CYKLOKLUB POĽANA
STANOVY
Čl. 1
Základné ustanovenia
a)

Cykloklub Poľana (ďalej CKP) je samostatným dobrovoľným združením občanov pôsobiacich na území
Slovenskej republiky.
b) Poslaním CKP je prispievať k rozvoju územia, podporovať zachovanie prírodných, kultúrnych
a historických hodnôt na princípoch trvalo udržateľného rozvoja. Vytvárať podmienky pre rozvoj
ekoturistických aktívít súvisiacich s pohybom v prírode, najmä cykloturistiky, v záujme upevňovania
zdravia a zdravého životného štýlu občanov.
c) Sídlom CKP je Námestie mieru 31, 962 12 Detva
d) Symboliku CKP tvorí znak. Znak je kruhový, tvorí ho koleso bicykla s nápisom Cykloklub Poľana, v ktorom
je umiestnená hlava rysa.
e) CKP má právnu subjektivitu. Môže vstupovať a vystupovať do vyšších alebo podobných združení v
tuzemsku a zahraničí za účelom obhajovania, riešenia a presadzovania spoločných záujmov a potrieb.

Čl. 2
Poslanie CKP
1. Poslaním CKP je:
a) zastupovať záujmy členov
b) podieľať sa na vytváraní podmienok pre zdravý a bezpečný pohyb pre verejnosť
c) vykonávať činnosti súvisiace so získavaním výhod napr. zliav pre členskú základňu
d) vykonávať činnosti podporujúce tvorbu siete služieb pre verejnosť súvisiacich s pohybom v prírode (plánovanie
programov pre využívanie voľného času pre verejnosť so zapojením poskytovateľov služieb: ubytovanie,
stravovanie, požičovne športových potrieb, ...)
e) vykonávať nakladateľskú a vydavateľskú činnosti v oblasti ekoturistických aktivít (cykloturistika, turistika, ...)
metodických a materiálno-technických príručiek súvisiacich s činnosťou klubu
f) organizovať vzdelávacie semináre súvisiace s predmetom činnosti klubu
g) vykonávať verejnoprospešné činnosti zamerané na vytváranie podmienok pre zdravý a bezpečný pohyb v prírode
(budovanie a značenie cyklochodníkov a cyklotrás, osadzovanie máp a informačných panelov, informačné
služby, sprievodcovská činnosť,...)
h) vykonávať verejnoprospešné činnosti v súvislosti s rozvojovými aktivitami regiónu (prevádzka informačného
a komunikačného centra, vzdelávanie, poradenstvo, kancelárske služby, organizovanie podujatí, atď.)
i) zabezpečovať a distribuovať materiály potrebné k činnosti (katalógy, metodické publikácie, informačné letáky,
časopisy, mapy, sprievodcovia, elektronické nosiče informácií...)
j) organizovať súťaže súvisiace s pohybom v prírode
k) organizovať turistické podujatia súvisiace s pohybom v prírode pre verejnosť
l) vykonávať činnosti prispievajúce k ochrane životného prostredia a kultúrneho dedičstva
2. CKP zabezpečuje plnenie svojho poslania:
a) prostredníctvom organizačných zložiek združenia , svojich členov a priaznivcov
b) spoluprácou s mimovládnymi organizáciami, štátnymi, súkromnými a ďalšími inštitúciami v tuzemsku aj
zahraničí
c) zabezpečovaním vzdelávania a profesionalizácie vlastných pracovníkov v kurzoch, seminároch s využívaním
kvalifikovaných pracovníkov z organizácií podobného zamerania
d) vytváraním siete poskytovateľov služieb pre verejnosť súvisiacich s pohybom v prírode
e) budovaním, značením a udržiavaním cyklotrás, cyklochodníkov, okruhov zdravia, chodníkov
f) plánovaním a poskytovaním programov zameraných na zdravý pohyb v prírode pre verejnosť
g) vydávaním informačných bulletinov, plagátov, pohľadníc a poskytovaním príspevkov do časopisov
h) zberom a distribúciou informácií a komunikáciou s občanmi v zmysle poslania organizácie
i) zakladaním obchodných spoločností a vstupovaním do ďalších obchodných spoločností s predmetom činnosti
zodpovedajúcim základnému poslaniu CKP

Čl. 3
Členstvo

a) Členstvo v CKP je riadne a kolektívne.
b) Riadnymi členmi CKP sú fyzické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a programom CKP.
c) Kolektívnymi členmi sú právnické osoby, združenia, ktoré súhlasia s jeho programom a stanovami. Môžu
mať právnu subjektivitu.

Čl. 4
Práva a povinnosti riadnych členov
1. Práva riadnych členov
a) byť informovaný o činnosti CKP
b) podieľať sa na výhodách pre členov CKP
c) rozhodovať hlasovaním na členskej schôdzi po dovŕšení 16 rokov
d) byť volený do orgánov CKP po dovŕšení 18 rokov
e) obracať sa na orgány CKP s námetmi a žiadosťami
2. Povinnosti riadnych členov
a) dodržiavať stanovy a smernice CKP
b) platiť členské príspevky a podieľať sa na činnosti CKP
c) poskytnúť údaje pre evidenciu členstva do klubovej databázy

Čl. 5
Práva a povinnosti kolektívnych členov
1. Práva kolektívnych členov:
a) byť informovaný o činnosti CKP
b) obracať sa na orgány CKP s námetmi a žiadosťami
2. Povinnosti kolektívnych členov
a) dodržiavať stanovy a smernice CKP
b) platiť členské príspevky a podieľať sa na činnosti CKP
c) poskytnúť údaje o evidencii členstva do klubovej databázy

Čl. 6
Organizačná štruktúra
1. Členská schôdza CKP
a) Je najvyšším orgánom klubu, schádza sa najmenej jedenkrát ročne
b) Rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku klubu. Pri zániku klubu menuje likvidátora (likvidačnú komisiu).
Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia
Členskej schôdze.
c) Schvaľuje stanovy CKP, zmeny v nich a doplnky
d) Uznesenie členskej schôdze je právoplatné ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných riadnych členov
CKP
e) Schvaľuje výšku členského príspevku
f) Berie na vedomie správu o činnosti a hospodárení CKP a revíznu správu
g) Volí na štvorročné obdobie predsedu CKP, predsedu a členov revíznej komisie. Odvoláva predsedu CKP.
h) Schvaľuje členov Výboru CKP
2. Výbor CKP
a) Riadi činnosť klubu v období medzi zasadnutiami Členskej schôdze
b) Za svoju činnosť je zodpovedný najvyššiemu orgánu
c) Zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné materiály pre tieto
rokovania
d) Rozhoduje o vzniku alebo zániku kolektívneho členstva vo vyšších alebo podobných združeniach
e) Rozhoduje o zakladaní organizačných zložiek klubu
f) Členmi výboru sú predseda, podpredseda, tajomník
g) Za CKP sú oprávnení rokovať a zaväzovať sa predseda a podpredseda. Predseda môže splnomocniť k
jednaniu ďalších členov Výboru SCK.
3. Organizačná zložka
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a) Výbor CKP rozhoduje o zakladaní organizačných zložiek s alebo bez právnej subjektivity
b) Výbor CKP schvaľuje organizačnú zložku schválením Zriaďovacej listiny a menovaním Výkonného
manažéra organizačnej zložky
c) Za organizačnú zložku koná Výkonný manažér na základe ustanovení Zriaďovacej listiny

4. Revízna komisia
a) je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu
b) vykonáva revíznu činnosť v hospodárení s finančnými prostriedkami a majetkom, dozornú činnosť v
dodržiavaní stanov a smerníc organizácie, upozorňuje na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie
c) členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v orgánoch CKP

Čl. 7
Hospodárenie a majetok
1. Zdroje majetku CKP tvoria:
a) členské a klubové príspevky
b) príjmy z vlastnej činnosti
c) príspevky štátnej správy a samosprávy
d) dotácie stávkových kancelárií, štátne dotácie, dotácie sponzorov, ostatné dotácie
e) dotácie na verejnoprospešné práce
f) dary a subvencie
g) výnosy podnikov, podujatí a činností poriadaných klubom
h) zo zbierok usporiadaných s úradným povolením
i) príspevky na reklamu
j) výnosy z obchodných spoločností a komerčných činností
k) z výnosov lotérií poriadaných v zmysle platných zákonov.
2. Nehnuteľný a hnuteľný majetok CKP tvoria:
a) majetok nadobudnutý vlastnou činnosťou
b) darovaný majetok
3. zásady hospodárenia:
a) klub hospodári s hnuteľným aj nehnuteľným majetkom
b) výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu činnosti a rozvoj klubu
c) v záujme vytvárania vlastných zdrojov môže klub vykonávať doplnkovú aj podnikateľskú činnosť súvisiacu
so zabezpečením cieľov a poslania klubu za účelom trvalej udržateľnosti organizácie

Čl. 8
Všeobecné ustanovenia
a) Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie zmeny.
b) Zánik klubu je potrebné do 15 dní po skončení likvidácie oznámiť Ministerstvu vnútra SR.
c) Cykloklub Poľana (CKP) bol registrovaný Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 16.3.1999 pod
číslom VVS/1-900/90-14917
d) Zmena
stanov
bola
registrovaná
Ministerstvom
vnútra
Slovenskej
republiky
dňa
……………………………..
pod číslom ………………………………..
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