STANOVY
OBECNÉHO ŠPORTOVÉHO FUTBALOVÉHO KLUBU ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY

Názov: FUTBALOVÝ KLUB * ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY (*MOŽNOSŤ VSUNÚŤ NÁZOV SPONZORA)
Sídlo: 082 22 ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY, JARKOVÁ 20
Okres: SABINOV
Cieľ činnosti: ROZVOJ FUTBALU V OBCI
Orgány FK:

1. Členská schôdza, resp. konferencia
2. Výkonný výbor
3. Revízna komisia
4. Správna rada

Futbalový klub /ďalej len - FK/ sa bude riadiť týmito ustanoveniami, ktoré zahrňujú sedem článkov,
a to:
Článok I : ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Článok II : ÚČEL ČINNOSTI
Článok III : MAJETOK A HOSPODÁRENIE
Článok IV : ČLENSTVO v FK
Článok V : PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV v FK
Článok VI : ŠTRUKTÚRA ORGÁNOV v FK
Článok VII : ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. I
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. FK združuje záujemcov o futbal od prípravky cez žiakov, dorastencov i seniorov.
2. Farby futbalového klubu sú: modrá, biela, žltá, farby vychádzajú z erbu obce Šarišské Michaľany.
3. FK je samostatnou a nezávislou, nepolitickou spoločenskou organizáciou s právnou subjektivitou
vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch.

Čl. II
ÚČEL ČINNOSTI

1 .Starať sa o rozvoj činnosti zriadených futbalových družstiev so zreteľom na dôstojnú reprezentáciu
obce.
2. Tak ako v minulosti aj v súčasnosti i v budúcnosti vychovávať futbalistov, ktorí by sa mohli uplatniť
vo vrcholovom futbale i reprezentácii.
3. Vytvoriť podmienky pre rekreačný futbal občanov obce.
4. Pre zabezpečenie vyššie uvedenej činnosti vytvárať ekonomické, materiálno - technické, personálne a
odborné podmienky pre trénerov na činnosť jednotlivých družstiev.

Čl. III
MAJETOK A HOSPODÁRENIE

1. Zverený majetok futbalovému klubu je hnuteľný i nehnuteľný pridelený obecným
úradom v Šarišských Michaľanoch. Vychádza z delimitácie majetku (FK i prevedenej
inventúry.
2. Zverený majetok FK chráni a zveľaďuje. Nakladá s ním v súlade so všeobecnými právnymi predpismi
i vlastnými pravidlami.
3. Zdrojom majetku FK sú:
a) delimitácia majetku od Obecného úradu
b) dotácie z rozpočtu obce
c) dary a príspevky od jednotlivých sponzorov
d) dotácia od vyšších telovýchovných i štátnych orgánov
e) športovo - kultúrne spoločenské činnosti
f) prostriedky z nájomného o využití priestorov zvereného majetku
g) doplnková povolená podnikateľská činnosť súvisiaca so záujmovou činnosťou FK
h) členské príspevky a poplatky
ch) finančné prostriedky zo vstupného z futbalových zápasov
i)finančné prostriedky z reklamných tabúľ
j)finančné prostriedky z názvu sponzora v názve klubu
4. FK hospodári podľa schváleného rozpočtu. Finančné hospodárenie sa riadi platnými
ekonomickými i finančnými predpismi.

Čl. IV
ČLENSTVO V FK
Členstvo môže byť:
1.
2.
3.

Individuálne
Kolektívne
Čestné

.

1. Individuálne členstvo
Individuálne členstvo majú futbalisti, funkcionári /ako fyzické osoby/ organizovaní
v jednotlivých družstvách. Toto členstvo je dobrovoľné. Členom sa môže stať každý občan
SR. Môže nim byť i cudzí štátny príslušník, ak má trvalé bydlisko v SR a súhlasí s týmito
stanovami. Členstvo v FK získava občan po zaplatení 5€ poplatku, následne je mu vydaný členský
preukaz, v ktorom je suma o zaplatení poplatku uvedená.

2. Kolektívne členstvo
Vzniká uzavretím písomnej prihlášky. Kolektívnym členom môže byť každá organizácia v SR i
mimo republiky. Cieľom tohto členstva je napomáhať futbalu. Zástupcovia sa zúčastňujú na
členských schôdzach s hlasom poradným.
3. Čestné členstvo
Za čestných členov môžu byť členskou schôdzou, resp. konferenciou zvolené osoby, ktoré sa
mimoriadne zaslúžili o rozvoj a propagáciu futbalu v obci.

Čl. V
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV v FK

1. Práva členov sú:
a) zúčastňovať sa na členských schôdzach, resp. konferenciách FK. Dávať podnety, návrhy a
pripomienky k činnosti futbalového klubu a požadovať na ne odpoveď
b) každý člen FK má právo byť volený do výkonného výboru a revíznej komisie, pre ktorú splňuje
odborné i kvalifikačné podmienky, bezúhonnosť a vek nad 18 rokov
c) zúčastňovať sa kultúrno - spoločenských akcií usporiadaných FK
2. Povinnosti členov sú:
a)
b)
c)
d)

dodržiavať stanovy FK
podieľať sa na činnosti jednotlivých družstiev
chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok FK
platiť členské a iné schválené príspevky a poplatky navrhnuté výborom a schválené členskou
schôdzou FK

Čl. VI
ŠTRUKTÚRA ORGÁNOV v FK

Orgánmi FK sú:
1.
2.
3.
4.

Členská schôdza, resp. konferencia
Výkonný výbor
Revízna komisia
Správna rada

1. Členská schôdza
Najvyšším orgánom FK je členská schôdza, resp. konferencia, ktorá schvaľuje stanovy, ich zmeny,
a doplnky, koná sa raz za dva roky, v nutných prípadoch sa zvoláva mimoriadna členská schôdza,
prípadne mimoriadna konferencia, mimoriadna členská schôdza resp. mimoriadna konferencia je
rovnocenným orgánom členskej schôdze, resp. konferencie vo všetkých bodoch podľa Čl.VI, odst.1, písm
a-h
Prerokováva:
a) všetky základné otázky činnosti jednotlivých družstiev
b) uznáša sa o vzniku klubu, názve a symbolike ako i zániku, volí prezidenta, predsedu klubu ako aj
členov výkonného výboru, revíznej komisie
a) prejednáva správu výboru o činnosti a čerpania rozpočtu za určené obdobie ako aj správu
revíznej komisie.
b) môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutia výkonného výboru FK, ak je v rozpore s platnými
predpismi stanov FK
c) každý návrh je prijatý, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov na schôdzi,
resp. konferencii, hlasovanie je právoplatné ak na členskej schôdzi, resp. konferencii je prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých členov s hlasom rozhodujúcim
f) mimoriadna členská schôdza, resp. konferencia, môže byť zvolaná ak o to požiada viac ako 50%
členov FK,
v tomto prípade sa členská schôdza zvoláva do štyroch týždňov odo dňa rozhodnutia členov o
jej zvolaní
g) konferencie, resp. mimoriadnej konferencie sa zúčastňujú na rozdiel od členskej schôdze, resp.
mimoriadnej členskej schôdze iba vybraní delegáti zastupujúci funkcionársky, hráčsky a trénerský aktív,
žiacke družstvá zastupujú ich zákonní zástupcovia
h) v prípade podania demisie prezidenta, alebo predsedu FK zvolá druhý štatutár FK mimoriadnu
konferenciu, v prípade ak druhý štatutár nie je vo funkcii, mimoriadnu konferenciu zvolá výkonný výbor
FK na svojom zasadnutí , najneskôr do štyroch týždňov od podania demisie prezidenta, resp. predsedu
FK.
2 . Výkonný výbor
Výkonný výbor tvorí predseda a jeho členovia. Počet členov schvaľuje členská schôdza. Je riadiacim
orgánom FK. Činnosť výkonného výboru zahrňuje tieto úlohy:
a) rozhoduje o všetkých otázkach pokiaľ týmito stanovami alebo inými základnými predpismi nie sú
vyhradené členskej schôdzi, resp. konferencii
b) v rámci organizačného poriadku FK vypracuje popis práce pre jednotlivých členov výboru
c) zastupuje na rokovaniach so štátnymi, krajskými, oblastnými i ostatnými orgánmi, organizáciami
a inštitúciami
d) vytvára materiálne i finančné podmienky pre prípravu a činnosť jednotlivých družstiev
e) rozhoduje o použití finančných prostriedkov do výšky schváleného rozpočtu
f) môže vykonávať povolenú doplnkovú podnikateľskú činnosť so záujmovou činnosťou FK
g) menom klubu navonok vystupuje predseda, resp. tajomník, ale môže i ďalší člen výkonného
výboru, ak bol na to splnomocnený výborom FK. Na platnosť písomného právneho úkonu v
hospodárskych veciach sa vyžaduje podpis dvoch oprávnených osôb
h) výkonný výbor je uznášania schopný, ak je prítomná väčšina jeho členov. Uznesenia sa
prijímajú väčšinou hlasov. Ak výkonný výbor riadi poverený člen, platia pre neho
právomoci predsedu
i) funkcie vo výkonnom výbore rozdeľuje predseda. Teda on určuje, kto bude tajomník, ekonóm,
atď.
j) pri viac ako 50% neúčasti na zasadnutiach výkonného výboru stráca člen výkonného výboru právo
zasadať v tomto orgáne. Náhradníka do výkonného výboru určí členská schôdza.

3. Revízna komisia
Je nezávislý kontrolný organ, ktorý uskutočňuje:
a) kontrolu hospodárenia a dodržiavania noriem a pravidiel FK
b) v rámci svojej činnosti sú členovia revíznej komisie oprávnení požadovať od predsedu FK a
výkonného výboru predloženie príslušných podkladových materiálov a nazerať do účtovných
dokladov pri kontrole, za účelom zisťovania stavu a spôsobu hospodárenia FK
c) revíznu komisiu tvorí predseda a dvaja členovia.
d) komisia predkladá raz ročne správu o svojej činnosti prítomným členom na členskej schôdzi s
prípadnými návrhmi na opatrenia
e) predseda revíznej komisie sa môže zúčastňovať rokovaní výkonného orgánu
f) schôdze revíznej komisie sa uskutočňujú podľa potreby
5. Správna rada
Správnu radu FK, tvorí prezident FK, predseda FK a významní sponzori
a) úlohou správnej rady je zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov pre riadne fungovanie klubu
b) výkonný výbor raz ročne predkladá správnej rade správu o hospodárení FK
c) výkonný výbor vždy k 1.1. predkladá správnej rade rozpočet FK na nasledujúci kalendárny rok

Čl. VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Záväzný výklad stanov náleží iba výkonnému výboru FK. Vo všetkých prípadoch, ktoré
nie sú riešené stanovami a v iných základných predpisoch, rozhoduje výkonný výbor
2. Členovia výkonného výboru a revíznej komisie sú volení na štyri roky
3. O prípadnom zániku FK rozhodujú členovia na členskej schôdzi, resp. konferencii
4. Výkonný výbor FK:
a/ navrhuje svojich členov a funkcionárov na vyššie športové ocenenia
b/ oceňuje najlepších futbalistov, funkcionárov i aktívnych členov diplomom alebo vecnou odmenou
5. Funkcionárska práca je založená na dobrovoľnej činnosti bez finančného ocenenia. Práca trénerov je
daná uzavretou zmluvou.
6. Týmto sa rušia stanovy občianskeho združenia Obecný športový klub Šarišské Michaľany,
registrovaného 14.04.2000, pod č. VVS/1-900/90-16636, v znení neskorších zmien.

V Šarišských Michaľanoch dňa 28.01.2012

