STANOVY Klubu Ruiny
ČASŤ PRVÁ

Článok 1
Názov, sídlo a založenie klubu
1.1

Názov klubu je: Klub Ruiny (v tomto dokumente ďalej uvádzané ako „klub“).

1.2

Sídlo klubu je: Žitná 4, 831 06 Bratislava, Slovenská republika.

1.3

Klub je právnickou osobou, je založený na čas neurčitý.

1.4

Oficiálna skratka klubu je „KR“.

1.5

Klub má právnu subjektivitu.

ČASŤ DRUHÁ
CIEĽ ČINNOSTI KLUBU

Článok 2
Ciele činnosti

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

organizácia kultúrnych, spoločenských, športových a vzdelávacích akcií
podpora a rozvoj stolových, kartových a iných spoločenských hier
nákup, správa a predaj majetku získaného k dosahovaniu cieľov združenia
zakladanie, vedenie a podpora klubov zaoberajúcich sa podobnými záujmami
nadväzovanie kontaktov a spolupráca s podobne zameranými domácimi a zahraničnými
inštitúciami, organizáciami a združeniami
podpora členov združenia alebo členov klubov v reprezentačnej činnosti

ČASŤ TRETIA
ZÁSADY HOSPODÁRENIA

Článok 3
Zdroje činnosti

3.1

Klub bude financovať svoju činnosť najmä z nasledujúcich zdrojov:
a) prijaté dary,
b) členské príspevky, v prípade, ak tak určí správna rada interným predpisom,
c) príjmy klubu z jeho vlastnej činnosti,
d) finančné prostriedky od sponzorov,
e) dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia,
f) príjmy z finančných prostriedkov uložených v bankových inštitúciách,
g) ostatné zdroje podľa rozhodnutia správnej rady klubu,
h) Iné príjmy klubu.

3.2

Príjmy klubu z jeho vlastnej činnosti za účelom dosiahnutia cieľa klubu môže klub získať aj
prostredníctvom nasledovnej činnosti, ktorá však má len doplnkový charakter:
a) nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora (napr. tvorba hier),
b) sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
c) organizačné a technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí, workshopov,
súťaží, výstav a pod.

Článok 4
Použitie zdrojov

4.1

Zdroje klubu možno použiť len v súlade s cieľom činnosti klubu uvedeným v druhej časti
týchto stanov a na úhradu nákladov spojených s činnosťou klubu.

4.2

Klub bude mať uložené svoje finančné prostriedky na účtoch v bankových inštitúciách
a v hotovosti pre jednotlivé výdavky.

4.3

Všetky hmotné a nehmotné aktíva, ktoré klub nadobudne, sú majetkom klubu.

4.4

O použití zdrojov rozhodne na základe návrhu predsedu správna rada.

4.5

Klub zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom. Členovia klubu neručia za
záväzky klubu.

ČASŤ ŠTVRTÁ
ČLENSTVO

Článok 5
Vznik členstva
5.1

Ktorákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba sa môže stať členom klubu na základe ním
podpísanej písomnej žiadosti, ak správna rada schváli prijatie osoby za člena združenia.
V písomnej žiadosti záujemca o členstvo vyhlási, že súhlasí so stanovami klubu a že bude
podporovať ciele klubu a podieľať sa na činnostiach klubu.

5.2

Dokladom členstva je potvrdenie vydané predsedom.

Článok 6
Zánik členstva

6.1

Členstvo v klube zaniká nasledovným spôsobom:

a) rozhodnutím správnej rady o vylúčení člena. Správna rada určí deň zániku členstva
v zápisnici z jej zasadnutia. Vylúčený člen nemá právo požadovať vrátenie žiadnych aktív,
ktoré previedol do majetku klubu.
b) doručením oznámenia člena o jeho rezignácii predsedovi. Člen, ktorý oznámil rezignáciu
nemá právo požadovať vrátenie žiadnych aktív, ktoré previedol do majetku klubu,
c) zánikom právnickej osoby. Právnemu nástupcovi právnickej osoby nevzniká členstvo
v klube,
d) smrťou člena,
e) zánikom klubu.

ČASŤ PIATA

Článok 7
Práva a povinnosti člena klubu

7.1

Každý člen má právo:
a) byť informovaný o činnostiach a riadení klubu. Informovanie sa
o činnostiach a riadení klubu je záležitosťou každého člena podľa jeho uváženia,
b) byť volený za člena správnej rady alebo do funkcie predsedu, v prípade, ak s takým
zvolením súhlasí.
c) aktívne sa zapájať do diskusií, zaujímať osobné stanoviská a názory
d) podávať návrhy a odporúčania orgánom klubu.

7.2

Každý člen klubu je povinný:
a) dodržiavať stanovy a interné predpisy klubu,
b) aktívne podporovať cieľ a činnosť klubu podľa svojich možností a schopností, právnické
osoby v rámci dovoleného rozsahu ich činnosti,
c) podávať návrhy a odporúčania orgánom klubu v prípade, ak by mohli byť klubu na
prospech pri napĺňaní cieľa činnosti klubu.
d) zodpovedne pristupovať ku všetkým zvereným úlohám a záväzkom;
e) dodržiavať zásady slušného a korektného správania sa a vystupovania;
f) šíriť dobré meno klubu ako aj jeho partnerských organizácií.

ČASŤ ŠIESTA
ORGANIZÁCIA

Článok 8
Orgány

8.1

Orgány klubu sú:
a) správna rada,
b) predseda.

8.2

Najvyšším orgánom klubu a najvyšším riadiacim orgánom je správna rada. Zasadanie správnej
rady zvoláva predseda minimálne raz za kalendárny štvrťrok, inak je predseda povinný zvolať
zasadanie správnej rady na základe písomnej výzvy nadpolovičnej väčšiny členov správnej
rady, doručenej predsedovi.

8.3

Správna rada:
a) schvaľuje prijatie nových členov klubu,
b) rozhoduje o vylúčení členov klubu,
c) volí a odvoláva členov správnej rady z radov členov klubu,
d) schvaľuje zmeny stanov,
e) prijíma rozhodnutia o dobrovoľnom zrušení alebo zlúčení klubu,
f) volí a odvoláva predsedu a určuje jeho odmenu,
g) schvaľuje ročný plán činnosti,
h) schvaľuje výročnú správu o činnosti klubu a ročné finančné výkazy,
i) spravuje a riadi záležitosti a činnosť klubu, rozhoduje o všetkých podstatných
záležitostiach klubu, rozhoduje o vnútornej štruktúre klubu, a pravidlách jej fungovania,
ktoré musia byť v súlade s právnymi predpismi a so stanovami.
j) môže určiť výšku členského príspevku a príspevok jednotlivo podľa uváženia odpustiť,
v prípade, ak sa bude takýto príspevok platiť,
k) vydáva interné predpisy.

8.4

Správna rada má najmenej troch členov, ktorí budú vo funkcii, až kým nebudú zvolení noví
nástupcovia členov správnej rady alebo až do doručenia písomného vzdania sa funkcie do
sídla združenia alebo až do odvolania nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov
správnej rady. Každý člen správnej rady je oprávnený navrhnúť nového člena (členov)
správnej rady, a to spomedzi členov klubu. Noví členovia správnej rady sú volení do funkcie
nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov správnej rady.

8.5

Člen správnej rady môže kedykoľvek odstúpiť z funkcie, a to doručením písomného
oznámenia o rezignácii do sídla klubu. Člen správnej rady môže byť zo svojej funkcie
odvolaný, ak o tom rozhodne nadpolovičná väčšina všetkých členov správnej rady. V prípade,
ak odstúpením alebo odvolaním počet členov správnej rady bude nižší ako päť, nie je to
prekážkou fungovania správnej rady, správna rada však bez zbytočného odkladu rozhodne
o zvolení nových členov správnej rady z radov členov združenia tak, aby v správnej rade boli
najmenej piati členovia.

8.6

O otázkach, ktoré nie sú upravené osobitne týmito stanovami, rozhoduje správna rada
nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov správnej rady. Pri všetkých hlasovaniach
správnej rady má každý člen jeden hlas.

8.7

V mene klubu koná a podpisuje predseda samostatne. Predseda bude zvolený správnou radou
bez zbytočného odkladu po zaregistrovaní klubu. Predseda pri konaní v mene klubu rešpektuje
rozhodnutia správnej rady. Do zvolenia Predsedu koná v mene klubu osoba oprávnená konať
za prípravný výbor, t.j. Martin Tkačov, Žitná 4, 83106 Bratislava, r.č. 890727/6521.

8.8

Predseda:
a) koná a podpisuje v mene klubu voči tretím osobám,
b) reprezentuje klub na verejnosti,
c) vypracúva podrobný ročný plán činnosti,
d) zúčastňuje sa zasadaní správnej rady bez práva hlasovať, v prípade, že nie je členom
správnej rady,
e) zvoláva správnu radu štvrťročne, na písomný podnet nadpolovičnej väčšiny jej členov
alebo podľa vlastného uváženia,
f) vykonáva inú činnosť jemu delegovanú správnou radou

8.9

Funkčné obdobie predsedu je dva roky. Správna rada zvolí predsedu na ďalšie funkčné
obdobie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov správnej rady. V prípade, že je
navrhovaná osoba súčasným členom správnej rady, nezúčastní sa volieb a nebude o svojej
osobe hlasovať. Predseda môže byť súčasne členom správnej rady. Predseda môže
kedykoľvek odstúpiť z funkcie, a to doručením písomného oznámenia o rezignácii do sídla

klubu. Predseda môže byť zo svojej funkcie odvolaný, ak o tom rozhodne nadpolovičná
väčšina všetkých členov správnej rady.

ČASŤ SIEDMA
Článok 9
Zánik klubu

9.1

Združenia zaniká:
a) dobrovoľným rozpustením,
b) zlúčením s iným právnym subjektom,
c) právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra o rozpustení klubu.
O dobrovoľnom rozpustení a o zlúčení klubu s iným subjektom rozhoduje správna rada
nadpolovičnou väčšinou všetkých členov.

9.2

Pri zániku klubu sa vykoná majetkové vysporiadanie, ktoré vykoná správna rada v súlade
s cieľmi klubu. Členovia klubu nemajú nárok na vrátenie do klubu vložených alebo na klub
prevedených aktív.
ČASŤ ÔSMA
Článok 10
Záverečné ustanovenia

10.1

Prví členovia klubu a zároveň členovia správnej rady:
1.
2.
3.

Martin Tkačov, bytom Žitná 4, 831 06 Bratislava, Slovenská republika,
r.č. 890727/6521,
Samuel Kováčik, bytom Stolárska 37, 831 06 Bratislava, Slovenská republika,
r.č. 881015/6575,
Jakub Václavínek, bytom Hybešova 30, 831 06 Bratislava, Slovenská republika,
r.č. 881215/6595,

10.2

Stanovy boli schválené prípravným výborom dňa 15.12.2009.

10.3

Výklad Stanov združenia robí správna rada.

10.4

Tieto stanovy sú vyhotovené v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve budú zaslané na
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako príloha k návrhu na registráciu združenia a dve
budú uložené v sídle združenia u predsedu.

V Bratislave 15.12.2009

