
STANOVY
HBC PANTHERS

Čl. 1
Základné ustanovenia

1.1 HBC PANTHERS je dobrovoľnou, otvorenou, nepolitickou, nezávislou záujmovou 
organizáciou združujúcou priaznivcov hokejbalu v meste Čadca a blízkom okolí.

1.2 Poslaním HBC PANTHERS je uspokojovať záujmy a záľuby občanov v oblasti hokejbalu, 
vytvárať podmienky pre jeho propagáciu a rozvoj. Zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť, ako 
i športovú výkonnosť občanov.

1.3 Sídlo HBC PANTHERS je: SNP 739/10, Čadca, 02204

Čl. 2
Hlavné úlohy HBC PANTHERS

2.1 Organizovať a zabezpečovať rozvoj hokejbalu v meste Čadca a blízkeho okolia.

2.2 Zastupovať záujmy a požiadavky hokejbalu vo vzťahu k miestnym orgánom štátnej správy 
a taktiež vo vzťahu k športovým a spoločenským organizáciám.

2.3 Organizovať a finančne zabezpečovať pravidelné súťaže v hokejbale.

2.4 Získavať finančné prostriedky pre svoju činnosť a pre všetkých svojich členov.

2.5 Podporovať rozvoj mládežníckeho hokejbalu a propagovať jeho výsledky.

2.6 Pre zabezpečovanie úlohy vytvárať si potrebné riadiace a organizačné štruktúry.

Čl. 3
Záväznosť stanov

3.1 Stanovy právnických osôb musia byť v súlade s týmito stanovami a musí byť s mini uzatvorená 
zmluva o súčinnosti.

3.2 Právoplatné uznesenia a rozhodnutia orgánov HBC PANTHERS vydané v rámci ich právomocí 
sú pre všetkých členov týchto orgánov a pre všetkých riadnych členov HBC PANTHERS 
záväzné.

3.3 Za porušenie stanov HBC PANTHERS a ďalších ich dokumentov sa voči členom prijímajú 
disciplinárne opatrenia Radou HBC PANTHERS, ktoré musia byť potvrdené na najbližšej 
Členskej schôdzi.



Čl. 4
Členstvo

4.1 Členstvo môže byť:  a/  riadne
    b/  čestné

4.2 Riadnym členom sa môže stať občan Slovenskej republiky, ktorý sa zaviaže spolupracovať s 
HBC PANTHERS pri jeho činnosti. 

4.3 Čestným členom sa môže stať osoba, ktorá zaslúžila o rozvoj a popularizáciu hokejbalu.

4.4 O prijatí za člena HBC PANTHERS a vylúčení rozhoduje Rada HBC PANTHERS. 
Podmienkou riadneho členstva je súhlas s týmito stanovami a rešpektovanie dokumentov 
a rozhodnutí orgánov HBC PANTHERS.

Čl. 5
Práva a povinnosti členov

5.1 Člen má právo:
a) zúčastňovať sa na zasadaní Členskej schôdze.
b) zúčastňovať sa na zasadaní orgánov, na ktorých sa hodnotí jeho činnosť, správanie 

a chovanie.
c) byť volený do funkcií v orgánoch HBC PANTHERS podmienkou je schopnosť, 
bezúhonnosť a vek minimálne 18 rokov.

5.2 Člen je povinný:
a) dodržiavať stanovy HBC PANTHERS a iné dokumenty vydané orgánmi HBC PANTHERS.
b) reprezentovať organizáciu v súlade s jej záujmami pri dodržiavaní disciplíny a zásad 

morálky.
c) chrániť a zveľaďovať jemu zverený majetok HBC PANTHERS.
d) platiť do termínu a výšky príspevky a poplatky stanovené orgánmi HBC PANTHERS.

Čl. 6
Štruktúra orgánov HBC PANTHERS

6.1 Orgánmi sú:
a) Členská schôdza
b) Rada HBC PANTHERS
c) revízna komisia

6.2 Zodpovednosť orgánov HBC PANTHERS je nasledovná:
a) Rada HBC PANTHERS, revízna komisia – Členskej schôdzi
b) Rada HBC PANTHERS - revíznej komisii

6.3 Funkčné obdobie orgánov HBC PANTHERS je 1 rok.

Čl. 7
Členská schôdza

7.1 Je najvyšším orgánom HBC PANTHERS.



7.2 Koná sa minimálne dvakrát za jeden kalendárny rok.

7.3 Mimoriadna členská schôdza môže byť zvolaná, ak o to požiada väčšina členov Rady, alebo ak 
o to požiada aspoň 1/3 členskej základne.

7.4 Každý člen HBC PANTHERS má rozhodujúci hlas.

7.5 Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. 
Uznesenia sú prijaté, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov.

7.6 Miesto a termín konania členskej schôdze stanoví Rada HBC PANTHERS a oznámi to 
minimálne jeden týždeň vopred všetkým členom.

7.7 Členská schôdza:
a) schvaľuje stanovy HBC PANTHERS, ich zmeny a doplnky a ďalšie dokumenty
b) schvaľuje zásady hospodárenia a rozpočtu na súťažný ročník
c) schvaľuje výšku členského príspevku
d) schvaľuje čestné členstvo
e) schvaľuje alebo prerokováva výsledky tímu HBC PANTHERS
f) volí a odvoláva členov Rady HBC PANTHERS a členov revíznej komisie
g) volí a odvoláva predsedu HBC PANTHERS
h) rozhoduje o existencii, začlenení a pôsobnosti HBC PANTHERS
i) prerokováva správu o činnosti a hospodárení HBC PANTHERS a správu revíznej 

komisie
j) rozhoduje o návrhoch členov

Čl. 8
Rada HBC PANTHERS

8.1 Je výkonným a riadiacim orgánom HBC PANTHERS  medzi členskými schôdzami. Rozhoduje 
o všetkých otázkach, ktoré nie sú vyhradené členskej schôdzi.

8.2 Radu HBC PANTHERS tvoria predseda, podpredseda, hospodár a predseda revíznej komisie. 
Predseda a podpredseda sú štatutárnymi zástupcami HBC PANTHERS.

8.3 Zasadá minimálne dvakrát za jeden kalendárny rok.

8.4 Zvoláva a zabezpečuje prípravu a priebeh členskej schôdze.

8.5 Stanovuje termín zaplatenia členských príspevkov a ostatných poplatkov.

8.6 Rozhoduje pri zmene v rozpočte a hospodárení HBC PANTHERS.

8.7 Vydáva pokyny, nariadenia a predpisy záväzné pre všetkých členov.

8.8 Rozhoduje s konečnou platnosťou o sťažnostiach, protestoch a sporoch členov HBC 
PANTHERS.

8.9 Podľa potrieb vytvára aparát, rozhoduje o jeho pracovných a finančných otázkach a stanovuje 
jeho kompetencie a právomoci.

8.10 Rozhoduje o disciplinárnych opatreniach voči členom.

8.11 Zabezpečuje styk s inými organizáciami.



Čl. 9
Revízna komisia

9.1 Je dozorným a kontrolným orgánom a zodpovedá sa členskej schôdzi.

9.2 Dozerá na činnosť Rady HBC PANTHERS a kontroluje hospodárenie HBC PANTHERS 
v súlade s prijatými dokumentmi.

9.3 Volí si spomedzi seba predsedu revíznej komisie, ktorý riadi jej činnosti a predkladá členskej 
schôdzi návrhy na voľbu a odvolanie jej členov.

9.4 Ukladá Rade úlohy na odstránenie zistených nedostatkov.

9.5 V závažných prípadoch môže požiadať o zvolanie mimoriadnej členskej schôdze a predložiť 
návrh na odvolanie celej Rady alebo niektorých jej členov.

9.6 Členstvo v revíznej komisii je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia.

Čl. 10
Právna subjektivita HBC PANTHERS

10.1 HBC PANTHERS je samostatnou záujmovou organizáciou s právnou subjektivitou. V jej mene 
rokuje Rada, ktorú navonok zastupuje predseda, alebo iný poverený člen Rady.

Čl. 11
Hospodárenie HBC PANTHERS

11.1 HBC PANTHERS môže mať vo vlastníctve hnuteľný a nehnuteľný majetok, potrebný na 
zabezpečenie zdrojov vlastnej činnosti. Nakladanie s majetkom sa riadi všeobecne platnými 
predpismi.

11.2 Zdrojom príjmov sú predovšetkým:
a) členské príspevky
b) štartovné v súťažiach
c) dary a dotácie
d) príjmy z reklamnej činnosti, sponzorstvo
e) úroky z vkladov
f) ostatné príjmy

11.3 HBC PANTHERS hospodári na základe „Zásad hospodárenia HBC PANTHERS“ a rozpočtu 
schválených na členskej schôdzi.

11.4 Správu o hospodárení prerokováva Rada jedenkrát ročne.

11.5 Vylúčený člen a člen vystupujúci z organizácie je povinný vrátiť jemu zverený majetok, 
prípadne iné prostriedky organizácie do 14 dní odo dňa vyzvania na vrátenie.

Čl. 12
Záväzný výklad



12.1 Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto stanovách a ďalších dokumentoch 
rozhoduje Rada. Jej rozhodnutia prerokováva najbližšia členská schôdza.

12.2 Záväzný výklad týchto stanov a ďalších dokumentov prináleží Rade HBC PANTHERS.

Čl. 13
Zánik organizácie

13.1 O zániku združenia jeho zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje najvyšší orgán, 
ktorý menuje likvidátora (likvidačnú komisiu). Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy 
a záväzky a likvidačný zostatok rozdelí podľa pomeru členskej základne ku dňu zániku. Zánik 
združenia oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie MV SR.

Čl. 14
Záverečné ustanovenia

14.1 Tieto stanový schválila mimoriadna členská schôdza dňa  10.6.2006.

14.2 Účinnosť nadobúdajú dňom registrácie na MV SR  alebo splnením oznamovacej povinnosti.


