
STANOVY 
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Preambula

VETERÁN KLUB MANÍN je záujmovým združením fyzických osôb ( ďalej  VKM ),  ktoré vzniklo 23.12.2014 v
zmysle Zákona o združovaní občanov č.83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a je riadne registrované v registri
občianskych združení  vedenom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pod číslom spisu VVS/1-900/90-452 40.

Článok 1
Základné ustanovenia

1. Názov združenia je VETERÁN KLUB MANÍN, skrátene „VKM“.

2. Grafickým symbolom (znakom, logom) klubu je kruh, v ktorom sa nachádza spojka valcovacej stolice so siluetou 
vrchu Manín, cestou a skútrom Manet. V spodnej časti znaku je v kruhopise situovaný text  „zal. 2014“. Na vrchu kruhu
sa nachádza tvarovaný nápis „Veterán Manín Klub“ vložený v geometrických útvaroch. Použité farby na znaku -zelená, 
červená, čierna, hnedá, béžová, modrá, bledomodrá.

3. Sídlo združenia je : AUTO SMATANA  SNP 1936, 01701 Považská  Bystrica

Článok 2
Cieľ činnosti združenia  

Cieľom a predmetom činnosti združenia je dobrovoľnou aktivitou svojich členov, odborne, materiálne a finančne :

- združovať vlastníkov a sympatizantov historických vozidiel a historickej techniky,

-zviditeľňovať pre verejnosť motocykle, automobily, príp. iné historické dopravné prostriedky a historickú techniku 
prostredníctvom organizovania stretnutí a podujatí,

- podporovať rozvoj reštaurovania, uchovávania a využívania historických vozidiel ako aj vedenie a uchovávanie 
dokumentácie o historických vozidlách,

- priblížiť verejnosti prostredníctvom akcií a osvetovej  činnosti históriu výrobnej činnosti už neexistujúceho podniku 
Považské Strojárne Považská Bystrica so  zameraním na výrobu vozidiel

- motivovať najmä mladých ľudí zachovávať hodnoty historických vozidiel a historickej techniky

- vydávať, prípadne sa podieľať na vydávaní publikácií o historických vozidlách a historickej technike, napr. o 
motocykloch a iných produktoch vyrábaných v minulosti  v Považských Strojárňach Považská Bystrica , celkovo o 
histórii a  motošporte v Považskej Bystrici ,

- vytvárať priaznivé podmienky pre spoluprácu a výmenu informácií medzi členmi klubu,

- spolupracovať v rámci svojej činnosti s podobnými inštitúciami doma i v zahraničí na podpore a propagácii 
historických vozidiel a ich využití, prípadne oganizovaní podujatí.

- vytvárať priestor a podmienky pre realizáciu programov a projektov súvisiacich s cieľmi združenia,realizovať 
spoločné projekty s inými odbornými a profesijnými organizáciami,

- realizovať propagačné kampane a komunikačné stratégie



Článok 3
Vznik a zánik členstva

1. Členstvo v združení je dobrovoľné.

2. Členmi združenia sú fyzické aj právnické osoby.

3. Všeobecnými podmienkami pre vznik členstva je podanie písomnej prihlášky Výkonnej rade , splatenie príspevku na 
činnosť združenia a  akceptovanie stanov združenia.

4. O prijatí pristupujúceho člena  klubu rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov  Výkonná rada.

5. Členstvo v združení zaniká :

a) vystúpením 
– členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o  vystúpení  zo združenia, alebo dňom ústneho 
vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí   najvyššieho orgánu – Valného zhromaždenia,
      
b) úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
     
c) vylúčením

d) nezaplatením členského príspevku 

 e) zánikom združenia

6.  Členstvo právnických osôb môže zaniknúť tiež ich vstupom do likvidácie, vyhlásením
      konkurzu, splynutím alebo zánikom

7. Člen môže byť vylúčený z dôvodov :

  a) nedodržiavanie stanov a ďalších predpisov vzťahujúcich sa na členov združenia,
   
  b) odsúdenia za úmyselný trestný čin,

  c)  že svojou činnosťou preukázateľne poškodzuje  povesť a dobré meno združenia, hospodárenie a majetok
     združenia a v prípade zvolenia, resp. poverenia funkciou, že dlhší čas ( najmenej pol roka ) zo zdravotných alebo   
     iných dôvodov nevykonáva riadne  svoju funkciu. 

  d) nerešpektovania zásad finančnej disciplíny a neplatenia finančných príspevkov v
     riadnom termíne. 
   - nedodržanie lehoty na zaplatenie členského príspevku je možné z preukázateľných  
     závažných dôvodov výnimočne predlžiť, pričom závažnosť dôvodov posudzuje  
     nadpolovičnou väčšinou hlasov Výkonná rada.   

8.  O vylúčení člena klubu rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov  výkonná rada. Proti rozhodnutiu o vylúčení ,
     okrem článku 3, bodu 7 písm. b) týchto Stanov ,má právo podať člen písomne Valnému zhromaždeniu do termínu 
     jeho najbližšieho konania prostredníctvom revíznej komisie.

Článok 4
  Práva a povinnosti člena združenia

1. Člen združenia má právo:

a) podieľať sa na činnosti združenia,

b) voliť a byť volený do orgánov združenia,   

c) zúčastňovať sa na rokovaní Valného zhromaždenia, podávať návrhy,



d) byť informovaný  o činnosti a rozhodnutiach  orgánov združenia, 

e) obrátiť sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,

f) podieľať sa na výhodách, ktoré združenie  poskytuje svojim členom,

g) výnimku z práv člena  uvedených v bode 1 písm. b), c),e) tohto článku majú osoby do 18 rokov veku.

2. Člen združenia  má povinnosti:

a) dodržiavať stanovy združenia,

b) plniť uznesenia a rozhodnutia orgánov združenia,

c) podľa svojho svedomia ,  rozsahu svojich možností a schopností aktívne pomáhať orgánom združenia pri plnení
cieľov združenia, predovšetkým v organizačnom zabezpečení jednotlivých podujatí,

d) riadne a včas, podľa stanoveného termínu, platiť členské príspevky,

e) čestne a zodpovedne plniť zverené funkcie v združení

f)  ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia

g) výnimku z plnenia povinností uvedených v bode 2 písm. d), e) tohto článku majú osoby do 18 rokov veku.

                                                                  

 Článok 5
Orgány združenia

Orgánmi združenia sú :

1. najvyšší orgán     - Valné zhromaždenie

2. výkonný orgán    - Výkonná rada 

3. štatutárne orgány – Predseda a podpredseda

4. kontrolný orgán   -  Revízna komisia

Článok 6
Ustanovenie orgánov a ich právomoci

1. Valné zhromaždenie

1.1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia podľa článku 5 týchto Stanov  a  je tvorené zo všetkých
oprávnených  členov združenia.

1.2.  Rokovanie  Valného zhromaždenia  zvoláva  predseda  združenia  najmenej  raz  do  roka  a  to  najneskôr  do  troch
mesiacov po skončení kalendárneho roka, resp. hospodárskeho obdobia.  Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné , ak
je prítomná aspoň jedna polovina oprávnených  členov združenia a o uzneseniach rozhoduje nadpolovičnou väčšinou
prítomných členov, pričom každý člen má jeden hlas.



1.3.Rokovanie mimoriadneho  Valného zhromaždenia zvoláva predseda združenia podľa potreby, alebo v prípade, ak o 
jeho zvolanie požiada 1/2-ica oprávnených členov združenia. 

1.4. Zvolanie riadneho ( mimoriadneho) Valného zhromaždenia oznámi výkonná rada ,, elektronicky všetkým členom
združenia  7 dní pred jeho konaním s uvedením programu, ak to nie je v týchto Stanovách uvedené inak . Rokovanie
vedie predseda združenia, v jeho neprítomnosti podpredseda, prípadne iný, poverený člen výkonnej rady združenia.

1.5. V  prípade,  ak  riadne  zvolané  Valné  zhromaždenie,  alebo  mimoriadne  Valné  zhromaždenie   nie  je
uznášaniaschopné z dôvodu, že sa na ňom  nezúčastní aspoň jedna polovina oprávnených členov združenia,
môže jeho riadiaci  otvoriť rokovanie Valného zhromaždenia bez ohľadu na počet prítomných členov, pričom
prítomní členovia rozhodnú aklamáciou – zdvihnutím ruky o tom, či sa Valné zhromaždenie bude konať. Pre
rozhodnutie o konaní Valného zhromaždenia a o jej právoplatnosti je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
prítomných členov. Na platnosť uznesení Valného zhromaždenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov
prítomných členov v čase hlasovania, pokiaľ v týchto stanovách nie je uvedený inak.

1.6.  Po rozhodnutí  Valného zhromaždenia  o jeho nekonaní  z  dôvodu neúčasti  aspoň jednej  poloviny oprávnených
členov združenia, zvolá Výkonná rada najneskôr do 7 dní opakované Valné zhromaždenie s nezmeneným programom.
Rokovanie opakovaného Valného zhromaždenia je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných oprávnených
členov  a  pre  prijatie  uznesenia  je  potrebný  súhlas  nadpolovičnej  väčšiny  prítomných  členov,   pokiaľ  v  týchto
stanovách nie je uvedený inak.

1.7. Valné zhromaždenie :
 
a) prerokováva a schvaľuje výročnú správu o činnosti združenia , vyhodnotenie rozpočtu, správu o hospodárení, správu 
revíznej komisie,

b) prerokováva a schvaľuje plán činnosti a rozpočet združenia na kalendárny rok po vyjadrení revíznej komisie k 
danému plánu,

c) rozhoduje o výške členského príspevku

d) prerokováva a schvaľuje stanovy, ich zmeny a  doplnky. 
- na schválenie je potrebná 2/3-nová väčšina hlasov prítomných členov,

e)  volí  a odvoláva členov výkonnej rady a členov revíznej  komisie,
- za člena výkonnej rady a revíznej  komisie môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony, je 
bezúhonná a  so svojim zvolením súhlasí.

f)  rozhoduje  o predložených návrhoch,

g) rozhoduje o zlúčení alebo zrušení združenia. 
    - na rozhodnutie o zlúčení alebo zrušení združenia je potrebná 2/3-nová väčšina hlasov
       všetkých členov klubu 
 

2. Výkonná rada   

 
2.1. Výkonným orgánom združenia je Výkonná rada  volená Valným zhromaždením, ktorá má najmenej  7 ( sedem )
členov a 2 ( dvoch ) náhradníkov, jej funkčné obdobie sú 2 roky. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami
najvyššieho orgánu, ktorému sa  zodpovedá za svoju činnosť. Činnosť  vykonáva v medziach platných zákonov  a iných
platných právnych predpisov, stanovami združenia  a dokumentami prijatými najvyšším orgánom združenia.
     

2.2. Výkonná rada na svojej ustanovujúcej schôdzi volí nadpolovičnou väčšinou zo svojho stredu predsedu združenia a 
na jeho návrh  podpredsedu združenia a sekretára, prípadne poverí  ostatných členov výkonnej rady inými úlohami.

2.3. Výkonná rada sa schádza minimálne 6 krát za rok , zasadnutie zvoláva predseda združenia vždy keď je to potrebné,
alebo keď o to požiada väčšina jej členov. Uznášaniaschopná je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. 

2.4. Medzi právomoci výkonnej rady patrí :

a) voliť a odvolávať predsedu,podpredsedu a sekretára združenia,          



b) prijímať členov združenia a rozhodovať o vylúčení členov združenia,
c) vyberať a evidovať členské príspevky,  
d) posudzovať dôvody nezaplatenia členského príspevku u členov v riadnom termíne a prijímať rozhodnutie,
e) obsahovo pripravovať rokovanie najvyššieho orgánu a materiály pre tieto rokovania,
f)zabezpečenie vedenia archívu o činnosti klubu v zmysle zákonov a právnych predpisov
g) zabezpečenie technickej a organizačnej stránky volieb do orgánov združenia,
h)starať sa o hospodárenie a  účelné využitie finančných prostriedkov,
ch) viesť databázu členov združenia, vystavovať členské preukazy a dokumenty pre členov združenia,
i) plniť úlohy stanovené Valným zhromaždením,
j) v prípade potreby pozývať na svoje zasadnutie aj ostatných členov združenia,
k) riešiť podnety a sťažnosti od členov združenia a podnety od členov revíznej komisie,
l) riadiť organizáciu, prípravu a s tým spojené záležitosti všetkých klubových podujatí, pokiaľ nebude dohodnuté inak,
m) podať návrh Valnému zhromaždeniu na odvolanie z funkcie člena Výkonnej rady v prípade,  že svojou činnosťou
preukázateľne poškodzuje  povesť a dobré meno združenia, hospodárenie a majetok združenia a v prípade, že dlhší čas (
najmenej pol roka ) zo zdravotných alebo iných dôvodov nevykonáva riadne svoju funkciu. 
-  v prípade, že návrh na odvolanie z funkcie bude podaný na štatutárnych orgánov združenia, týmto zároveň dočasne
pozastaví výkon funkcie štatutára do prípadného rozhodnutia mimoriadneho , alebo Valného zhromaždenia. 

2.5. Mandát člena výkonnej rady zaniká:
    a) odstúpením z funkcie 
    b) zánikom členstva v združení
    c) odvolaním z funkcie 

2.6.. Po zániku  mandátu člena výkonnej rady je automaticky kooptovaný za jeho člena v poradí ďalší člen združenia,
ktorý získal na kandidátskej listine pri voľbách najväčší počet hlasov. V prípade potreby je nutné zvolať zasadanie
mimoriadneho Valného zhromaždenia. 

 
 3. Štatutárne orgány

3.1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda  a podpredseda,

3.2. Predseda zastupuje združenie navonok, organizuje a zabezpečuje činnosť združenia vo všetkých právnych úkonoch 

a určuje, ktoré právomoci zverí podpredsedovi počas svojej neprítomnosti. 

3.3. Menom združenia  vystupujú a konajú v právnych úkonoch štatutárni zástupcovia, títo môžu konať samostatne a 

podpisovať  písomnosti tak, že svoje podpisy pripájajú k názvu klubu – pečiatke. 

4. Revízna komisia

4.1. Revízna komisia je kontrolný orgán združenia, volená je  Valným zhromaždením,  ktorému sa  za svoju činnosť

zodpovedá. Je zložená  z 2 (dvoch )  členov  a  1  (  jednoho )  náhradníka.  Jej  funkčné obdobie sú 3 roky.  Členmi
kontrolnej komisie nemôžu byť členovia výkonnej rady.

4.2. Za člena revíznej komisie môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony, je bezúhonná a  so

svojim zvolením súhlasí.

4.3. Každý člen revíznej komisie má rovnaké práva a povinnosti, má právo zúčastňovať sa  na zasadaní Výkonnej rady
s hlasom poradným.

4.4.Povinnosťou revíznej komisie je vykonávať kontrolu priebežne podľa potreby a vlastného uváženia, prípadne na    

      žiadosť Valného zhromaždenia.

4.5. Povinnosťou revíznej komisie je :



    a) kontrolovať hospodárenie združenia, upozorňovať orgány na nedostatky a navrhovať opatrenia na ich odstránenie,
        

    b) kontrolovať  dodržiavanie Stanov a vnútorných dokumentov združenia,
   

    c)  v spolupráci s výkonnou radou združenia riešiť zistené nedostatky a sťažnosti členov

4.6.  O  výsledkoch svojej činnosti podáva najbližšiemu Valnému zhromaždeniu písomnú správu.

4.7.  Mandát člena revíznej komisie zaniká:
        a) odstúpením z funkcie 
        b) zánikom členstva v združení
        c) odvolaním z funkcie

4.8. Po zániku  mandátu člena revíznej komisie je automaticky kooptovaný za jeho člena v poradí ďalší člen združenia,
ktorý získal na kandidátskej listine pri voľbách najväčší počet hlasov. V prípade potreby je nutné zvolať zasadanie
mimoriadneho Valného zhromaždenia.

Článok 7
Zápisnica

1. Zo zasadania všetkých orgánov združenia sa vyhotoví zápisnica, ktorú vyhotovuje poverený člen orgánu.

2.  Zápisnica  musí  obsahovať:  dátum,  miesto  konania,  údaje  o  skutočnom   programe,  prijatých  rozhodnutiach  s
uvedením výsledku hlasovania k jednotlivým bodom programu a námietkach účastníkov. Neoddeliteľnou súčasťou
zápisnice je prezenčná listina prítomných.

3. Zápisnice zo zasadania orgánov združenia  sa spravidla odosielajú každému členovi združenia elektronickou poštou a
originály zápisníc sa ukladajú oddelene od ostatných písomností združenia a sú k dispozícii  k nahliadnutiu všetkým
členom združenia, vrátane ich príloh .

4.  Zápisnice  o   hospodárskych   výsledkoch  klubu ako  aj  z  vyhodnotenia   jednotlivých  podujatí  s  ich  písomným
komentárom sa ukladajú do dokumentácie klubu a sú k dispozícii k nahliadnutiu všetkým členom združenia. 
 
    

Článok 8
Zásady hospodárenia

1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu a riadi sa všeobecne záväznými právnymi predpismi a 
stanovami združenia.

2. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, ktorého zdrojmi sú:

- členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb,
- výnosy z majetku a vlastnej činnosti, tieto môžu byť použité len na podporu cieľa,
  združenia,
- príspevky od občanov a podnikateľských subjektov – podiel zaplatenej dane podľa Zákona o dani z príjmu,
-úrokov z finančných prostriedkov v peňažných ústavoch,
-prípadné dotácie zo štátneho rozpočtu a iných fondov.

Článok 9   
Zánik združenia 

 
1.O zániku združenia, jeho zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením, rozhoduje Valné zhromaždenie dvojtretinovou 
väčšinou hlasov všetkých oprávnených členov združenia. 
 



2.V  prípade  zániku  združenia  likvidáciou  Valné  zhromaždenie  združenia  likvidátora,  ktorý  vykoná  majetkové
vysporiadanie vyrovnaním všetkých dlhov a záväzkov a s likvidačným zostatkom majetku naloží podľa rozhodnutia
najvyššieho orgánu združenia.

3.Zánik združenia oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR. 

Článok 10 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Tieto  stanovy nadobúdajú  platnosť  a  účinnosť  dňom schválenia  Valným  zhromaždením združenia  a  následnou
registráciou MS SR.

2. Stanovy možno zmeniť alebo doplniť iba platným uznesením Valného zhromaždenia združenia na návrh každého
člena alebo orgánov združenia.

3. Registráciou týchto Stanov strácajú platnosť všetky predošlé Stanovy.

V Považskej Bystrici 17.01.2020 
 


