STANOVY
Hokejového klubu Brezno
(HK Brezno)
úplné znenie v znení zmien a doplnkov schválených na Valnom zhromaždení Hokejového
klubu Brezno dňa 29.06.2015

Časť prvá:Všeobecné ustanovenia
Článok 1
Názov a sídlo
1. Hokejový klub Brezno (HK Brezno) je v zmysle zákona č .83/1990 Zb.
dobrovoľnozáujmovou organizáciou ľadového hokeja pôsobiacou na území Slovenskej
republiky.
2. HK Brezno je politicky nezávislý otvorený pre každého, kto sa chce podieľať na jeho
činnosti.
3. Svoju činnosť rozvíja na demokratických zásadách, pri rešpektovaní samostatnosti,
rovnocennosti, tolerancie a vzájomnej dôvery.
4. HK Brezno je členom Slovenského zväzu ľadového hokeja.
5. HK Brezno má vlastnú symboliku.
6. HK Brezno je organizáciou s právnou subjektivitou. Sídlom Hokejového Klubu Brezno je
Zimný štadión Brezno.
Adresa: Hokejový klub Brezno
ŠLN 34
977 01 Brezno

Článok 2
Hlavné úlohy HK Brezno
1. Zabezpečuje a riadi činnosť družstiev prípravky, žiactva, dorastu, juniorov, seniorov
(mužov) a vytvára podmienky pre prípravu hráčov v jednotlivých družstvách.
2. Organizačne zabezpečuje majstrovské súťaže ako prirodzené vyvrcholenie Tréningového
procesu.
3. Podporuje systematickú a cieľavedomú prácu so športovo talentovanou mládežou.
4. Sponzorskou a podnikateľskou činnosťou získava prostriedky pre zabezpečenie svojej
činnosti v oblasti reprezentácie klubu a mesta Brezna.
5. Zabezpečuje priamo alebo sprostredkovane servis pre spoločné potreby svojich členov.

6. Uskutočňuje evidenciu hráčov v jednotlivých družstvách a zabezpečuje ich registráciu na
SZĽH.

Časť druhá : Členstvo
Článok 3
Členstvo HK Brezno
1. Členmi HK Brezno sú jednotlivci (občan Slovenskej republiky) a iné právnické osoby,
ktorých hlavným poslaním je oblasť ľadového hokeja a podpora HK Brezno v súlade so
Stanovami HK Brezno.
2. Členstvo v HK Brezno vzniká na základe písomnej prihlášky a jej potvrdenia výkonným
výborom.
3. Dokladom o členstve je platný členský preukaz. Jeho platnosť je podmienená zaplatením
členského príspevku podľa rozhodnutia výkonného výboru do 31.októbra príslušného
roku. Nezaplatením členského príspevku členstvo nezaniká, člen však nie je oprávnený
uplatňovať svoje základné práva podľa článku 4 bod 1 týchto Stanov.
4. Členstvo zaniká:
a) Vystúpením z HK Brezno,
b) Vyčiarknutím za neplnenie základných povinností člena HK Brezno,
c) Vylúčením za obzvlášť závažné previnenie nezlučiteľné s členstvom v HK Brezno,
d) Zánikom klubu,
e) Smrťou jednotlivca.

Článok 4
Základné práva a povinnosti členov
1. Základné práva členov:
a) Zúčastňovať sa súťaží a akcií, školení a seminárov, podieľať sa na výhodách
poskytovaných členom HK Brezno,
b) Zúčastňovať sa rokovaní o záležitostiach HK Brezno, uplatňovať svoje názory
a kritiku, vyžadovať informácie o činnosti a hospodárení HK Brezno,
c) Vytvárať orgány a navrhovať do nich členov klubu,
d) Voliť a byť volený do orgánov HK Brezno dosiahnutím veku 18 rokov.
2. Základné povinnosti členov:
a) Dodržiavať Stanovy HK Brezno a uznesenia klubu,
b) Starať sa o všestranný rozvoj ľadového hokeja,
c) Zapájať sa do majstrovských súťaží a aktívne sa podieľať na ich riadení,
d) Platiť členské príspevky HK Brezno,
e) Byť verným fanúšikom svojho klubu, propagovať hokejový šport vo svojom okolí,
získavať ďalších členov do HK Brezno,
f) Iba člen združenia HK sa môže zúčastniť prípravy na hokejovú sezónu v HK Brezno.
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Časť tretia: Orgány HK Brezno
Článok 5
Štruktúra orgánov
Orgánmi HK Brezno sú:
a) valné zhromaždenie
b) výkonný výbor
c) dozorná rada

Článok 6
Valné zhromaždenie
1. Najvyšším orgánom HK Brezno je valné zhromaždenie. Zvoláva ho výkonný výbor
spravidla raz za rok písomným oznámením.
2. Valné zhromaždenie je oprávnené rokovať, uznášať sa a voliť, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina členov HK Brezno a prítomný člen HK Brezno dosiahol vek 18
rokov v deň konania valného zhromaždenia. Mladších členov HK Brezno do veku 18
rokov zastupuje prihlasovaní na valnom zhromaždení ich zákonný zástupca (rodič).
3. Valné zhromaždenie otvára prezident HK Brezno alebo poverený člen Výkonného
výboru. Valné zhromaždenie z radov členov volí predsedu valného zhromaždenia,
zapisovateľa a členov pracovných komisií. Priebeh rokovania vedie zvolený predseda
Valného zhromaždenia.
4. Valné zhromaždenie
-

-

prerokováva správu o činnosti výkonného výboru HK Brezno a správu dozornej rady
HK Brezno,
schvaľuje Stanovy HK Brezno, ich zmeny a doplnky,
volí členov výkonného výboru, členov dozornej rady na štvorročné funkčné obdobie
súhlasom 3/5 väčšiny prítomných členov HK Brezno,
uvoľňuje volených funkcionárov a uskutočňuje doplňovacie voľby,
schvaľuje rozpočet HK Brezno, ktorý predložil výkonný výbor HK Brezno na
príslušný kalendárny rok a rozhoduje o výške príspevkov,
je oprávnené zrušiť rozhodnutie výkonného výboru, ak bolo prijaté v rozpore so
všeobecne záväznými právnymi predpismi a Stanovami HK Brezno schválenými
valným zhromaždením,
uznáša sa o zániku HK Brezno a o použití jeho majetku.

5. Mimoriadne valné zhromaždenie môže byť zvolané na žiadosť nadpolovičnej väčšiny
členov HK Brezno alebo na základe rozhodnutia výkonného výboru.

Článok 7
Výkonný výbor HK Brezno
1. Výkonný výbor HK Brezno je stálym orgánom medzi valnými zhromaždeniami.
2. Výkonný výbor HK Brezno je najmenej 5-členný. Skladá sa z prezidenta, viceprezidenta a
ďalších členov. Zvoláva ho prezident spravidla raz za 14 dní.
3

3. Výkonný výbor HK Brezno volí zo svojich radov voľbou prezidenta a viceprezidenta do
tridsiatich kalendárnych dní od konania valného zhromaždenia.
4. Každý člen výkonného výboru, okrem prezidenta, je poverený riadením jednej
z odborných oblastí činnosti HK Brezno.
5. Výkonný výbor HK Brezno prebieha podľa vlastného rokovacieho poriadku.
6. Výkonný výbor HK Brezno je oprávnený rokovať a uznášať sa, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina jeho členov.
7. Výkonný výbor HK Brezno:
-

-

zvoláva a zabezpečuje obsahovú a organizačnú prípravu valného zhromaždenia,
zastupuje HK Brezno pri rokovaniach so štátnymi a mestskými orgánmi, SZĽH
a inými športovými a spoločenskými organizáciami,
schvaľuje program mužstiev HK Brezno, zloženie realizačných tímov, ich pracovné
náplne a odmeny,
schvaľuje zmluvy so sponzormi a pravidelne hodnotí čerpanie rozpočtu HK Brezno,
rozhoduje o výške ročného členského príspevku pri aktívnych hokejistoch na súťažné
obdobie od 01.05. do 30.04. nasledujúceho roka, pri ostatných členoch na obdobie
kalendárneho roka,
rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú výlučne v právomoci valného
zhromaždenia.

8. Výkonný výbor počas obdobia medzi valnými zhromaždeniami je možné vykonať
kooptáciu 40 % členov výboru HK Brezno bez zvolania valného zhromaždenia.

Článok 8
Dozorná rada
1. Dozorná rada je najmenej 3-členná. Skladá sa z predsedu a ďalších členov.
2. Dozorná rada volí zo svojich radov predsedu.
3. Predseda dozornej rady HK Brezno sa môže zúčastňovať schôdzí výkonného výboru
HK Brezno s hlasom poradným.
4. Členovia dozornej rady nemôžu byť členmi výkonného výboru HK Brezno.
5. Dozorná rada zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu, ktoré ju zvolilo.
6. Dozorná rada HK Brezno:
-

preveruje plnenie uznesenia valného zhromaždenia a výkonného výboru HK Brezno,
sleduje dodržiavanie Stanov HK Brezno a základných smerníc,
vykonáva kontrolu čerpania finančných prostriedkov,
vyjadruje sa k čerpaniu rozpočtu HK Brezno za príslušný rok,
vykonáva kontrolu hospodárenia s majetkom HK Brezno,
spracováva 1 krát ročne inventarizáciu majetku a informuje valné zhromaždenie o
majetku HK Brezno,
vyjadruje sa k sťažnostiam HK Brezno.
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Článok 9
Záujmové združenia
Jednotlivci podľa záujmov a odbornosti môžu svojou činnosťou v rôznych
záujmových združeniach prispieť k rozvoju ľadového hokeja.

Časť štvrtá: Právna subjektivita a hospodárenie

Článok 10
Hospodárenie HK Brezno - finančné zdroje
1. Hnuteľný majetok a finančné zdroje HK Brezno tvoria predovšetkým:
a) Hnuteľný majetok získaný po zániku TJ SD Brezno bezplatným prevodom (pod
pojmom hnuteľný majetok sa rozumie hokejová výstroj pre hráčov družstiev mladších
a starších žiakov, dorastu, seniorov – mužov),
b) Príspevky členov hokejového klubu,
c) Príjem zo stretnutí,
d) Príjmy z vlastnej podnikateľskej a sponzorskej činnosti,
e) Dary a dotácie, prípadne iné príjmy,
f) Prípadná dotácia zo SZĽH.
2. HK Brezno hospodári na základe schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok
valným zhromaždením.

Článok 11
Právne postavenie a spôsob konania v mene HK Brezno
1. HK Brezno ako celok má právnu subjektivitu. V mene HK Brezno koná a riadi jeho
činnosť štatutárny orgán. Štatutárnym orgánom je výkonný výbor. V mene HK Brezno za
výkonný výbor koná člen výkonného výboru – prezident HK Brezno alebo viceprezident
HK Brezno alebo iný člen výkonného výboru. Viceprezident vtedy, ak nebude môcť
v danom čase konať v mene HK Brezno prezidenta vec neznesie odklad a člen výkonného
výboru vtedy, ak nebude môcť v danom čase v mene HK Brezno ani viceprezident a vec
neznesie odklad. Príslušný člen výkonného výboru bude k tomu poverený uznesením
výkonného výboru.
2. K vydávaniu oznámení HK Brezno akéhokoľvek druhu a k podpisovaniu dokumentov,
písomností a listín relevantného druhu je oprávnený prezident HK Brezno a viceprezident
HK Brezno, alebo iný člen výkonného výboru, t.j. vždy dvaja členovia výkonného výboru,
pričom jeden z nich musí byť prezident HK Brezno alebo viceprezident HK Brezno.
V ostatných prípadoch podpisovania platí aj pre podpisovanie predchádzajúci odsek
týchto stanov.
3. Účtovné doklady podpisuje prezident HK Brezno alebo viceprezident HK Brezno
a účtovník vždy vo dvojici.
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Časť piata: Záverečné ustanovenia
Článok 12
1. Tieto stanovy boli schválené valným zhromaždením dňa 29.06.2015.
2. Nadobudnutím účinnosti týchto stanov sa pôvodné stanovy registrované na MV SR pod č.
VVS/1-900-90-10231 - 1 z dňa 30.01.2004 rušia.
3. Dodatok k týmto stanovám schválilo valné zhromaždenie HK Brezno dňa 29.06.2015.

V Brezne dňa 10.07.2015
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