STANOVY
BK ELEMENT ŽILINA
___________________________________________
I.
Základné ustanovenia
1. Bowlingovy Klub BK ELEMENT ŽILINA (ďalej len
BKE) je dobrovoľným združením občanov prevádzajúcich
šport, osvetovú činnosť. V BKE sa dobrovoľne združujú
oddiely, odbory a záujmové skupiny (ďalej len oddiely).
2. Sídlom BK ELEMENT ŽILINA je: Nám. Andreja Hlinku
7B, OC MIRAGE Žilina 010 01
II.
Poslanie a cieľe
1. Základným poslaním BKE
a) organizovať športovú činnost v rámci zapojenia
do športových aktivit, vytvárať pre ňu materiálne
a tréningové podmienky
b) vytvárať ekonomickú základňu pre plnenie
svojich cieľov
c) budovať, prevádzkovať a udržiavať telovýchovné
a iné zariadenia, ktoré vlastní alebo užíva
d) hájiť záujmy členov BKE a za tým účelom
spolupracovať s orgánmi mesta a s ostatnými
organizáciami (napr.SBWZ, športovými zväzmi a
pod.) a jednotlivcami
e) ďalšími formami svojej činnosti napomáhať pri
rozvoji života, kultúry, zdravia a pod. v meste
(okrese, obvode), najmä formou verejne
prospešných prác, organizačnou a osvetovou
činnosťou.
f) podpora športu detí, mládeže ( v rámci juniorov) a
občanov zdravotne postihnutých
III.
Orgány BKE
1. Najvyšším orgánom BKE je valné zhromaždenie zložené
zo zástupcov všetkých združených oddielov. Hlasovacie
právo majú všetci členovia ktorí dovŕšili 18 rokov. Schôdze
valného zhromaždenia se konajú raz za rok. Pokiaľ o
zvolanie požiada 1/3 členov BKE , popr. výkonný výbor
alebo jej predseda, koná se nejneskôr do 1 mesiaca od
doručenia takého podnetu.
2. Valné zhromaždenie najmä :
a) rozhoduje o založení BKE a zániku BKE,
v prípade zániku o majetkovom vysporiadaní
b) rozhoduje o názve, sídlu a symboliky BKE
c) rozhoduje o prijatí a zmenách stanov BKE
d) volí výkonný výbor

e) schvaľuje a prejednáva správu o hospodárení a
majetku BKE, schvaľuje rozpočet
3. K platnosti uznesenia valného zhhromaždenia je potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných. Delegátov s
platným hlasom, pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne
ináč.
4. Výkonným orgánom valného zhromaždenia je výkonný
výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnenie úloh BKE
v období medzi jednotlivými valnými zhromaždeniami.
Rozhoduje vo všetkých veciach, pokiaľ nie sú vo výlučnej
právomoci
valného
zhromaždenia,
pričom
valné
zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodnutie v ďalších
otázkach.
5. Výkonný výbor má počet členov stanovený spravidla
podľa veľkosti členskej základne na každom valnom
zhromažddení. Vždy však má predsedu a tajomníka. Počet
členov výkonného výboru musí být nepárny. Predseda
zvolává výkonný výbor podľa potreby, nejmenej však raz za
mesiac.
6. Výkonný výbor najmä :
a) zabezpečuje
plnenie
uznesenia
valného
zhromaždenia
b) pripravuje podklady pre valné zhromaždenie a to
najmä k rozpočtu, k hlavným smerom činnosti,
k rozdeleniu dotácií a príspevkov od štátu, SZTK,
iných organizácií a fyzických osôb
c) dbá o hospodárne využívanie a o údržbu majetku
BKE
d) spolupracuje zo športovými zväzmi pri riešení
problémov jednotlivých oddielov (odborov) a
združených organizácií
e) zaisťuje operatívnu spoluprácu s miestnymi
orgánmi mesta ,obce, s podnikmi, ostatnými
TJ,ŠK , inými organizáciami a fyzickými osobami
f) k zabezpečeniu
činnosti
BKE
vytvára
profesionálny aparát v neodmysyteľne nutnom
rozsahu.
Výkonný výbor je schopný sa uznášať ak je
prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. K platnosti
uznesenia
výkonného výboru je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny prítomných.

IV.

Spoločné zásady členstva

-

1. Členom BKE sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá
súhlasí s poslaním BKE . O prijatí za člena rozhoduje
výkonný výbor, ktorý stanoví podmienky pre vstup členov
a to podľa obecných zásad členstva schválených valným
zhromaždením.
2. Výšku členských príspevkov stanoví výkonný výbor.
3. Registráciu členov, otázkou členských preukazov a pod.
upraví výkonný výbor svojim interným predpisom.

-

príjmy z telovýchovnej, kultúrnej a spoločenskej
činnosti
príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti
príspevky a dotácie od športových zväzov
štátne príspevky, dotácie od SZTK a iných
organizácií a osôb
majetok prevedený do vlastníctva BKB členom
BKE .

2. Majetok BKE je vo vlastníctve BKE ako celku. O
prevodoch, právach hospodárenia majetku i o jeho
nadobúdania a zbavenia a o všetkých ďalších dispozíciách
s ním, rozhoduje valné zhromaždenie..Zásady hospodárenia
upravuje interný predpis BKE.

V.
Práva a povinnosti členov
1. Základné práva riadnych členov BKE sú :

3. Menom BKE vystupuje štatutár alebo predseda .
a) zúčastňovať sa podľa svojich záujmov, schopností
a možností športového a společenského života
v rámci svojho oddielu a to za podmienek Stanov.
b) uplatňovať svoje vlastné názory, návrhy i
kritiku a to podľa povahy buď priamo alebo
prostredníctvom
zástupu oddielu v orgánoch
BKE
c) zúčastňovať se jednaní orgánov BKE, ak sa
jedná o jeho činnosť alebo chovanie
d) voliť a byť volený od 18 – tich rokov veku do
všetkých volených orgánov BKE

V Žiline

2. Základné povinnosti riadneho člena sú :
a) dodržiavať Stanovy BKE a základné etické a
morálne normy športovca
b) plniť uznesenia a rozhodnutia orgánov BKE
c) šetriť a chrániť majetok, ktorý slúži
BKE
k zabezpečeniu jeho činnosti, ako aj usilovať o
jeho dobré meno
d) riadne a včas platiť príslušné príspevky, jako aj
iné poplatky súvisiace s jeho
členstvom a
činnosťou v BKE, pokiaľ o tom príslušný orgán
BKE podľa stanov rozhodol
e) riadne plniť funkcie a úlohy, ktorými bol člen
poverený
3.Radové členstvo zaniká :
a) vystúpením člena
b) vyškrtnutím pre neplnenie základných povinností
c) vylúčením pre závažné previnenia nezlúčiteľné
s členstvom
d) úmrtím člena či zánikom BKE ( dobrovoľným
rozpustením, zúučením
s iným združením
alebo pravomocným rozhodnutím ministerstva
o jeho rozpustení )

VI.
Majetek BKE a hospodárenie
1. Zdrojom majetku BKE sú najmä :
- príspevky členov BKE
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