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STANOVY  OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 
 

KLUB  SLOVENSKÝCH TURISTOV TOMO  B R E Z N O 
 

 
I. 

Názov a sídlo  
 
01. Názov združenia je Klub slovenských turistov  TOMO Brezno (ďalej len Klub); Klub je  

v zmysle zák. č. 83/90Zb. v platnom znení dobrovoľným združením občanov, ktorí 
vykonávajú záujmovú činnosť v oblasti turistiky v zmysle poslania a cieľov združenia, 
uvedených v bode II.  

       Klub je organizačnou jednotkou Klubu slovenských turistov a je nástupcom  KST  odbor 
turistiky  MŠK Brezno. 

 
02. Sídlo združenia:  Brezno, Fraňa Kráľa 2. 
 

II. 
Poslanie a ciele  

 
01. Zastupovať záujmy svojich členov. 
02. Podieľať sa na vytváraní podmienok pre turistiku a pobyt v prírode. 
03. Budovať a zveľaďovať materiálne  zázemie Klubu. 
04. Vykonávať nakladateľskú a vydavateľskú činnosť, ako aj sprievodcovské, propagačné 

a reklamné služby v oblasti turistiky a cestovného ruchu. 
05. Zabezpečovať výchovno-turistický program pre mládež. 
06. Organizovať turistické výlety a zájazdy. 
07. Poskytovať zľavy a výhody pri organizovaných akciách pre členskú základňu. 
 

III. 
Členstvo v Klube 

 
01. Členstvo v klube je dobrovoľné, vzniká prevzatím členského preukazu a zaplatením 

členského príspevku na dané obdobie. Členský príspevok pozostáva z: 
 členského za známku, 
 oddielového príspevku (ktorého výšku schvaľuje výbor). 

 
02. O prijatí za člena Klubu rozhodne výbor do 60 dní od obdržania prihlášky, a to 

nadpolovičnou  väčšinou. 
 
03. Na činnosti združenia sa môžu zúčastňovať aj nečlenovia Klubu; pri účasti na podujatí 

organizovanom Klubom prispejú jednorazove na konkrétne podujatie  vo výške, 
stanovenej výborom. 

 
04. Členstvo v Klube zaniká: 
 smrťou člena, 
 vystúpením na vlastnú žiadosť, doručenú predsedovi alebo inému  členovi výboru, 
 vylúčením:  

            - v prípade dlhodobej pasivity bez závažných dôvodov,  
- v prípade závažného porušenia povinností člena. 
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IV. 
Práva   a povinnosti člena Klubu 

 
01. Základné práva : 

♦ zúčastňovať sa na činnosti Klubu, 
♦ byť informovaný o činnosti Klubu, 
♦ voliť orgány Klubu, 
♦ po dovŕšení 18 roku veku byť volený do orgánov Klubu, 
♦ zúčastňovať sa členských schôdzí, predkladať na nich návrhy, podnety, sťažnosti. 

 
02. Základné povinnosti: 

♦ dodržiavať stanovy Klubu, 
♦ aktívne sa podieľať na činnosti Klubu, chrániť jeho dobré meno a majetok, 
♦ platiť členský príspevok (najneskôr do konca februára  bežného kalendárneho 

roka, u nových členov pri prevzatí  členského preukazu). 
 

V. 
Orgány Klubu 

 
01.  Orgánmi Klubu sú: 

♦ členská schôdza, 
♦ výbor,  
♦ revízna komisia. 

 
02. Členská schôdza 

je najvyšším orgánom Klubu, tvoria ho všetci jeho členovia. Schádza sa najmenej 
jedenkrát ročne. Členskú schôdzu vedie predseda Klubu. Členská schôdza je oprávnená 
prijímať rozhodnutia, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov Klubu. Rozhodnutia sú 
právoplatné, ak ich prijme nadpolovičná väčšina prítomných členov. 
Ak sa členská schôdza nezíde v určenú hodinu, nová členská schôdza sa koná s tým istým  
programom o pol hodiny neskôr a prijíma platné rozhodnutia bez ohľadu na to, koľko je 
prítomných členov. 
Prvú členskú schôdzu zvolá prípravný výbor do 30 dní po vzniku združenia (jeho 
registráciou). 

      Členská schôdza prerokúva všetky základné otázky činnosti Klubu, najmä: 
♦ schvaľuje, mení alebo dopĺňa stanovy, 
♦ volí predsedu a členov výboru, revíznu komisiu, 
♦ prerokúva správu o činnosti a rozpočet, 
♦ schvaľuje plán činnosti, výročnú správu a revíznu správu, 
♦ rozhoduje o zániku klubu alebo o jeho zlúčení s iným združením. 

 
03. Výbor Klubu 
       je výkonným orgánom Klubu. Jeho funkčné obdobie je 5 rokov. Má 5 členov, ktorých   

volí a odvoláva členská schôdza.  Výbor rozhoduje: 
♦ o všetkých otázkach, ktoré nie sú vyhradené členskej schôdzi, 
♦ riadi činnosť Klubu v období medzi zasadnutiami členskej schôdze, 
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♦ rozhoduje o vzniku alebo zániku kolektívneho členstva vo vyšších alebo podobných 
združeniach. 

 
      Výbor prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, pri 

rovnosti hlasov rozhoduje  hlas predsedu. 
O rozdelení funkcií vo výbore rozhoduje výbor na svojom zasadnutí. 

       Predseda: 
♦ zastupuje Klub navonok a je oprávnený konať, zaväzovať sa a podpisovať v jeho 

mene, 
♦ v čase dlhodobej  neprítomnosti predsedu ho zastupuje tajomník; predseda môže 

písomne splnomocniť na jednanie v mene Klubu ktoréhokoľvek člena výboru, 
♦ zvoláva schôdze výboru najmenej 1-krát za dva mesiace, 
♦ vedie schôdze výboru. 

 
Tajomník: 
♦ zastupuje predsedu v čase jeho dlhodobej neprítomnosti, 
♦ vykonáva činnosti, ktorými bol predsedom poverený. 

 
Hospodár: 
♦ zodpovedá za hospodárenie Klubu, 
♦ vedie účtovníctvo,  
♦ predkladá členskej schôdzi správu o hospodárení. 

 
04. Revízna komisia 
       má 3 členov – predsedu a 2 členov. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné  

s členstvom vo výbore Klubu.  
 Úloha revíznej komisie: 

♦ vykonávať revíznu činnosť v hospodárení s finančnými prostriedkami a majetkom 
Klubu,  

♦ predkladať správu o revíznej činnosti členskej schôdzi, 
♦ dohliadať na dodržiavanie stanov a riešiť sťažnosti. 

 
VI. 

Majetok a hospodárenie 
 
01. Zdrojom hnuteľného i nehnuteľného  majetku Klubu sú: 

♦ členské príspevky, oddielové príspevky, 
♦ príspevky štátnej správy a samosprávy, 
♦ dotácie, dary, príjmy z inzercie, 
♦ príjmy získané vlastnou činnosťou, z nájmu, z podujatí a činností uvedených v časti II. 

týchto Stanov. 
 
02. Zásady hospodárenia: 

♦ hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu, 
♦ príjmy Klubu sa používajú len na zabezpečenie jeho činnosti, 
♦ výdavky na činnosť Klubu do celkovej sumy 10.000,- Sk schvaľuje predseda 

a hospodár Klubu spoločne, 
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♦ výdavky presahujúce celkovú sumu 10.000,- Sk schvaľuje predseda, tajomník 
a hospodár spoločne, 

♦ mimoriadne výdavky na činnosť Klubu presahujúce celkovú sumu 100.000,- Sk 
schvaľuje výbor Klubu. 

 
VII. 

Zánik Klubu 
 
01. Zánik Klubu musí odsúhlasiť členská schôdza, pričom musí dať súhlas 2/3 väčšina 

prítomných členov uznášaniaschopnej členskej schôdze. 
 
02. Členská schôdza ustanoví likvidátora (likvidačnú komisiu), ktorý najskôr vyrovná všetky 

dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze. 
 
03. Zánik Klubu likvidátor  oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie MV SR. 
 

VIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
01. Záväzný výklad Stanov Klubu vykonáva výbor. 
 
02. Tieto Stanovy Klubu slovenských turistov Brezno nadobúdajú platnosť a účinnosť 

registráciou Ministerstvom vnútra SR. 
 
03. Zmeny Stanov  Klubu oznámi predseda MV SR do 15 dní po ich schválení členskou 

schôdzou. 
 
 
 
 
 
Časť I., ods. 01. , 02.  zmenené na základe dodatku č. I ( vzaté na vedomie Ministerstvom 
vnútra dňa 17.12.2010. 
 
 
V Brezne dňa 04. 12. 2010 
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