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STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

Golf Trnava 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

(1) Názov občianskeho združenia je: Golf Trnava (ďalej aj ako „občianske 

združenie“, alebo „združenie“). 

(2) Občianske združenie je občianskym združením podľa zák. č. 83/1990 Zb. 

v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa spravuje jeho vznik, právna 

forma, pomery a zánik. 

(3) Občianske združenie je samostatnou nepolitickou právnickou osobou, 

hospodáriacou s vlastnými prostriedkami.  

 

 

II. 

SÍDLO OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

Sídlom občianskeho združenia je Bernolákova 2, 917 01 Trnava, Slovenská 

republika. 

 

 

III. 

CIEĽ OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

Cieľom občianskeho združenia je: 

- podpora a rozvoj golfového športu, zvlášť vo forme účasti na súťažiach a 

vytvorenie podmienok pre rozvoj kladného vzťahu detí a mládeže ku golfu 

- ochrana a podpora zdravia 

- podpora o rozvoj telesnej kultúry 

- zachovanie kultúrnych hodnôt 

- podpora vzdelávania 

- ochrana a tvorba životného prostredia 

 



- 2 - 
 

 

 

IV. 

ORGÁNY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

(1) Orgány občianskeho združenia sú: 

a. Najvyšší orgán – členská schôdza, 

b. Výkonný orgán – prezídium, 

c. Štatutárny orgán – prezident a viceprezident (pokiaľ je zvolený), t.j. 

osoby oprávnené konať v mene združenia každá samostatne, 

 

 

V. 

ČLENSKÁ SCHÔDZA 

(1) Členská schôdza (ďalej aj ako „členská schôdza“) je najvyšší orgán 

občianskeho združenia a je tvorená zo všetkých členov združenia. 

(2) Do právomocí členskej schôdze patrí: 

a) Rozhodovanie o vzniku, zlúčení a zániku združenia, 

b) Schvaľovanie stanov, ich zmien a doplnkov, 

c) Schvaľovanie plánu činnosti a výročnej správy, 

d) Vyjadrovanie sa k rozpočtu a správe o hospodárení, 

e) Voľba a odvolávanie členov prezídia a určenie počtu jeho členov,   

f) Rozhodovanie o iných otázkach podľa týchto stanov 

(3) Na platné rozhodnutie členskej schôdze je potrebný súhlas nadpolovičnej 

väčšiny členov združenia. 

 

 

VI. 

PREZÍDIUM 

(1) Prezídium (ďalej aj ako „prezídium“) je riadiacim a výkonným orgánom 

občianskeho združenia. Prezídium je najmenej 5-členné a rozhoduje 

nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov prezídia. Počet členov prezídia 

musí byť nepárne číslo väčšie ako 5. 

(2) Do právomocí prezídia patrí: 

a) Riadenie činnosti združenia v období medzi zasadnutiami členskej 

schôdze, 
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b) Voľba a odvolanie prezidenta, prípadne viceprezidenta, 

c) Zvolávanie, vedenie a organizačné zabezpečenie členskej schôdze, 

d) Pripravovanie základných materiálov pre rokovanie členskej 

schôdze. 

(3) Prezídium za svoju činnosť je zodpovedné členskej schôdzi. Členovia 

prezídia  sú volení členskou schôdzou. Funkcia v prezídiu je neplatenou a 

dobrovoľnou funkciou. 

(4) Funkcia v prezídiu zaniká: 

a) Odvolaním zo strany členskej schôdze, 

b) Smrťou člena prezídia, 

c) Odstúpením z funkcie. 

 

 

VII. 

PREZIDENT  

(1) Prezident (ďalej aj ako „prezident“) je štatutárnym orgánom občianskeho 

združenia, t.j. osobou oprávnenou konať v mene združenia. Prezident 

koná v mene občianskeho združenia samostatne. 

(2) Prezidenta volí a odvoláva prezídium, a to na základe nadpolovičnej 

väčšiny hlasov všetkých členov prezídia. Rozhodnutím prezídia alebo 

členskej schôdze môže byť obmedzené právo prezidenta konať v mene 

občianskeho združenia.  

(3) Funkčné obdobie prezidenta končí dňom kedy je zvolený nový prezident.  

(4) Prezidenta prezídium odvolá, ak 

a) Bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s 

výkonom funkcie prezidenta alebo za iný úmyselný trestný čin, 

b) O to sám požiada. 

(5) Prezidenta môže prezídium odvolať, ak: 

a) Nie je schopný zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu 

dlhšie obdobie. 

b) Koná v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo stanovami. 

c) Koná v rozpore so záujmami tohto občianskeho združenia. 
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VIII. 

VICEPREZIDENT 

(1) Viceprezident (ďalej aj ako „viceprezident“), ak je zvolený, zastupuje 

prezidenta v čase jeho neprítomnosti. Ustanovenia týchto stanov 

o prezidentovi platia primerane aj pre viceprezidenta, pokiaľ tieto stanovy 

neurčujú inak.  

(2) Viceprezidenta volí prezídium, a to na základe nadpolovičnej väčšiny 

hlasov všetkých členov prezídia. Rozhodnutím prezídia alebo členskej 

schôdze môže byť obmedzené právo viceprezidenta konať v mene 

občianskeho združenia. Viceprezidenta volí a odvoláva prezídium.  

(3) Funkčné obdobie viceprezidenta končí dňom kedy je zvolený nový 

viceprezident. 

(4) Viceprezidenta prezídium odvolá, ak 

a) Bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s 

výkonom funkcie viceprezidenta alebo za iný úmyselný trestný čin, 

b) O to sám požiada. 

(5) Viceprezidenta môže prezídium odvolať, ak: 

a) Nie je schopný zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu 

dlhšie obdobie. 

b) Koná v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo stanovami. 

c) Koná v rozpore so záujmami tohto občianskeho združenia. 

 

 

IX. 

OSOBITNÉ PRÁVA ZAKLADAJÚCICH ČLENOV KLUBU 

(1) Zakladajúci členovia občianskeho združenia sú: Ing. Jaroslav Kokoška, 

nar. 08.04.1968, bytom Černý Most, Generála Janouška 901/13, Praha 

9, Česká republika, Ing. Vladimír Pecho, nar. 23.02.1970, bytom Trnava, 

Ulica A. Sládkoviča 3600/5, JUDr. Miroslav Gregor, nar. 14.10.1972, 

bytom Trnava, Hlavná 28/30, Ivan Novotný, nar. 26.03.1974, bytom 

Trnava, Bernolákova 7601/1B, Michal Novotný, nar. 18.10.1978, bytom 

Trnava, Traťová ulica 8214/8.  

(2) Zakladajúcim členom občianskeho združenia patria tieto doživotné práva, 

ktoré nemožno obmedziť, vylúčiť alebo zrušiť okrem prípadov uvedených 

v týchto stanovách: 
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a) ak sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina všetkých zakladajúcich 

členov, zakladajúci členovia majú spoločne právo veta voči  

rozhodnutiu členskej schôdze o voľbe a odvolaní člena prezídia, 

vylúčení alebo nevylúčení člena z členstva v združení,  

b) ak sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina všetkých zakladajúcich 

členov, zakladajúci členovia majú spoločne právo veta voči rozhodnutiu 

členskej schôdze o zmene stanov občianskeho združenia, zmene názvu 

alebo sídla občianskeho združenia, dobrovoľnom rozpustení alebo 

zlúčením s iným združením,  

c) ak sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina všetkých zakladajúcich 

členov, zakladajúci členovia majú spoločne právo veta voči 

rozhodovaniu o nakladaní s majetkom občianskeho združenia v sume 

alebo o hodnote presahujúcej 3.500,- EUR (vrátane DPH), to isté právo 

veta platí pri rozhodovaní o rozpočte občianskeho združenia, 

d) zakladajúci členovia majú prednostné právo byť volení za členov 

prezídia občianskeho združenia v súlade s týmito stanovami, 

e) zakladajúci členovia ďalej majú nárok na bezplatné členstvo, sú 

oslobodení od platenia ročných členských príspevkov ako aj na iné 

osobitné zľavy, úľavy a iné výhody. O iných osobitných zľavách 

úľavách a iných výhodách rozhoduje prezídium občianskeho 

združenia. 

(3)  V prípade, že sa na členskej schôdzi hlasuje o otázkach uvedených v 

odseku 2 tohto Článku stanov, je uznesenie členskej schôdze platné a 

účinné, len keď za neho hlasovala aj nadpolovičná väčšina všetkých 

zakladajúcich členov. V prípade, ak na zasadnutí členskej schôdze nie je 

prítomná nadpolovičná väčšina zakladajúcich členov, môže dať 

nadpolovičná väčšina zakladajúcich členov svoje súhlasné alebo 

zamietavé stanovisko k danej otázke aj dodatočne, a to písomnou formou 

do 15-tich dní odo dňa zasadnutia členskej schôdze. Márne uplynutie tejto 

lehoty sa nepovažuje za súhlas nadpolovičnej väčšiny zakladajúcich 

členov. 

(4) Postavenia zakladajúceho člena je možné sa vzdať v písomnej podobe 

doručenej prezídiu, čím postavenie zakladajúceho člena zaniká. 

(5) Postavenie zakladajúceho člena nie je dediteľné ani prevoditeľné.  
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(6) Ustanovenia článku IX. platia len voči zakladajúcim členom a nevzťahujú 

sa na riadnych členov. 

 

X. 

VZÁJOMNÉ PRÁVA, POVINNOSTI ČLENOV 

(1) Členmi združenia môžu byť fyzické osoby. Členstvo v združení vzniká 

prijatím člena na základe písomnej žiadosti adresovanej prezídiu, ktoré 

žiadosť prerokuje a rozhodne o prijatí alebo neprijatí za člena. 

(2) Práva členov: 

a) Podieľať sa na činnosti združenia, 

b) Využívať zariadenia združenia, 

c) Voliť a byť volený do orgánov združenia, 

d) Obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať 

stanovisko, 

e) Kontrolovať resp. presvedčiť sa o hospodárskom stave združenia. 

(3) Povinnosti členov: 

a) Dodržiavať stanovy združenia a predpisov Slovenskej golfovej 

asociácie (ďalej len „SKGA“) 

b) Platiť členské príspevky stanovené na základe rozhodnutia členskej 

schôdze, 

c) Pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho 

práci, 

d) Zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré sú v rozpore so záujmami 

občianskeho združenia a by mohli znemožniť alebo sťažiť 

dosiahnutie stanoveného účelu podľa týchto stanov.  

(4) Zánik členstva: 

a) Členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o 

vystúpení zo združenia, 

b) Úmrtím fyzickej osoby, 

c) Vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena na základe rozhodnutia 

prezídia, 

d) Vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské 

povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov. O vylúčení člena 

rozhoduje prezídium, proti jeho rozhodnutiu má právo vylúčený člen 
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podať odvolanie. O odvolaní s konečnou platnosťou rozhoduje 

členská schôdza. 

 

 

XI. 

HOSPODÁRENIE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

(1) Občianske združenie zabezpečuje svoju činnosť so svojimi príjmami, 

vlastným majetkom a majetkom, ktorý nadobudol svojou činnosťou. Majetok 

občianskeho združenia tvoria: 

a) Členské príspevky, 

b) Dary od fyzických osôb, 

c) Dotácie a granty od právnických osôb. 

(2) Prostriedky občianskeho združenia nesmú byť použité na financovanie 

činností politických strán a politických hnutí, ani na prospech kandidáta na 

volenú funkciu. 

(3) Ak fyzická osoba alebo právnická osoba poskytla občianskemu združeniu 

dar alebo príspevok na konkrétny účel, občianske združenie je oprávnené 

ho použiť na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom tej osoby, ktorá dar 

alebo príspevok poskytla. 

(4) Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa 

združenia. 

 

 

XII. 

ROZPOČET OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

(1) Občianske združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu. 

(2) Rozpočet občianskeho združenia obsahuje všetky rozpočtované príjmy a 

výdavky, pričom sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok. 

(3) Návrh rozpočtu predkladá na schválenie prezídiu prezident najneskôr 

jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet 

zostavuje.  

 

XIII. 

ÚČTOVNÍCTVO 

Občianske združenie vedie účtovníctvo podľa platných právnych predpisov. 
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XIV. 

ZÁNIK OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

O zániku združenia, jeho zlúčením s iným občianskym združením alebo 

dobrovoľným rozpustením rozhoduje členská schôdza, ktorá menuje likvidátora 

(likvidačnú komisiu). Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s 

likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik 

združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR, 

pokiaľ z právnych predpisov nevyplýva iná povinnosť. 

 

 

XV. 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

(1) Občianske združenie môže s inými fyzickými a právnickými osobami 

uzavierať zmluvy o súčinnosti na dosiahnutie určitého cieľa, prípadne na 

uplatňovanie iného spoločného záujmu. Na platnosť zmluvy je potrebná  

písomná forma. 

(2) Zmluvou o súčinnosti podľa odseku 1 tohto článku sa vymedzí účel 

súčinnosti, spôsob jej vykonávania, práva a povinnosti zúčastnených 

fyzických a právnických osôb a prostriedky, ktorými na súčinnosť 

prispievajú. 

(3) Zmluvou o súčinnosti podľa odseku 1 tohto článku sa môže ustanoviť, že 

zmluva stratí účinnosť dohodou zúčastnených fyzických a právnických 

osôb, dosiahnutím cieľa, pre ktorý bola uzavretá, alebo inou skutočnosťou 

v zmluve uvedenou. 

 

XVI. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

(1) Tieto stanovy boli schválené v Trnave dňa 29.11.2011. 

(2) Všetci zakladajúci členovia tvoria prípravný výbor. Následne bude podaný 

návrh na registráciu občianskeho združenia na Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky. Po zaregistrovaní občianskeho združenia bude 

zasadnutie ustanovujúcej členskej schôdze, na ktorej budú zvolené orgány 

občianskeho združenia. 
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(3) Tieto stanovy budú vyhotovené v 10 exemplároch. 

 

zakladajúci členovia: 

 

 

Ing. Jaroslav Kokoška   ......................................... 

 

Ing. Vladimír Pecho   ........................................... 

 

JUDr. Miroslav Gregor   .......................................... 

 

Ivan Novotný    .......................................... 

 

Michal Novotný    ......................................... 

  


