj ako „klub“) je dobrovoľným občianskym združením, 

založeným na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. 
4. Štatutárnym orgánom klubu je predseda KST STAVBÁR Žilina. 

 
 

Článok II 
Poslanie 

 
1. Poslaním klubu je: 

a. združovať turistov v klube a podporovať ich v špotovej činnosti, 
b. zastupovať záujmy turistov a členov klubu, 
c. podporovať a rozvíjať telesnú kultúru, podieľať sa najmä na vytváraní 

podmienok na turistiku, táborenie a pobyt v prírode členov klubu i verejnosti, 
d. organizovať a všestranne rozvíjať turistické aktivity pre členov klubu 

i verejnosť, 
e. pôsobiť v oblasti ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie a viesť 

svojich členov a verejnosť k dodržiavaniu zásad ochrany prírody a 
starostlivosti o životné prostredie, 

f. organizovať výcvikové a kvalifikačné kurzy v turistike, 
g. vykonávať verejnoprospešnú činnosť zameranú na vytváranie podmienok na 

turistiku (značkovanie, tvorba nových a údržba existujúcich turistických 
značkovaných trás a informačných prvkov, atď.), 

h. pripravovať a distribuovať materiály potrebné k činnosti členov klubu 
i verejnosti, 

i. organizovať turistické podujatia doma i v zahraničí, 
j. vykonávať aktivity vedúce k ochrane a podpore zdravia členov klubu 

i verejnosti, 
k. podporovať vzdelávanie a spoznávanie histórie a súčasnosti, 
l. podporovať turistiku detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov a 
m. prispievať k zachovaniu kultúrnych a historických hodnôt a krás Slovenska. 
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Článok III 
Členstvo 

 
1. Členstvo v združení je dobrovoľné. 
2. Členom môže byť každá fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami KST STAVBÁR 
Žilina. 

3. Členmi sa môžu stať aj maloleté deti a mladiství mladší ako 18 rokov, avšak iba so 
súhlasom ich zákonného zástupcu. 

4. Členstvo v združení vzniká prijatím uchádzača o členstvo za riadneho člena klubu 
predsedom klubu na základe písomnej žiadosti. 

5. Členstvo sa preukazuje členským preukazom, ktorý výdáva klub pri prijatí uchádzača 
o členstvo. 

6. Členský preukaz je platný na obdobie od 1. apríla do 31. marca nasledujúceho roku, 
iba s platnou známkou vydanou na daný rok. 

7. Práva členov klubu: 
a. podieľať sa na činnosti klubu a na využívaní výhod spojených s členstvom, 
b. voliť a byť volený do orgánov klubu po dovŕšení veku 18 rokov, 
c. obracať sa na orgány klubu s námetmi, žiadosťami a sťažnosťami a žiadať od 

nich stanovisko, 
d. byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov klubu, 
e. zúčastňovať sa na zasadnutiach valného zhromaždenia, 
f. navrhovať kandidátov na volenú funkciu v orgánoch klubu, 

8. Povinnosti členov klubu: 
a. dodržiavať tieto stanovy, vykonávacie predpisy a uznesenia orgánov klubu, 
b. platiť členské príspevky, najneskôr do 31. marca aktuálneho roku, 
c. podieľať sa na činnosti klubu, 
d. chrániť dobré meno a záujmy klubu, 
e. podľa svojich možností a schopností pomáhať orgánom klubu a 
f. ochraňovať a zveľaďovať majetok klubu. 

9. Členstvo v klube zaniká: 
a. vystúpením, 
b. nezaplatením členského na aktuálny rok do konca marca daného roku, 
c. vylúčením, pokiaľ člen klubu hrubým spôsobom poškodil dobré meno alebo 

záujem klubu, 
d. smrťou člena klubu, 
e. vyhlásením člena klubu za mŕtveho. 

10. O vylúčení člena rozhoduje predseda a podpredsedovaia klubu väčšinou hlasov. 
Vylúčený člen môže podať odvolanie na valné zhromaždenie. 

11. Členstvo v klube zaniká vystúpením, na základe písomného oznámenia člena 
o vystúpení z KST STAVBÁR Žilina. 
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Článok IV 
Orgány klubu 

 
1. Orgánmi klubu sú: 

a. Valné zhromaždenie (Členská schôdza) 
b. Predseda a podpredsedovia 

 
 

Článok V 
Valné zhromaždenie (Členská schôdza) 

 
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom klubu a je tvorené zo všetkých členov 

združenia. 
2. Valné zhromaždenie sa stretáva minimálne jeden krát ročne na základe zvolania 

valného zhromaždenia predsedom klubu. Valné zhromaždenie sa musí konať 
najneskôr do 31.marca daného roku. 

3. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné pokiaľ je prítomných viac ako 10% 
oprávnených členov klubu. 

4. Valné zhromaždenie hlasuje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. 
5. Valné zhromaždenie: 

a. schvaľuje stanovy klubu, 
b. volí a odvoláva predsedu a podpredsedov klubu, 
c. schvaľuje plán činností, výročnú správu a správu o hospodárení v minulom 

roku, 
d. rozhoduje o zániku klubu zlúčením s iným občianskym združením alebo 

dobrovoľným rozpustením, 
e. rozhoduje o odvolaní vylúčeného člena, ktorý namieta vylúčenie predsedom. 

 
 

Článok VI 
Predseda a podpredsedovia 

 
1. Predseda klubu je štatutárnym orgánom, ktorý zabezpečuje a riadi činnosť klubu 

medzi jednotlivými stretnutiami valného zhromaždenia. 
2. Predseda ako štatutárny orgán koná v mene klubu tak, že ku svojmu menu uvedie 

svoju funkciu, názov združenia a vlastnoručný podpis. 
3. Klub volí dvoch podpredsedov. Podpredsedovia pomáhajú predsedovi klubu riadiť 

a zabezpečovať činnosť klubu medzi jednotlivými stretnutiami valného 
zhromaždenia. 
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4. Predseda a podpredsedovia sa volia z pomedzi členov klubu na 4 ročné obdobie na 
valnom zhromaždení. 

5. Návrh na zvolenie člena klubu do funkcie predsedu a podpredsedu môže na valnom 
zhromaždení predniesť ktokoľvek, avšak táto osoba sa zaradí do hlasovania 
o predmetnú funkciu iba na základe jej súhlasu. 

6. Predseda a podpredseda sa volí z navrhnutých kandidátov hlasovaním na valnom 
zhromaždení. Vyhráva kandidát s najvyšším počtom hlasov prítomných členov 
valného zhromaždenia. 

7. Zánik funkcie predsedu a podpredsedu nastáva: 
a. po uplynutí funkčného obdobia, 
b. vzdaním sa funkcie predsedu na valnom zhromaždení, 
c. odvolaním z funkcie valným zhromaždením, 
d. smrťou fyzickej osoby, 
e. vyhlásením fyzickej osoby za mŕtveho. 

8. Pokiaľ po uplynutí funkčného obdobia nebol na valnom zhromaždení zvolený nový 
predseda, pokračuje doterajší predseda vo funkcii až kým na valnom zhromaždení 
nebude zvolený nový predseda. Doterajší predseda musí s výkonom tejto funkcie 
súhlasiť. 

9. Predseda alebo podpredseda sa môže vzdať zvolenej funkcie na valnom zhromaždení. 
Na základe tejto skutočnosti volí valné zhromaždenie nového predsedu alebo 
podpredsedu na najbližšom valnom zhromaždení klubu na nové funkčné obdobie. 

  
 

Článok VII 
Poradný výbor predsedu 

 
1. Poradný výbor predsedu je poradný orgán, ktorý sa môže kreovať na základe žiadosti 

predsedu klubu a vykonáva činnosti podľa oprávnení a inštrukcií predsedu klubu 
a jeho podpredsedov. 

2. Členov poradného výboru navrhuje predseda alebo podpredseda. Navrhnutý člen 
poradného výboru, musí súhlasiť so svojou funkciou v poradnom výbore.  

3. Členov poradného výboru schvaľuje nadpolovičnou väčšinou hlasov predseda a obaja 
podpredsedovia klubu. Členom poradného výboru sa môže stať aj osoba, ktorá nie je 
členom klubu, ale iba so súhlasom  predsedu a oboch podpredsedov súčasne. 

4. Poradný výbor zvoláva predseda podľa potreby. 
5. Člen poradného orgánu je menovaný na obdobie totožné s funkčným obdobím 

predsedu. 
6. Člen poradného orgánu sa môže vzdať funkcie v poradnom výbore na základe 

písomnej žiadosti adresovanej predsedovi. 
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7. Návrh na odvolanie člena poradného orgánu môže podať predseda alebo podpredseda 
aj bez udania dôvodu. Odvolanie sa musí schváliť rovnako ako schválenie za člena 
poradného výboru. 

 
 

Článok VIII 
Hospodárenie klubu 

 
1. Klub hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. 
2. Zdrojmi majetku sú: 

a. členské príspevky 
b. dary od fyzických alebo právnických osôb 
c. dotácie a granty od právnických osôb alebo orgánov verejnej správy 

3. Predseda klubu je povinný na prvom valnom zhromaždení v danom roku preložiť 
správu o hospodárení klubu za predchádzajúci rok. 

 
 

Článok IX 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tieto stanovy boli odsúhlasené na valnom zhromaždení nadpolovičnou väčšinou 
členov klubu, dňa 2.2.2018. 

2. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky. 

 
 
V Žiline, dňa 2.2.2018 


