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PosLANIE A CIEI-E oBČIANsKEHo ZDRUŽENIA
2.1.^matéťska slovenská hoke.jová liga' o'z. (názov v podobe slo'atkyI ASIIL, o'z'), je
dobťovol'ná, nezisková, nepolitická' nenáboŽenská organizácia' zametaná na olganizovanie
a riadenie sťlt'aže Amatérskej s]ovenskej hokeiovei ligy. Združuje amatéIskych hráčov
l'adového hokeja.

2'2' Ciel'om OZje zliadenie Amatérskej slovenskej hokcjovej ligy. ajej prostťedníctvon:
2'2.lI pÍe s\'ojich členov.
a) organizovat'a usporiada\'ať Zápas}' Amatérskej sLor'enskej hokejovcj lig1.

b) poskytnúť iné podpotné a súvisiace aktivity, vrátane Zřiadenia web stránk\
rvulv'ashl.sk poskytrr.júcej infor'rlácic o aktivitáoh oZ.

2'2'2l zabezpečovanie podpon]ej a prezentačnej činnosti v oblasti špoťtu, zabezpečovanie
športovo-ku1túrnych podLrjatí.

Čl' tll'

Čr,ENsTVo V oBČIANsKoM ZDRUŽENí
oZ je dobrovo]'né. Člcrrom oZ sa móŽe stať fyzická a právnická osoba a1ebo irrý
kolektiv' ktorí majťr predpoklady podiel'at' sa na ťozvoji činnosti oZ a súhlasia s týmito

3.1. Členstvo v

stanovami,

3'2' Riadne člcnstvo vzniká na základe pisomne.j prihlášky za ó|ena OZ' o prijatí za čiena
rozlroduje Správna rada jednomyscl'ne' Přijatie 7a č]ena občianskeho ZdťuŽenia je platné a
účinrrépo schválení správnou radou a podpison jedného člerra Správnej rady na písomne.j
prihláške za člene oZ' Zal(ladajúcim čienorl združenia sa rozunlejú členovia pr'ípravného
výboru pre za]oŽcnie oZ, ktolým ČIenstvo v oZ vznjká zároveň so vznikom oZ
3'3' Zakladajúci ai ťiadn-Y člen majú ťovnaké práva spo.jené s č]enstvom r' zdnrŽcní, medzi ktoré
patrí predovšetkým :
dJ /,lL:r.lio\.]l'.d l'a clcn.lťj 5chód/i.
b) predkladat' Správnei rade návrhy a podnety k činnosti zdruŽenia,
c) voliť a byť r'olený od osemnásteho loku \'eku do orgánov združenia'
d) predkladať personálne návrhy do olgánov zdrllŽenia.
e) b1ť in lorr'or an1 o Činno.l| /drJ/eniJ'
1) \']'Llživat' infoflnácie a služby združerria'
3'4' Zakladajúci aj riadny člen majú rovnaké povinnosti spojené s členstvom v zdrl]ženi'
medzi ktoťépatťípredovšetkým
a) konat'v zmysle stanoÝ)
:

Stanovy ASHL.

o.z.
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riadiť:a ciel'mi ÁrŮenia, /
. I Jkli\ ne 5i zúČa.tiovaťna z.'fac]nutiJCh ť leh.kú
d J'lni|' Ll1ne'e ria a roZhodnLlL\i orgJno\ ,,drtlŽeniA
'
ť) Chlir'" mdielok oZ a sLrr.]ť \a o jeho /. el'rd o
le,
l) rr\rádzať Člen.le pri.per k1 r d 1ý'1'e urČenej ': vnou radorr pre prísIušnýkalcndárny rok'
l5 Č1cn oZ je povinný:
a) aktívne sa podiel'at' na jeho činnost1.
b) chťániť majetok oZ a stařat'sa ojeho Zvelaďovanie,
o) dodrŽiavať tieto stanovy a plniť rozhodnutia prijaté orgánmi oZ'
3'6' Clenstvo v oZ zaniká :
a) vyslúpením
b) z dóvodu neplatenia členskéhoprispevku
c) vylúčenim
d) úmrtírr'r fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby
e) zánikorl oZ.
3'7'Č]en móže na základe svojho rozhodnutia kedykolvek vystúpiťz oZ' Člerlstlo zanrka
okamilrom doručenja písomnéirooznámenia člena o lTstÚlpení Z oZ'
3.8' Ák ólen nezaplatí stanovený členský plíspevok k poslednému dňu lehoty určencj v
rozhodnutí sptávnej lady, Zanikájeho členstvo k tomuto dňu.
3.9. Ak sa dopuslí člen takého konanja' ktoré je nezlučite]'nés jeho čIcnstvom ý oZ, ]móže
správna rada oZ rozhodnút' o jeho vylúčení'o vylúčeníbude taký člen pisomne
vyl'ozumený' Clenstvo zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto ťozhodnutia.
opátovné členstvo takéhoto člena je moŽné len so súhlasorn č1enskej schódze pli najb]ižšom
zasadaní, alebo v období medzi členskýrli schódzarrri so súhlasom správnej rad)''
b1

Čl. ]V'

oRCÁNY oBČlANsKEHo ZDRUŽENIA
a) s'právna rada'
b) Clenská schódza

c) Reví7oř'

4.1

oZ'

SPRÁ\INA RADA
Spláva a vedenie
a) Správna rada je najvyššímorgánom ZdruŽenia, zodpovedá a dozerá na všetky úlohy
súvisiace s činnosťou,financovaním a programom združenia, resp' vykorráva úlohy, l<toré
sú jej zverené v znysle týchto stanov alebo rozhodnutÍ členskej schódze' Skladá sa z
troch členov' volenýclr nadpolovičnou váčšinou všetkých prítomných členov oZ
oprávnených hlasovať na čIenskej schódzi oZ'
b) Správna rada sa stretáva aspoň raz do roka v určenom čase a na ulčenom nlieste'
ZasadnLltie správnej rady zvoláva prezident zdluženia' Správna rada.ie u7nášaniaschopná
za plítonrnosti nadpolovičnej váčšinyjej č]enov a rozhodnutia pdjína jednodllchou
váčšinou prítomných čLenov. Rozhodnutie o sch\'áIení Zmeny stanov oZ prijima Správna

4' 1' 1

reda j edno myse l'ne za účastivšetk'Y'oh ólenov Správnej rad1''

c) Spťávna lada móžc prizvat'k spolupráci, prípadne i zamestnať d'alšie osoby'
4'] '2 Funkcionári spráVne.j rady

Funkcionári Správnej rady sú vo]eni dvojtretinovou váčšinou všetkých členov Správnej
Iady' Funkcionármi splávnei rady organizácie jeI
s|anovy AstIL,
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bdobie

cteni

Členovia
spojené s funkčným obdobírl Správnej rady' pričom opátovné zvolenie za člena sa
pripúšt'a'Fllnkčnéobdobie č]enov Správnej rady je ohr'aničenévznikonr a zánikom
členstva v Spr'ávnej rade.
a) Členstvo v Správnej rade vzniká dňom zvolenia za Člena Správnej rady podl'a článku
4.1.1.a).

('lcn'tr o r Sprar nej mclezanika:
- ukončenímfunkóného obdobia,
- pisomným oznámením o vzdaní sa lunkcie,
_ vy1účením.o ktorom lozhodLlje Správna ťada dvojlretinovou váčšinou vŠetkých
svojich členov' Vylúčerriesa deje zo závažných dóvodov. napr' opakovani
pol.ušovanie vnútorných pledpiso\' oZ.
- úmftím.
- Zánikom oZ'
c) Člen Správnej rady sa móžc kcdykolvek vzdať svojej funkcie písomnjm oznalnenlln,
ktoré nlusí byl' doručenéštatutálnemu zástupcovi združenia najneskór mesiao voprcc1'
Splávna rada vyhIási do 3olich dní od doručenia doplňujúce vol'by na zvolenie
íunkcionára Správnej rady na zostávajúce íunkčnéobdobie.
b r

,1.1.4 statutárnv ZástuDca
a) statutárny zástupca zasluplÚe organizáciu Ilavonok a má právo disponovať s majelkom

oz.

b) Štatutárnymi Zástllpcami občianskeho Zdn]ženia sťl prezident oZ' viceprezident oZ
a gener'álny seketár OZ, ktorí sú oprávneni samostatne konat'za zdťuŽenie.
4.2

ČLENsKÁ scHÓDZA oZ

a) Členskúschódzu zvoláva aspoň laz Za Iok plezident oZ, alcbo ak poŽiada pisomne o
zvolanie aspoň trojpátinoÝá váčšina členov združcnia, a to do 30-tich dní od doručenia
žiadosti združeniu' Hlasoval, volil. schval'ovat'a rozhodovať móŽrr na členskej schódzi
len plá\'oplatní čIenovia oZ' Pri h]asor anr na č'lenskej schódZi ma [azdj člen jeden hlas'
Ustanovlrjúcu členskúschódzu, na ktorcj sa zúčastniaZakLadajúci členovia OZ, zvoláva
splnomocnený zástrrpca pripravného \'ýboru ple za]oženie oZ v lebote do 30-tich dni od

zarcgistrovania OZ.
b) Členská schódza oZ má tieto úlohy:
- volit'Správnu radu oZ.
- schval'ovat' plán činnosti oZ,
' schval'ovat'výsledky hospodárenia za kalendárny rok
c) C]enská schódzaje uznášania schopná za pťítomnostinadpo]ovičnei \'áčšinyje.j členoY
oprávnených hlasovať a r'ozhodnutia prijfua jednoduchou váčšinou pťítomnýchč1enoV'
1'3

REvÍZoR
4'3'l Revízor vykonáva kontrolnú činnost'hospodárenia oZ. Správu

o tcjto revízii predkladá
prvon pracovnom stretnutí Sprá\'nej rady v kaŽdom novom l(alendá om roku. v |ťípade
žiedosti aktívncho č]cna aj na čle|skej schódzi.
na

Stanov)

^SUL,
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:l

volí Správna rada na furrkčnéobdobic 5 lokov. pťi
pripúšt'a.Na zr'olenie a odvolanic levízora sa \_Žaduie nadpolo
4-3.2 Revízora

pritomných člel]ov Správne j lad)''

Čl' V'

ZÁsADY I lOSPoDÁRENIA oBČlA\SKEl Io ZDRUZI]NIA
5' l '

Združcnie hospodári podl'a rozpočtu, ktory Schval'uie Splá\'na lada ZdluŽenia. splávna ťada
Zdluženia je poYinná predloŽiť sprár,u o hospodáreni 7a uplynulý kalendál'n-v lok na členskej

schódzi zrlnlženin
5'2' o plí.jmoch a \'ýdajoch sa vedie účtovníct\'ov Zmysle platných právnych predpiso\ '
5'3' Príjn'ry zdrrrženia na činnosťoZ tvoria najn]á: dobrol'oltó dary. dotácie' glantv a č]enské
príspevky'
5'4' ]l1avným druhom činnostije organizo\'anie a riadenie Amatérskej slo\'enskej hokejove.j ligy.
5'5' o {iške členských príspevkov a iných poplatkov na kalendá]ly rok rozhodLÚe správna rada.
5'6' Výdavky zdmženia slúžiana zabezpcčenic p1ncnia činnosti občianskeho ZdruZenjir' n.UrnJ
tých podl'a bodu 5 ''+'

Čl' Vl'
VŠI]oBECNÉUSTANovEN1^
6'

l' Zameslnávanie odborných praoovníkov, lesp' Zabezpcčovanie sluŽieb spojenÝch

s

plnenín S

dosahovanÍn cieI'ol' ()Z. združcnic zaisťu]c r' sú1adc s prislušnými plávrr'vmi predpisrrri.
Č]. VI]'

ZÁNIK oBČIANSKEIIo ZDRUŽI]NIÁ

7'l' Zánik Zdluženia nastáva v

pťipade, ked' Správna rada rozhodne a zánikrr Zdťuženia, alebo o
Zlú]čenís inýIn ZdruŽení]n, a]ebo pÍávoplatnýrn rozhodnutím MinisteNtva vnť]třa'
7'2' Správna rada pri Zánil(Ll men!Úe Likvidačnúkomisiu Zo sÝojich radov. ktolá rozhodne po

q/p1atení všctkých závázkov o delimitácii zvyšnéhomajetl(u do nástupnickcj org3llizdcic
aiebo incj organizácic, ktorcj čirrnost'je príbuzná činnosti a ciel'om oZ'
Č1' Vl1l'

ZA VF]RI]'NF]

t

iSI'ANOVI]NII.]

'T'cnto dol(ument nadobúda právnu úlčinnosl'.jeho legistráciou na

Minislerstve vnúlra sloVenskej

rcpLrblikl..

V N]lre dňa 02.06'2014
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