STANOVY
KOŠICKEJ STREETBALLOVEJ LIGY

I. ČASŤ

ÚVODNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

ČLÁNOK 1
NÁZOV A SÍDLO
1.1 Košická streetballová liga (ďalej len KSL) je nezávislé dobrovoľné združenie
občanov za účelom uspokojovania ich potrieb v oblasti telesnej výchovy
a športu, ale aj v iných oblastiach spoločenského a kultúrneho života.
1.2 KSL je samostatnou a nezávislou právnickou osobou vykonávajúcou svoju
činnosť v rámci vlastných stanov a právnych noriem Slovenskej republiky.
1.3 Sídlo KSL: Krosnianska 29, 040 22 Košice

ČLÁNOK 2
HLAVNÝ CIEĽ A PÔSOBNOSŤ
2.1 KSL vykonáva svoju činnosť v zmysle Zákona č. 83/1990 Zb.
2.2 Hlavným cieľom KSL je uspokojovanie záujmov svojich členov, ale aj ostatnej
verejnosti, najmä v oblasti športu a telesnej výchovy, ale aj v iných oblastiach,
ktoré prispievajú k rozvoju telesných, pohybových a morálne – vôľových
schopností jednotlivcov. Svojou pôsobnosťou KSL napomáha rozvoju fyzického
a duševného zdravia jednotlivcov a k spoločensky vhodnému spôsobu trávenia
voľného času. KSL pôsobí na všetky vekové kategórie a všetky spoločenské
vrstvy.
2.3 KSL vykonáva organizačné, ekonomické a riadiace činnosti pre zabezpečenie
týchto hlavných úloh:
a) organizovať streetballovú ligu v letnom období v Košiciach nielen pre
svojich členov, ale aj pre širokú verejnosť
b) organizovať streetballové turnaje v letnom období v Košiciach pre žiakov
základných a stredných škôl
c) organizovať streetballové turnaje v letnom období v Košickom kraji
d) organizovať streetballové miniligy na základných a stredných školách
počas celého roka
e) zabezpečovať pre svojich členov účasť na športových podujatiach
(turnaje, priateľské stretnutia, športové zájazdy) na Slovensku a vo svete
po stránke organizačnej, finančnej a materiálno – technickej (športové
oblečenie, občerstvenie)
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f) propagovať vlastnú činnosť, telesnú výchovu a šport
g) výstavba, modernizácia, prevádzka a starostlivosť o basketbalové ihriská
a iné telovýchovne objekty a zariadenia vo vlastníctve KSL
h) získavať finančné a materiálne prostriedky od fyzických osôb
a právnických osôb za účelom podpory poslania KSL

II. ČASŤ

ČLENSTVO
ČLÁNOK 3
ČLENSTVO V KSL
3.1 Členstvo v KSL je dobrovoľné.
3.2 Členom KSL sa môže stať fyzická osoba, ktorá dovŕšila 16 rokov života.
3.3 Právnická osoba sa môže stať členom na základe písomne uzatvorenej dohody
s KSL.
3.4 Prihláška do KSL sa podáva písomne a musí obsahovať: meno a priezvisko,
dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, prehlásenie žiadateľa, že sa
zaväzuje dodržiavať stanovy a iné platné normy KSL, dátum a podpis žiadateľa
o členstvo.
3.5 O prijatí za člena rozhoduje výkonný výbor KSL.
3.6 Dokladom o členstve je členský preukaz KSL.
3.7 Členstvo KSL zaniká:
a) dobrovoľným vystúpením na vlastnú písomnú žiadosť člena
b) vylúčením na základe porušenia stanov KSL

ČLÁNOK 4
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV
4.1 Členovia KSL majú právo zúčastňovať sa na činnosti a využívať výhody člena
KSL.
4.2 Členovia KSL majú právo zúčastňovať sa na členských schôdzach KSL, ak
dovŕšili 16 rokov a na rokovaniach orgánov KSL, ktoré hodnotia ich činnosť.
4.3 Členovia KSL môžu podávať podnety, návrhy, protesty a pripomienky
a požadovať od KSL do 30 dní odpoveď.
4.4 Členovia KSL môžu vyžadovať správy o činnosti a hospodárení KSL.
4.5 Členovia KSL môžu byť volený do orgánov KSL po dovŕšení 18. roku života
4.6 Členovia KSL musia dodržiavať stanovy, plniť pokyny a smernice výkonného
výboru a prezidenta KSL. Svojou činnosťou nesmú poškodzovať záujmy KSL.
4.7 Členovia KSL musia riadne a načas platiť členské a iné príspevky, ktoré
schválili orgány KSL.
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III. ČASŤ

ORGÁNY KSL

ČLÁNOK 5
ORGÁNY KSL
5.1 Orgánmi KSL sú:
a) členská schôdza
b) prezident KSL
c) výkonný výbor
d) kontrolór
5.2 Orgány KSL sa volia priamou voľbou na členskej schôdzi.
5.3 Prezident, výkonný výbor a kontrolór sa volia na obdobie štyroch rokov.
5.4 Z každého rokovania orgánov KSL musí byť vyhotovená písomná zápisnica,
ktorá musí byť prístupná všetkým členom.

ČLÁNOK 6
ČLENSKÁ SCHÔDZA
6.1 Najvyšším orgánom KSL je členská schôdza, ktorá sa koná raz za kalendárny
rok.
6.2 Členská schôdza schvaľuje vznik a zánik KSL, zlúčenie, vstup a výstup KSL
z iných právnických osôb.
6.3 Členská schôdza schvaľuje stanovy a normy KSL, ich zmeny, doplnky
a novelizácie.
6.4 Členská schôdza volí na obdobie štyroch rokov prezidenta KSL, výkonný výbor
a kontrolóra KSL.
6.5 Členská schôdza schvaľuje správu o činnosti o hospodárení KSL za uplynulé
obdobie, ktorú predkladá výkonný výbor.
6.6 Členská schôdza schvaľuje plán činnosti a rozpočet na ďalšie obdobie, ktorý
predkladá výbor.
6.7 Členská schôdza schvaľuje správu kontrolóra KSL.
6.8 Členská schôdza schvaľuje výšku členského príspevku.
6.9 Členská schôdza rozhoduje o sťažnostiach členov proti rozhodnutiam výboru
alebo kontrolóra.
6.10 Delegátmi členskej schôdze sú všetci právoplatní členovia KSL.
6.11 Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomných viac ako polovica
právoplatných členov KSL. Uznesenie je platné, ak ho schválila nadpolovičná
väčšina prítomných delegátov.
6.12 Mimoriadnu členskú schôdzu musí do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti
podpísanej viac ako jednou tretinou právoplatných členov KSL zvolať prezident
KSL.
6.13 Pod právoplatným členom KSL sa rozumie člen KSL, ktorý dovŕšil 16 rokov
života.
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ČLÁNOK 7
PREZIDENT LIGY
7.1 Prezident KSL je do funkcie volený na členskej schôdzi priamou voľbou na dobu
štyroch rokov.
7.2 Za výkon svojej funkcie zodpovedá členskej schôdzi, ktorá ho môže pre
porušovanie stanov kedykoľvek z funkcie odvolať.
7.3 Prezident KSL má tieto právomoci:
a) je štatutárnym zástupcom KSL
b) predkladá členskej schôdzi návrh plánu činnosti a navrhuje riešenie
jednotlivých problémov a pripravuje pracovné materiály
c) riadi činnosť výkonného výboru KSL
d) pripravuje organizáciu všetkých podujatí organizovaných KSL
e) vedie rokovania členskej schôdze a výkonného výboru
f) podpisuje zmluvy, dohody a hospodárske zmluvy
g) zodpovedá členskej schôdzi a členom výkonného výboru za manipuláciu
s finančnými prostriedkami na bežnom účte, kde spoločne s obidvoma
viceprezidentami má podpisový vzor

ČLÁNOK 8
VÝKONNÝ VÝBOR
8.1 Výkonný výbor KSL je zložený zo siedmich členov. Tvoria ho prezident KSL,
viceprezident pre športovo – technické otázky, viceprezident pre legislatívu,
technický riaditeľ, zástupca rozhodcov, zástupca hráčov a hospodár.
8.2 Právne úkony vykonáva prezident ligy alebo člen výkonného výboru na základe
písomného poverenia prezidentom KSL.
8.3 Členovia výkonného výboru vykonávajú svoje funkcie ako čestní funkcionári.
Členská schôdza môže jedenkrát ročne schváliť pre členov KSL finančnú
odmenu.
8.4 Výkonný výbor zvoláva prezident na základe vopred schváleného plánu
činnosti.
8.5 Výkonný výbor schvaľuje organizáciu všetkých podujatí organizovaných KSL,
kontroluje ich priebeh, rozhoduje o disciplinárnych priestupkoch.
8.6 Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomných viac ako polovica jeho
členov. Uznesenie je platné, ak ho schválila nadpolovičná väčšina prítomných
členov výkonného výboru.

ČLÁNOK 9
KONTROLÓR KSL
9.1 Kontrolór je nezávislý orgán KSL, oprávnený kontrolovať všetky druhy činnosti
KSL
9.2 Kontrolór má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach výboru s hlasom
poradným.
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IV. ČASŤ

MAJETOK A HOSPODÁRENIE
ČLÁNOK 10
ZDROJE MAJETKU
10.1 Majetok KSL tvoria finančné fondy, hmotný a nehmotný majetok, pohľadávky
a iné majetkové práva
10.2 Zdrojmi majetku sú:
a) členské príspevky od vlastných členov
b) štartovné príspevky a poplatky
c) finančné dary a príjmy od fyzických osôb a právnických osôb
d) finančné príjmy a dary od štátnych orgánov a organizácií
e) príjmy zo sponzorských a reklamných zmlúv
f) príjmy z vlastnej činnosti KSL
g) vlastná podnikateľská činnosť
h) dotácie a granty od fyzických a právnických osôb
10.3 O hospodárení KSL vedie hospodár KSL riadnu evidenciu v zmysle platných
účtovných predpisov.

V. ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
ČLÁNOK 11
PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ STANOV
11.1 Stanovy KSL sú platné dňom ich schválenia od ustanovujúcej členskej
schôdze KSL.
11.2 Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie na MV SR.
11.3 Otázky, ktoré neupravujú tieto stanovy sa riadia všeobecne záväznými
právnymi normami SR.
11.4 Stanovy KSL boli schválené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 8. júna
2002.

ČLÁNOK 12
ZÁNIK KSL
12.1 KSL zaniká uznesením členskej schôdze schváleným viac ako polovicou
hlasov právoplatných členov.
12.2 Členská schôdza vymenuje likvidátora, ktorý na základe uznesenia o spôsobe
likvidácie bude za likvidáciu zodpovedný a čo najskôr vyrovná všetky dlhy
a záväzky KSL.
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