I. Základné ustanovenia
1.

Vodácky klub Tlmače (dalej
̌
len VKT) je v zmysle zákona č.83/1990 zb. Dobrovoľným združením občanov za
účelom uspokojovania ich záujmov a potrieb hlavne v oblasti športu, turistiky, spoločenského a kultúrneho života.

2.

Sídlom VKT sú Tlmače, ulica CSA 3, PSČ:93521

3.

Symboliku VKT tvorí znak a vlajka. Právo a povinnosti používať symboliku VKT úrčujú vnútorné predpisy klubu.

II. Cieľ a činnosť VKT
1.

vytvárať podmienky pre uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, ale aj ostanej verejnosti v oblasti
športového, spoločenského a kultúrneho života. Činnosť VKT je hlavne zameraná na vodnú turistiku a rafting.
Tomuto poslaniu sú podriadené ostatné aktivity VKT.

2.

organizovať športovú a kultúrnu činnosť,najmä pre členov klubu a vytvárať podmienky na účasť na športových,
vzdelávacích a spoločenských podujatiach.

3.

propagovať vlastnú činnosť, prírodu a turistiku.

4.

spolupracovať s ostatnými tuzemskými a zahraničnými združeniami tohoto druhu, výmenou skúseností, spoločnou
činnosťou a inými formami.

5.

získavať finančné a materiálne prostriedky od fyzických a právnických osôb a prevádzkovať podnikateľské aktivity
za účelom podpory poslania VKT.

III. Členstvo vo VKT
1.

Členom VKT môžu byť fyzické osoby staršie ako 15 rokov, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi VKT.

2.

Členstvo vo VKT je dobrovoľné a neprenosné na inú osobu.

4.

O prijatí člena do VKT rozhoduje na základe písomnej prihlášky rada VKT nadpolovičnou väčšinou. Rada VKT
interným predpisom upraví registráciu členov, členských preukazov a iných náležitostí.

5.

Členstvo vo VKT zaniká:
a) vystúpením na vlastnú žiadosť
b) vylúčením snemom VKT za porušenie stanov alebo neplnenia si základných povinností
c) zánikom VKT

6.

Práva členov VKT:
a) podielať sa na činnosti VKT a na využívaní výhod spojených s členstvom
b) byť volení a voliť orgány VKT
c) obracať sa na orgány VKT a na revíznu komisiu VKT s námetmi, žiadosťami a sťažnosťami.

7.

Povinnosti členov VKT:
a) dodržiavať stanovy a interné predpisy
b) platiť členský príspevok
c) chrániť dobré meno a záujmy SK

IV. Orgány VKT
1.

Najvyšším orgánom VKT je snem, ktorý pozostáva zo všetkých členov klubu.
Snem VKT :
 rozhoduje o zániku VKT alebo so zlúčením s iným združením.
 schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
 schvaľuje plán činnosti a výročnú správu
 schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
 volí a odvoláva radu a revíznu komisiu VKT
 rozhoduje o zmene uznesenia rady VKT
 uznesenie snemu VKT je platné, ak ho schválilo viac ako polovica prítomných členov klubu.
 snem VKT môže zvolať rada VKT alebo tretina členov VKT

2.

Rada VKT riadi činnosť VKT je za svoju činnosť zodpovedná snemu VKT
 členov rady volí snem VKT, rada VKT má v prijatí nového člena do rady právo veta.
 rada volí spomedzi seba predsedu VKT
 rada zabezpečuje plnenie uznesenia snemu VKT
 organizuje a riadi činnosť VKT
 uznesenie rady je platné ak ho prijme viac ako polovica všetkých členov rady
 rada je zároveň štatutárnym orgánom a navonok ju reprezentuje predseda VKT

3.

Revízna komisia(RK) je kontrolnym orgánom, za svoju činnosť zodpovedá snemu VKT
 RK je oprávnená kontrolovať všetky druhy činnosti rady.
 Členstvo v RK je nezlúčiteľné s členstvom v rade.
 RK kontroluje dodržiavanie stanov a interných predpisov VKT
 RK má právo byť prizvaná na zasadnutia rady

V. Majetok a hospodárenie VKT
1.

Klub hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom

2.

Zdrojom majetku a príjmov sú:
 členské príspevky
 dary a dotácie od fyzických a právnických osôb
 príjmy zo športovej, turistickej, spoločenskej a inej verejnoprospešnej činnosti
 príjmy z podnikania, ktoré schválili orgány VKT a ktoré sú v súlade s právnymi predpismi SR.

3.

Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá rada VKT.

VI. Zánik VKT
1.

K zániku VKT dochádza na základe rozhodnutia snemu VKT.

2.

snem VKT pri zániku klubu vymenuje likvidačnú komisiu(LK).

3.

LK vyrovná všetky záväzky a dlhy a vykoná majetkoprávne vyrovnanie.

4.

LK do 15 dní po ukončení likvidácie oznámi Ministerstvu vnútra SR zánik VKT

VII. Záverečné ustanovenia
1.

Stanovy VKT nadobúdajú účinnosť ich dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR

2.

Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi normami SR a predpismi schválenými
orgánmi VKT

