
Stanovy občianskeho združenia Vrábel Motoršport
§ 1

Názov

Názov spoločnosti je "Vrábel Motoršport".

§ 2
Sídlo

Sídlom združenia je: Šalgovce 111, 956 06 Šalgovce, Slovenská republika.

§ 3
Účel

(1) Táto spoločnosť je založená za účelom:
a) účasti tímu na motoršportových podujatiach, a to najmä na rally podujatiach a  

reklamných podujatiach,
b) organizovania motoršportových podujatí, 
c) rozvíjania motoršportu v Slovenskej republike a v zahraničí,
d) iných činností súvisiacich s motoršportom.

(2) Táto spoločnosť nie je založená za účelom zisku žiadneho z jej členov.

§ 4
Členstvo

(1) Členom združenia sa smie stať akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba formou 
písomnej žiadosti a po kladnom rozhodnutí predsedu združenia.

(2) Členstvo vzniká dňom kladného rozhodnutia predsedu združenia na žiadosť žiadateľa.

§ 5
Práva členov

(1) Aktívne sa podielať na činnosti združenia.
(2) Voliť a byť volený do orgánov združenia.
(3) Obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko
(4) Byť informovaný (písomne alebo ústne) o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.
(5) Dobrovoľne vystúpiť zo združenia.

§ 6
Povinnosti členov

(1) Dodržiavať stanovy združenia.
(2) Pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci.
(3) Podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať členom 

združenia.
(4) Platiť členské príspevky.
(5) Ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.



§ 7
Zánik členstva

(1) Vystúpením. Členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení 
zo združenia predsedovi združenia.

(2) Úmrtím fyzickej osoby. Zánikom právnickej osoby.
(3) Zánikom združenia.
(4) Vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena.
(5) Vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z 

iných dôležitých dôvodov. O vylúčení rozhoduje rada spoločnosti. Proti rozhodnutiu o vylúčení má 
právo podať člen odvolanie na členskú schôdzu spoločnosti.

§ 8
Orgány združenia

(1) Najvyšší orgán združenia je Členská schôdza združenia.
(2) Výkonný orgán združenia je Rada združenia.
(3) Štatutárny orgán združenia je Predseda združenia.
(4) Kontrolný orgán združenia je Revízor združenia.

§ 9
Členská schôdza

(1) Rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením  alebo 
dobrovoľným rozpustením združenia.

(2) Schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov.
(3) Shvaľuje plán činnosti a výročnú správu nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
(4) Schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
(5) Volí a odvoláva členov rady, predsedu združenia a revízora kvalifikovanou väčšinou 

(3/5) hlasov všetkých členov.
(6) Je zložená zo všetkých členov združenia

§ 10
Rada

(1) Za svoju činnosť zodpovedá Členskej schôdze združenia.
(2) Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami členskej schôdze.
(3) Zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné 

materiály na tieto rokovania.
(4) Skladá sa z dvoch členov združenia volených členskou schôdzou spomedzi členov 

združenia na 2 roky.

§ 11
Revízor

(1) Je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu. 
Členstvo v kontrolnom orgáne je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia

(2)  Kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje 
opatrenia na ich odstránenie.

(3) Kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.
(4) Je volený spomedzi členov združenia členskou schôdzou na 3 roky.



§ 12
Predseda

(1) Je štatutárny orgán združenia volený členskou schôdzou z členov rady na 2 roky.

§ 13
Hospodárenie

(1) Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
(2) Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
(3) Zdrojmi majetku sú: 

a) členské príspevky, 
b) dary od fyzických osôb, 
c) dotácie a granty od právnických osôb

(4) Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia. 
V záujme vytvárania vlastných zdrojov združenie vykonáva v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k 
záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania 
združenia, a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami. 

(5) Cieľom hospodárenia je financovať náhradné diely, servis, ropné látky (oleje, pohonné 
hmoty, pneumatiky), iné náklady, potrebné k dosahovaniu cieľov združenia uvedených v § 3.

(6) Všetky prostriedky, ktoré získa spoločnosť využije na úpravu, servis, opravu závodného 
vozidla,  na  štartovné  na  súťažných  podujatiach,  na  prepravu  závodného  vozidla  alebo  na  iné 
činnosti súvisiace s činnosťami uvedenými v § 3.

§ 14
Zánik združenia

(1) O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným 
rozpustením rozhoduje členská rada, ktorá menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky 
záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej rady. 

(2) Zánik združenia oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej 
republiky. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70 – 75 Obchodného zákonníka.


