
Stanovy záujmového združenia právnických osôb 
„Multifunk čný areál  Schulerloch“ 

 
Článok 1 

 
1.1. Názov združenia je : „Multifunkčný areál  Schulerloch“,   (ďalej len MA Schulerloch) 
1.2. Združenie je záujmovým združením právnických osôb založeným  podľa ust. § 20f až 20j zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  
Združenie je právnickou osobou s právnou subjektivitou. 

1.3. Sídlom združenia je:   052 01 Spišská Nová Ves,  ul. J.Fabiniho 11  
 

Článok 2 
Ciele a predmet činnosti  MA Schulerloch   

 
2.1. Cieľom  MA Schulerloch  je:  
      Revitalizovať súčasné územie v prímestskej časti Spišskej Novej Vsi, upraviť ho na bezpečné, 

kultúrne, rekreačné a športové prostredie pre širokú športovú, poľovnícku  i laicku  verejnosť. 
Podporiť Rozvojový plán mesta na regionálnej, národnej i europskej úrovni, vychádzajúci zo 
schválených koncepcií rozvoja mesta. 

  
2.2. Predmetom činnosti Záujmového združenia MA Schulerloch je: 
 a) zabezpečenie výkonu  športových, kultúrnych a rekreačných aktivít s príslušnými   
    oprávneniami,  
 b) poskytovanie vybavenosti, prenájmu a služieb pre športové, kultúrne a rekreačné aktivity, 
 c) vytváranie podmienok najmä pre olympijské športové strelecké disciplíny, 

d) poskytovanie vybavenosti pre poľovnícke strelecké podujatia,  vyplyvajúce z platnej   
    legislatívy, v zmysle dodržiavania tradícií a kultúrnych hodnôt poľovníctva.      
e) vybudovanie a  prevádzkovanie zpevneného okruhu pre bežecké disciplíny, letný a zimný     
    biatlon, cykloturistiku, korčuľovanie a imobilných občanov s napojením na okolité cyklotrasy,   

 f) poskytovanie priestoru pre reklamu, poradenstvo, školenia, kurzy a sústredenia. 
   
   Združenie  je samostatnou, nezávislou a nepolitickou spoločenskou organizáciou s právnou 

subjektivitou, vyvíjajúcou svoju činnosť na športových a demokratických princípoch, založenou 
na dobu neurčitú.  

Článok 3 

Členstvo v združení 
 

3.1. Zakladajúcimi členmi združenia sú právnické osoby ktoré súhlasia s predmetom činnosti      
       združenia a prostredníctvom neho uskutočňujú svoje spoločné záujmy. Združenie je otvorené,  
       o členstvo v ňom sa môžu uchádzať všetky právnické osoby majúce sídlo na území Slovenskej   
       republiky. 
 
3.2. O prijatí za člena združenia a zániku členstva rozhoduje Správna  rada. 
 
3.3. Členstvo vzniká dňom zápisu do zoznamu členov združenia na základe prihlášky o členstvo   
       v združení  a  písomného súhlasu so stanovami združenia.  
 
3.4. Členstvo v združení zanikne: 

a) vystúpením s účinnosťou odo dňa písomného oznámenia o vystúpení Správnej rade 
b) vylúčením z dôvodov porušovania stanov združenia, konania proti záujmom združenia alebo 

z dôvodu poškodzovania dobrého mena združenia  
c) zánikom člena ako právnickej osoby 
d) zánikom združenia 
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         Článok 4 

           Práva a povinnosti členov združenia 
 

4.1. Práva a povinnosti člena združenia vykonáva predseda Správnej rady alebo ním poverená    
      osoba. 
 
4.2. Člen združenia má právo hlavne: 

a) podieľať sa na činnosti združenia, 
b) voliť a byť volený do orgánov združenia, 
c) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia, 
d) dávať podnety a návrhy orgánov združenia, 
e) zúčastňovať sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia ako najvyššieho orgánu združenia 

s jedným hlasom rozhodujúcim, 
f) zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov združenia, podávať návrhy týkajúce sa jeho úloh 

a organizácie, 
g) upozorňovať orgány združenia na nedostatky a dávať podnety na ďalšiu činnosť, 
h) využívať prednostne služby, ktoré bežne poskytuje združenie, 
i)  prípadne ďalšie práva a povinnosti.  

 
 
4.3. Člen združenia je povinný hlavne: 

a) dodržiavať stanovy združenia a aktívne sa podieľať na plnení úloh združenia, 
b) plniť uznesenia orgánov združenia, 
c) podieľať sa na činnosti orgánov združenia, do ktorých bol zvolený, 
d) dodržiavať všeobecné zásady podnikateľskej a profesionálnej etiky. 

 
Článok 5 

Orgány združenia 
 

5.1. Orgánmi združenia sú: 

a) najvyšší orgán -    Valné zhromaždenie, ktoré tvoria členovia združenia   
b) výkonný orgán -   Správna  rada na čele s predsedom Správnej rady 
c) kontrolný orgán -  Dozorná rada na čele s predsedom Dozornej rady 

      d)  štatutárny orgán Záujmového združenia právnických osôb, ktorým je predseda Správnej rady   
 
5.2. Združenie podľa potreby vytvára svoje pracovné komisie a pracovné skupiny. O ich     
     zložení, cieľoch a úlohách rozhoduje výkonný orgán združenia – Správna rada.  
 

Článok 6 

Valné zhromaždenie   
 

6.1. Valné zhromaždenie členov združenia je jeho najvyšším orgánom a je utvorené zo    
       všetkých členov združenia. 
 
6.2. Valné zhromaždenie formou uznesení: 

a) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky, 
b) volí, odvoláva a potvrdzuje  členov Správnej rady,  
c) volí, odvoláva a potvrdzuje  členov Dozornej rady,  
d) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, 
e) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení združenia, 
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      f)   zriaďuje pracovné komisie a pracovné skupiny, 
      g)  schvaľuje správu o činnosti združenia, 
      h) rozhoduje o zrušení združenia a určuje orgán zodpovedný za majetkové vysporiadanie pri    
          zrušení združenia. 
 
6.3. Valné zhromaždenie zvoláva  Správna rada podľa potreby, najmenej raz do roka. 
 
6.4. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. 
 
6.5. Valné zhromaždenie združenia je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina   
       všetkých členov. 

Článok 7 

Správna rada    
 

7.1. Správna rada je výkonným orgánom združenia, ktorá je za svoju činnosť zodpovedná    
       Valnému zhromaždeniu združenia. Riadi činnosť združenia v období medzi jeho          
       zasadnutiami. 
7.2. Správna rada má  5 (päť) členov, volených na dobu  4 (štyroch)  rokov valným zhromaždením.     
      Jej rokovanie zvoláva a riadi predseda Správnej rady - minimálne 4 krát ročne.  
7.3. Predseda Správnej rady je volený členmi Správnej rady zo svojich členov. Správna   
       rada je uznášaniaschopná a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.  
7.4. Pri rovnosti hlasovania v Správnej rade má predseda právo dvoch hlasov. V prípade  zníženia   
       počtu členov Správnej rady môže byť jej členmi, do najbližšej Valnej hromady, kooptovaný nový   
      člen Správnej rady z členov združenia.   
 
7.5. Správna rada najmä: 

a) riadi a zabezpečuje činnosť združenia, 
b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania Valného zhromaždenia, 
c) vypracováva plán činnosti združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu 

o hospodárení združenia, 
d) rozhoduje o zložení, cieľoch a úlohách pracovných  komisí a pracovných skupin, 
e) vydáva interné predpisy, 
f) rozhoduje o prijatí a ukončení členstva člena združenia, 
g) rozhoduje o zrušení združenia, ak sa Valné zhromaždenie združenia nezíde do troch 

mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia, 
h) pokiaľ rozhodne o zrušení združenia s likvidáciou menuje likvidátora, 
i) rozhodovaciu právomoc vykonáva uznesením,  

      j)   rozhoduje o výške a splatnosti vstupného členského príspevku, prípadne iných mimoriadnych    
           poplatkoch na činnosť združenia. 
 
 
7.6. Správna rada združenia môže na zabezpečenie svojej činnosti: 

a) zriadiť sekretariát, 
b) ustanovovať sekretára, resp. tajomníka, ktorý nesmie byť členom Správnej rady, 
c) ustanoviť správcu areálu, 
d) prijímať do pracovného pomeru osoby na účely plnenia predmetu činnosti a správu združenia,   
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Článok 8 

Štatutárny orgán 
 

8.1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda Správnej rady, ktorý zastupuje združenie navonok. 
       Počas neprítomnosti predsedu Správnej rady  zastupuje podpredseda ak bol  na to predsedom   
       splnomocnený. 
8.2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia Správnej rady. 

 
Článok 9  

Dozorná rada  
 

9.1. Dozorná rada je kontrolný orgán združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Valnému   
      zhromaždeniu združenia. 
 
9.2. Členstvo v Dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v Správnej rade združenia. Členov   
       do Dozornej rady navrhuje Valné zhromaždenie z členov združenia tak, aby bol každý    
      člen z iného právneho subjektu.  
 
9.3. Dozorná rada má  3 (troch) členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Dozorná rada sa   
      schádza minimálne raz ročne. Jej rokovanie zvoláva a riadi predseda. 
 
9.4. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.    
       Rozhodnutia  prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov. 
 
9.5. Dozorná rada najmä: 

a) kontroluje hospodárenie združenia, 
b) upozorňuje Správnu radu na nedostatky a navrhuje riešenia na ich odstránenie, 
c) kontroluje dodržiavanie Stanov združenia. 

 
Článok 10 

Hospodárenie združenia 
 

10.1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Hospodárenie uskutočňuje podľa    
      schváleného rozpočtu a jeho spôsob upravuje interná ekonomická smernica. Za hospodárenie   
      zodpovedá Správna rada združenia. 
 
10.2. Zdrojmi majetku sú: 

10.2.1. delimitácie, prevody a prenájmy majetku,     
10.2.2. rôzne  poplatky,  dotácie,  reklamy,   dary a nenávratné pôžičky, 
10.2.3. z  poskytovania odplatných služieb, výkonov,  
10.2.4. z organizovania aktivít podľa predmetu plnenia,  
10.2.5. výnosy,  

      10.2.6. úvery a pôžičky. 
        
10.3. Združenie zodpovedá za nesplnenie svojich povinnosti celým svojim majetkom. 
 
10.4. Finančné prostriedky združenia možno použiť výlučne na realizáciu predmetu činnosti 
 združenia. Združenie zostavuje jednoduchý ročný rozpočet, vedie účtovníctvo o príjmoch 
 a výdavkoch a uskutočňuje ročnú závierku o výsledkoch hospodárenia. 
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10.5. Združenie je oprávnené vykonávať aj podnikateľskú činnosť, avšak len v rozsahu predmetu 
 svojej činnosti a na základe oprávnenia na výkon tejto činnosti. Zisk z podnikateľskej činnosti 
 musí byť po zdanení v celom rozsahu použitý na predmet činnosti združenia, okrem výdavkov 
 na správu združenia.  
 
10.6. Všetky finančné prostriedky vložené a poskytnuté v prospech združenia, ako aj hnuteľné   
      a nehnuteľné veci sú majetkom združenia. Výnimku tvoria zapožičané a prenajaté  hnuteľné   
      a nehnuteľné veci v zmysle samostatných zmlúv a dohôd. 
  
10.7. Všetky finančné prostriedky Združenia, s výnimkou prostriedkov poskytnutých Združeniu    

pod podmienkou vedenia na osobitnom účte, sú vedené na jednom bankovom účte. 
 

Článok 11 

Zrušenie združenia 
 

11.1. Združenie sa zrušuje dobrovoľným rozpustením, zlúčením s inými organizáciami alebo   
       právoplatným rozhodnutím súdu o jeho zrušení. 
11.2. Pri zrušení združenia je nutné vykonať likvidáciu, ak majetok združenia neprechádza na   
      právneho nástupcu. Likvidáciu vykoná likvidátor menovaný Správnou radou. 
11.3. Združenia zaniká výmazom z registra združení vedeného registrovým úradom. 
 

 
Článok 12 

Záverečné ustanovenia 
 

12.1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia Valným zhromaždením združenia. 
 
12.2. Združenia vzniká právoplatnosťou rozhodnutia registrového úradu. 
 
 
 
 

V  Spišskej Novej Vsi  dňa   26. novembra 2015 
 
 
 


