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Preambula 

  
Zakladatelia 

 

a) Ing. Vravko Pavel, narodený 13.1.1961, bytom  Bottova 16, 949 01 Nitra, občan SR  

b) Ing. Sommer Jozef, narodený 22.2.1963, bytom Turistická 9, 949 01 Nitra, občan SR  

c) Ing. Gajdoš Jozef, narodený  29.3.1960, bytom  Nevädzova 5, 949 01 Nitra, občan SR (ďalej pre 

uvedené tri fyzické osoby len “Zakladatelia“) dnešného dňa rozhodli o založení občianskeho združenia Red 

Oak Golf Club /ďalej len Klub/ so sídlom Pražská 11, 949 01 Nitra a prijali nižšie uvedené stanovy občianskeho 

združenia Klub a v rámci nich Zakladatelia menovali v stanovách uvedené osoby za členov príslušných orgánov 

Klubu.  

 

Členmi prípravného výboru sú nasledovné osoby: 

 

a)   Ing. Vravko Pavel, narodený 13.1.1961, bytom Bottova 16, 949 01 Nitra, občan SR  

b) Ing. Sommer Jozef, 22.2.1963, Turistická 9, 949 01 Nitra, občan SR  

c) Ing. Gajdoš  Jozef, 29.3.1960, Nevädzova 5, 949 01 Nitra, občan SR  

 

Splnomocnenou osobou oprávnenou konať v mene prípravného výboru je Ing. Vravko Pavel, narodený 

13.1.1961, bytom Bottova 16, 949 01 Nitra. 

 

 

Článok 1. 
 

       Základné ustanovenia a cieľ činnosti Klubu 
 

1.1 Klub je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. v platnom znení dobrovoľným združením fyzických osôb, ktoré 

jeho prostredníctvom vykonávajú najmä svoju záujmovú športovú činnosť.  

 

1.2 Klub je uzatvoreným, výberovým, samostatným, nepolitickým, záujmovým občianskym združením. Na 

základe dobrovoľnosti združuje fyzické osoby, ktoré prostredníctvom Klubu vykonávajú svoju záujmovú 

činnosť najmä v oblasti hrania golfu a súvisiacich športových alebo voľno-časových aktivít.  

 

1.3 Cieľom a poslaním Klubu je najmä:  

 

a) uspokojovať záujmy svojich členov v oblasti športu so zameraním sa hlavne na golf a súvisiace 

športové a voľno-časové aktivity;  

b) vytvárať podmienky na rozvoj a propagáciu golfu v areáli domovského golfového ihriska (ďalej pre 

areál domovského golfového ihriska len “Areál“);  

c) organizovať súťaže a turnaje;  

d) vytvárať podmienky pre zvyšovanie hráčskej úrovne hráčov golfu;  

e) viesť evidenciu svojich členov a viesť evidenciu handicapu svojich členov na základe týchto stanov.  

 

1.4 Svoju činnosť v oblasti športu rozvíja Klub organizačne a ekonomicky v súlade s programovými cieľmi 

Klubu, potrebami a záujmami svojich členov, nezávisle na politických stranách, hnutiach, štátnych a 

samosprávnych orgánoch, na iných občianskych združeniach a iniciatívach.  

 

1.5 Klub je združením s právnou subjektivitou, rozhoduje a koná samostatne, vlastným menom.  

 

1.6 Sídlom Klubu je Pražská 11, 949 01 Nitra.  

 

1.7 Zduženie vystupuje pod názvom RED OAK Golf Club.  

 

1.8 Domovským ihriskom Klubu je golfové ihrisko, ku ktorému získa Klub práva na základe Zmluvy o 

prenájme Klubu k vybranému domovskému ihrisku.  
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Článok 2. 
 

    Členstvo v Klube a poplatky súvisiace s členstvom. 
 

2.1 Členom Klubu môže byť fyzická osoba. Jedno členstvo v Klube môže patriť len jednej osobe. Členstvo v 

Klube je dobrovoľné.  

 

2.2 Členstvo v Klube môže byť:  

 

a) Jednoročné  

b) Celoživotné  

c) Čestné  

d) Kolektívne 

 

2.3 Členstvo v Klube je dobrovoľné. Členom sa môže stať každá fyzická aj právnická osoba, ktorá súhlasí s 

obsahom týchto stanov. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu stať členmi Klubu len s písomným súhlasom 

svojho zákonného zástupcu. O prijatí fyzickej osoby za člena rozhoduje Správna rada a to na základe 

písomnej prihlášky fyzickej osoby.  

 

2.4 Jednoročné členstvo vzniká na základe rozhodnutia Správnej rady o prijatí za Jednoročného člena Klubu 

zaplatením Ročného poplatku, nie však skôr, ako zanikne predchádzajúce Jednoročné členstvo toho istého 

člena, ak také Jednoročné členstvo existuje.  

 

2.5 Celoživotné členstvo vzniká na základe rozhodnutia Správnej rady o prijatí za Celoživotného člena Klubu 

zaplatením Zápisného.  

 

2.6 Čestné členstvo v Klube vzniká na základe rozhodnutia Správnej rady prijatím rozhodnutia o prijatí fyzickej 

osoby za čestného člena, nie však skôr, ako zanikne predchádzajúce Čestné členstvo toho istého člena, ak 

také Čestné členstvo existuje.  

 

2.7 Kolektívnym členom Klubu môžu byť aj organizácie, inštitúcie, firmy, ktoré chcú prispievať k rozvoju 

klubu a prípadne k jeho hospodárskej činnosti.  S kolektívnym členom Správna rada Klubu uzavrie zmluvu, 

v ktorej sa vyhradia práva a povinnosti kolektívneho člena Klubu.  

 

2.8  Na prijatie za člena Klubu nie je právny nárok.  

 

2.9  Ročný poplatok je jednorazovým poplatkom, po zaplatení ktorého sa fyzická osoba na základe rozhodnutia       

o prijatí za jednoročného člena stáva Jednoročným členom Klubu.  

 

2.10 Zápisné je vstupným poplatkom, po zaplatení ktorého sa fyzická osoba na základe rozhodnutia o prijatí 

       za celoživotného člena stáva Celoživotným členom Klubu.  

 

2.11 Okrem Zápisného je každý Celoživotný člen povinný každoročne  platiť Členský príspevok.  

 

2.12 Čestný člen Klubu je povinný platiť v súvislosti s Čestným členstvom v Klube Poplatky Čestného člena vo 

výške a v lehotách určených rozhodnutím Správnej rady. 

 

2.13 Dokladom o členstve v Klube je platný členský preukaz SKGA. Vydanie členského preukazu zabezpečuje 

Správna rada  klubu. Členský preukaz oprávňuje člena Klubu po získaní zelenej karty k hraniu golfu aj na 

iných golfových ihriskách; tým nie sú dotknuté podmienky stanovené prevádzkovateľmi príslušných ihrísk 

pre hranie na týchto ihriskách. Celoživotným členom klubu vydáva Správna rada Certifikát o členstve. 

 

2.14 Výšku Ročného poplatku, Zápisného, Členského príspevku a Poplatku Čestného člena určuje  pre každého 

člena Správna rada. 

 

2.15 Členstvo zaniká:  

 

a) Vystúpením člena z Klubu na základe písomného oznámenia člena, ktoré je účinné  po doručení 

oznámenia na adresu Klubu;  

b) Vylúčením člena z Klubu na základe rozhodnutia Správnej rady a to ku dňu určenému v rozhodnutí 

Správnej rady; ak takýto deň v rozhodnutí Správnej rady určený nie je, tak členstvo vylúčeného 

člena zaniká dňom prijatia rozhodnutia o vylúčení; 
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c) Úmrtím člena, pokiaľ sa o Celoživotné členstvo neprihlási dedič, ktorého Správna rada akceptuje;  

d) Uplynutím doby jedného roka od vzniku členstva v prípade Čestného členstva;  

e) Uplynutím doby jedného roka od vzniku členstva v prípade Jednoročného členstva;  

f) Zánikom Klubu;  

g) Nezaplatením Členského príspevku ani do 30 dní po termíne splatnosti, ktorý určí Správna rada.  

 

2.16  Pri zániku členstva nemá člen ani jeho právny nástupca nárok na vrátenie Ročného poplatku, Členského 

príspevku, Zápisného ani Poplatkov Čestného člena a to ani sčasti.  

 

2.17  Celoživotné členstvo je za podmienok upravených týmito stanovami prevoditeľné. Člen s Celoživotným 

členstvom je oprávnený svoje členstvo so súhlasom Správnej rady previesť na inú fyzickú osobu; súhlas 

Správnej rady je viazaný na konkrétnu osobu nadobúdateľa. Bez súhlasu Správnej rady a/alebo ak je prevod 

členstva uskutočnený v rozpore so súhlasom Správnej rady, je prevod členstva neplatný.  

 

2.18  Celoživotné členstvo je za podmienok upravených týmito stanovami predmetom dedičstva. Dedičom 

Celoživotného členstva môže byť len jedna fyzická osoba. Dedič sa stáva Celoživotným členom na základe 

rozhodnutia Správnej rady o akceptácii dediča. V prípade, že Správna rada dediča, ktorý sa o členstvo 

prihlásil, neakceptuje, členstvo zaniká ku dňu úmrtia člena.  

 

2.19  Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto stanov platí, že: 

 

a) Zakladatelia sa nestávajú vznikom Klubu členmi Klubu;  

b) Čestné členstvo je neprevoditeľné a nie je možné ho dediť.  

 

2.20 Klub vedie evidenciu svojich členov.  

 

 

Článok 3. 
 

       Práva a povinnosti členov Klubu 
 

3.1 Každý člen Klubu, ktorý si plní svoje povinnosti, má tieto základné práva:  

 

a) Zúčastňovať sa športových aktivít organizovaných Klubom;  

b) Po získaní zelenej karty právo hrať golf v Areáli;  

c) Zúčastňovať sa Členských schôdzí;  

d) Vyjadrovať sa k prerokúvaným záležitostiam na Členskej schôdzi;  

e) Predkladať Správnej rade svoje návrhy týkajúce sa Klubu.  

 

3.2 Každý Celoživotný člen, ktorý si zvolí Klub za svoj materský golfový klub, má právo, aby mu Klub počas 

existencie členstva viedol evidenciu handicapu.  

 

3.3 Každý člen Klubu má tieto základné povinnosti:  

 

a) Dodržiavať stanovy Klubu vnútorné organizačné predpisy  a smernice Klubu najmä Prevádzkový 

poriadok Areálu, uvedomele dodržiavať disciplínu a zásady morálky spoločnosti, hrať v súlade so 

zásadami fair play a v súlade s golfovým kódexom;  

b) Chrániť a opatrovať majetok Klubu;  

c) Riadne a včas platiť poplatky a príspevky určené na základe týchto stanov;  

d) Podľa svojich možností sa podieľať na rozvoji a činnosti Klubu;  

e) Konať tak, aby nebolo poškodené dobré meno Klubu, členov orgánov Klubu, Areálu ani žiadneho 

zo Zakladateľov;  

f) V prípade zvolenia za člena orgánu Klubu si riadne plniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z 

členstva v príslušnom orgáne.  

 

 

Článok 4. 
 

Organizačné zásady Klubu a vnútorné vzťahy 
 

4.1 Hra golfu sa organizuje v Klube.  

4.2 Klub sa vo svojej činnosti riadi všeobecnými záväznými právnymi predpismi, stanovami Klubu a 
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vnútornými organizačnými predpismi Klubu a smernicami Klubu . 

 

4.3 Klub je právnickou osobou s vlastnou právnou subjektivitou. 

 

4.4 Klub hospodári s vlastným a zvereným majetkom.  

 

4.5 Klub prostredníctvom svojich orgánov a členov využíva všetky možnosti, aby v súlade s platnými predpismi 

získaval vlastné príjmy a ďalší majetok.  

 

4.6 Správna rada chráni a zastupuje záujmy Klubu vo vzťahu k štátnym orgánom, orgánom samosprávy, 

združeniam, organizáciám a inštitúciám.  

 

 

Článok 5.  

 

         Orgány Klubu 
 

5.1 Orgánmi Klubu sú:  

 

a) Členská schôdza  

b) Správna rada  

c) Predseda správnej rady  

d) Orgány uvedené v čl.9 týchto stanov 

 

5.2 Do orgánov Klubu môžu byť volené, resp. menované ľubovoľné fyzické osoby staršie ako 18 rokov.  

 

5.3 Členstvo v Správnej rade je nezlučiteľné s členstom v orgánoch uvedených v čl. 9 týchto stanov. 

 

5.4 Fyzické osoby sú do orgánov Klubu menované resp. volené na časovo neobmedzenú dobu.  

 

5.5 Členstvo v orgánoch Klubu je čestnou funkciou a členovia orgánov Klubu nemajú nárok na odmenu. Nárok 

na úhradu nákladov súvisiacich s výkonom funkcie člena orgánu Klubu má člen orgánu Klubu vo výške 

určenej Správnou radou.  

 

5.6 Schôdze, zasadnutia ani zhromaždenia orgánov Klubu nie sú verejne prístupné.  

 

 

Článok 6. 
 

        Členská schôdza Klubu 
 

6.1 Najvyšším poradným a odporúčacím orgánom Klubu je Členská schôdza. Členská schôdza je zložená zo 

všetkých členov Klubu. Člen Klubu sa zúčastňuje na Členskej schôdzi osobne alebo v zastúpení na základe 

písomného splnomocnenia.  

 

6.2 Členská schôdza sa koná najmenej raz za kalendárny rok. Členskú schôdzu zvoláva Správna rada a to 

spôsobom a v lehotách určených týmito stanovami. Mimoriadnu členskú schôdzu môže zvolať Správna rada 

na písomný podnet s podpismi minimálne 25% členov Klubu.  

6.3 Správna rada oznamuje konanie Členskej schôdze vyvesením oznámenia o konaní Členskej schôdze v sídle 

Klubu a v Areáli a to oznámením najneskôr 15 dní pred konaním Členskej schôdze. Správna rada zvolá prvú 

Členskú schôdzu v roku tak, aby sa táto konala najneskôr do 30.septembra príslušného kalendárneho roka. 

Oznámenie o konaní Členskej schôdze obsahuje minimálne:  

 

a) názov Klubu a sídlo Klubu  

b) miesto, dátum a hodinu konania Členskej schôdze  

c) program Členskej schôdze  

 

6.4 Ak Správna rada neurčí inak, Členská schôdza sa koná v sídle Klubu.  

 

6.5 Členovia Klubu prítomní na Členskej schôdzi sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje meno a 

bydlisko fyzickej osoby, ktorá je členom Klubu, prípadne splnomocnenca. Správnosť listiny prítomných 

potvrdzuje svojim podpisom osoba poverená vedením Členskej schôdze a zapisovateľ ak bol ustanovený.  
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6.6 Konanie Členskej schôdze vedie osoba určená Správnou radou. Osoba, ktorá vedie Členskú schôdzu môže 

menovať zapisovateľa a osoby poverené sčítaním hlasov.  

 

6.7 Rozhodnutia Členskej schôdze majú pre ostatné orgány Klubu výlučne odporúčací a poradný charakter, nie 

sú  pre žiadny z orgánov Klubu záväzné a nespôsobujú žiadne právne účinky. Do pôsobnosti členskej 

schôdze patrí:  

 

a) Prerokovanie správy o činnosti a hospodárení Klubu a ak Členská schôdza prerokúva správu o 

činnosti a hospodárení Klubu pred tým, ako o nej rozhoduje Správna rada, tak prijatie odporúčania 

pre Správnu radu či Členská schôdza navrhuje správu o činnosti a hospodárení Klubu schváliť 

alebo nie; 

b) Prijímanie odporúčaní a návrhov pre Správnu radu.  

 

6.8 Členská schôdza je uznášania schopná, ak je na nej prítomný aspoň jeden člen Klubu. Na prijatie uznesenia 

Členskej schôdze sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny členov Klubu zúčastnených na Členskej 

schôdzi. Každý člen má pri hlasovaní jeden hlas. Člen hlasuje na Členskej schôdzi zdvihnutím ruky, pokiaľ 

Členská schôdza nerozhodne inak.  

 

6.9 Osoba poverená vedením Členskej schôdze zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o Členskej schôdzi do 30 

dní od jej ukončenia. Zápis podpisuje osoba, ktorá bola poverená vedením Členskej schôdze. Zápisnica o 

Členskej schôdzi obsahuje:  

 

a) názov Klubu a sídlo Klubu;  

b) miesto a dobu konania Členskej schôdze;  

c) meno osoby poverenej vedením Členskej schôdze;  

d) rozhodnutia Členskej schôdze s uvedením výsledkov hlasovania;  

e) popis osoby poverenej vedením Členskej schôdze.  

 

6.10  Osoba poverená vedením Členskej schôdze po vyhotovení zápisnice o Členskej schôdzi doručí zápisnicu o 

Členskej schôdzi Správnej rade. 

 

 

Článok 7. 
 

Správna rada 
 

7.1 Správna rada je najvyšším orgánom Klubu.  

 

7.2 Pri založení Klubu má Správna rada minimálne 3 členov. Počet členov Správnej rady sa mení v závislosti od   

       rozhodnutia akcionárov obchodnej spoločnosti  GC Nitra a.s., Pražská 6,  949 01 Nitra, IČO: 46 097 422 

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odddiel .SA vložka č. 10438 /N, pre uvedenú 

spoločnosť len “Spoločnosť GC NITRA a.s.“ a pre jej akcionárov len “Akcionári“ resp. pre 

ktoréhokoľvek z nich len “Akcionár“) a to pri dodržaní pravidla, že každý z Akcionárov je oprávnený mať 

toľko nominantov v Správnej rade, aby platilo, že počet členov Správnej rady, ktorí sú nominantmi 

príslušného Akcionára nebude v žiadnom čase vyšší, ako počet percent (celých percent) patriacich 

príslušnému Akcionárovi na základnom imaní Spoločnosti GC Nitra a.s.. Zmena počtu členov Správnej rady 

je účinná doručením oznámenia Akcionára (uskutočneného v súlade s týmito stanovami) o zmene počtu jeho 

nominantov Správnej rade; každé oznámenie Akcionára podľa tejto vety musí byť doložené potvrdením 

Spoločnosti GC Nitra a.s. o tom, že Akcionár je akcionárom Spoločnosti GC Nitra a.s. s uvedením podielu 

Akcionára na základom imaní Spoločnosti GC Nitra a.s., oznámením podľa poslednej vety bodu 7.3 týchto 

stanov a v prípade žiadosti Predsedu Správnej rady alebo Prezidenta Prezídia úplným zoznamom 

Akcionárov s uvedením podielu každého z Akcionárov na základnom imaní Spoločnosti GC Nitra a.s.. 

 

7.3 Prvých členov Správnej rady menujú Zakladatelia. Ďalších členov Správnej rady menujú a členov Správnej 

rady odvolávajú Akcionári podľa nasledujúcich princípov. Každý z Akcionárov má právo menovať a 

odvolať toľkých členov Správnej rady aby platilo, že počet členov Správnej rady, ktorí sú nominantmi tohto 

Akcionára v Správnej rade nebude nikdy vyšší ako počet percent (celých percent) patriacich príslušnému 

Akcionárovi na základnom imaní Spoločnosti GC Nitra a.s.. Každý z Akcionárov má právo odvolať z 

funkcie člena Správnej rady len osobu, ktorá je jeho nominantom. Odvolanie a/alebo menovanie člena 

Správnej rady je účinné doručením oznámenia Akcionára o odvolaní a/alebo menovaní jeho nominanta v 

Správnej rade (uskutočnenom v súlade s týmito stanovami) Správnej rade; obsahom takéhoto oznámenia 
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musí byť aj určenie (prerozdelenie) hlasov, ktorými v súvislosti s hlasovaním v Správnej  rade  disponuje  

príslušný  Akcionár,  medzi  jednotlivých  (všetkých)  nominantov  príslušného Akcionára v Správnej rade. 

 

7.4 Každý Akcionár v súvislosti s hlasovaním v Správnej rade disponuje počtom hlasov, ktorých počet sa rovná 

počtu percent (celých percent) patriacich príslušnému Akcionárovi na základnom imaní Spoločnosti GC 

Nitra a.s.. Každý člen Správnej rady má na účely hlasovania v Správnej rade toľko hlasov, ktoré mu pridelil 

Akcionár, ktorého je príslušný člen Správnej rady nominantom; pričom však v každom čase musí platiť, že 

príslušný Akcionár môže medzi svojich nominantov v každom čase prerozdeliť len toľko hlasov, koľkými v 

súvislosti s hlasovaním v Správnej rade disponuje. Zmena počtu hlasov jednotlivých členov Správnej rady  

       je účinná doručením oznámenia príslušného Akcionára o zmene počtu hlasov, ktorými jeho nominanti 

hlasujú pri hlasovaní v Správnej rade Správnej rade. Zmena počtu hlasov, ktorými v súvislosti s hlasovaním 

v Správnej rade príslušný Akcionár disponuje, je účinná doručením oznámenia Spoločnosti GC Nitra a.s. o 

zmene podielov Akcionárov na jej základnom imaní, s uvedením identifikácie každého z Akcionárov a s 

uvedením podielu Akcionára na základom imaní Spoločnosti GC Nitra a.s. Správnej rade. V prípade vzniku 

rozporu medzi tým, koľkými hlasmi v súvislosti s hlasovaním v Správnej rade disponuje príslušný Akcionár 

a tým koľko hlasov majú na účely hlasovania v Správnej rade nominanti tohto Akcionára, rozhodne o 

rozdelení sporných hlasov Predseda Správnej rady. 

 

7.5 Do pôsobnosti správnej rady patrí:  

 

a) Menovanie a odvolanie Predsedu Správnej rady;  

b) Menovanie a odvolanie Podpredsedu Správnej rady,  

c) Menovanie a odvolanie Čestného prezidenta Správnej rady;  

d) Rozhodovanie o schválení riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky;  

e) Rozhodovanie o použití zisku a úhrade strát v súlade s príslušnými právnymi predpismi;  

f) Rozhodovanie o zmene stanov;  

g) Rozhodovanie o dobrovoľnom rozpustení Klubu alebo jeho zlúčení s iným združením;  

h) Rozhodovanie o odporúčaniach a návrhoch Členskej schôdze;  

i) Rozhodovanie o Pláne ročných nákladov, ktoré každoročne pripraví sekretár klubu  

j) Rozhodovanie o odporúčaniach organov uvedených v članku 9 týchto stanov :  

 

a. súvisiacich so vznikom alebo zánikom pracovnoprávnych vzťahov, v ktorých má Klub 

právne postavenia zamestnávateľa s výnimkou tých pracovnoprávnych vzťahov, ktoré 

sú obsahom schváleného Plánu ročných nákladov pre daný rok;  

b. nadobúdania alebo scudzovania majetku Klubu s výnimkou takých transakcií, ktoré sú 

obsahom schváleného Plánu ročných nákladov pre daný rok;  

c. vstupovaniu do nájomných a podnájomných vzťahov, v ktorých má Klub právne 

postavenia nájomcu alebo prenajímateľa alebo tomu obdobné právne postavenie  

s výnimkou takých transakcií, ktoré sú obsahom schváleného Plánu ročných nákladov pre 

daný rok;  

d. transakcií, ktoré nie sú obsahom schváleného Plánu ročných nákladov pre daný rok.  

 

k) Rozhodovanie o výške Zápisného, Ročného poplatku, Členského príspevku a rozhodovanie o výške 

Poplatkov Čestného člena a o lehotách splatnosti Poplatkov Čestného člena;  

l) Rozhodovanie o odpustení Členského príspevku;  

m) Rozhodovanie o prijatí fyzickej osoby za člena Klubu;  

n) Rozhodovanie o vylúčení fyzickej osoby z Klubu;  

o) Rozhodovanie o odňatí Čestného členstva v Klube;  

p) Rozhodovanie o zmluve s Kolektívnym členom Klubu: 

q) Rozhodovanie o udelení súhlasu na prevod členstva medzi dvomi fyzickými osobami;  

r) Rozhodovanie o akceptácii dediča zosnulého člena za člena Klubu;  

s) Rozhodovanie o sťažnostiach členov na postup klubu alebo orgánov klubu uvedených v članku 9 

týchto stanov;  

t) Rozhodovanie o prijatí a zmene vnútorných organizačných predpisov Klubu a smerníc Klubu 

najmä Prevádzkového poriadku Areálu;  

u) Rozhodovanie o výške úhrady nákladov súvisiacich s výkonom funkcie člena orgánu Klubu;  

v) Rozhodovanie o uložení disciplinárneho postihu členovi Klubu;  

w) Rozhodovanie o menovaní a odvolaní likvidátora Klubu;  

x) Rozhodovanie o výbere a zmene domovského ihriska Klubu a schvaľovanie znenia Zmluvy o 

prenájme Klubu k vybranému domovskému ihrisku a schvaľovanie všetkých zmien takýchto zmlúv 

(Zmluvou o prenájme Klubu k vybranému domovskému ihrisku sa bez ohľadu na označenie 

zmluvy rozumie každá taká zmluva, na základe ktorej nadobudne Klub právo používať príslušné 
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ihrisko ako svoje domovské golfové ihrisko a/alebo každá taká zmluva, prostredníctvom ktorej 

Klub preukáže Slovenskej golfovej asociácii svoj vzťah k príslušnému golfovému ihrisku za 

účelom splnenia podmienok vzniku členstva Klubu v Slovenskej golfovej asociácii; 

y) Schvaľovanie znenia Darovacej zmluvy, v ktorej Klub vystupuje v právnom postavení darcu (s 

výnimkou schvaľovania prvého znenia Darovacej zmluvy, ktorej znenie bolo schválené 

Zakladateľmi pri založení Klub) a schvaľovanie všetkých zmien takých darovacích zmlúv, v 

ktorých Klub vystupuje v právnom postavení darcu;  

z) Rozhodovanie v ďalších otázkach, ktoré si Správna rada vyhradí alebo o ktorých rozhoduje podľa 

týchto stanov.  

 

7.6 Správna rada je povinná prerokovať podnety orgánov klubu uvedených v članku 9 týchto stanov  a zaujať k 

nim stanovisko. Správna rada je povinná prerokovať podnety a odporúčania Členskej schôdze a zaujať k 

nim stanovisko.  

 

7.7 Správna rada rozhoduje na zasadnutí. Zasadnutie Správnej rady zvolávajú v prípade potreby minimálne 

dvaja členovia. Zasadnutie Správnej rady vedie Predseda Správnej rady, ak Predseda správnej rady neurčí 

inak. Zo zasadnutí Správnej rady vyhotoví Predseda Správnej rady alebo ním poverená osoba zápisnicu zo 

zasadnutia Správnej rady, ktorá obsahuje najmä:  

 

a) označenie, že sa jedná o zápisnicu zo zasadnutia Správnej rady Klubu;  

b) miesto a dobu konania zasadnutia Správnej rady;  

c) meno osoby, ktorá zasadnutie Správnej rady viedla;  

d) rozhodnutia Správnej rady s uvedením výsledkov hlasovania;  

e) podpis osoby poverenej vedením zasadnutia Správnej rady.  

 

7.8 Správna rada je uznášania schopná, ak sú prítomní jej členovia, ktorí majú 66 % všetkých hlasov v Správnej 

rade.  

 

7.9 Rozhodnutie Správnej rady podľa bodu  7.5 týchto stanov je prijaté, ak zaň hlasovali členovia Správnej rady, 

ktorí majú aspoň 66 % všetkých hlasov v Správnej rade.  

 

7.10 Správna rada môže zasadať (prijať rozhodnutie) aj per-rollam, ak tak rozhodne Predseda Správnej rady. 

Zasadanie per-rollam sa uskutočňuje tak, že Predseda Správnej rady zašle návrh rozhodnutia Správnej rady 

všetkým členom Správnej rady a to e.mailom, poštou alebo iným elektronickým spôsobom umožňujúcim 

prenos písaného textu a zároveň uvedie aj lehotu, v ktorej sa má člen Správnej rady vyjadriť či hlasuje za 

návrh rozhodnutia Správnej rady alebo proti tomuto návrhu. Člen Správnej rady môže za návrh rozhodnutia 

Správnej rady alebo proti tomuto návrhu hlasovať prostredníctvom e.mailu, pošty alebo iným elektronickým 

spôsobom umožňujúcim prenos písaného textu alebo aj telefonicky, pričom ak sa v stanovenej lehote 

niektorý člen Správnej rady nevyjadrí, platí, že hlasuje proti návrhu rozhodnutia. Predseda Správnej rady 

oznámi výsledok hlasovania per-rollam členom Správnej rady. 

 

7.11 Správna rada môže rozhodnúť o vylúčení fyzickej osoby z Klubu, najmä v prípadoch, ak fyzická osoba: 

 

a) porušuje povinnosti člena Klubu podľa týchto stanov a porušenie neodstráni ani do 30 dní od kedy 

ju na takéto porušenie písomne upozornila Správna rada alebo  alebo ktorýkoľvek člen uvedených 

orgánov, alebo  

b) sa správa spôsobom, že ktorý je podľa rozhodnutia Správnej rady v rozpore s dobrými mravmi, 

alebo slušnosťou , alebo poctivým obchodným stykom.  

 

7.12  Pri založení Klubu sú členovia Správnej rady menovaní Zakladateľmi, pričom každý člen Správnej rady má     

pri rozhodovaní v Správnej rade počet hlasov uvedený v rozhodnutí Zakladateľov.  

 

7.13 Členstvo v Správnej rade zaniká:  

 

a) vzdaním sa členstva (vzdanie sa členstva je účinné 30 dňom po doručení oznámenia o vzdaní sa  

členstva do sídla Klubu);  

b) odvolaním v súlade s týmito stanovami;  

c) smrťou člena Správnej rady.  

 

 

 

7.14 Nominantom príslušného Akcionára sa rozumie osoba, ktorá je ako nominant príslušného Akcionára 
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uvedená v týchto stanovách a/alebo osoba, ktorú za člena Správnej rady príslušný Akcionár menoval. 

 

 

 

 

Článok 8. 
 

Predseda Správnej rady 
 

8.1 Predseda Správnej rady vedie zasadnutie Správnej rady, ak Predseda Správnej rady neurčí inak.  

 

8.2 Za prvého Predsedu správnej rady bol pri založení Klubu Zakladateľmi menovaný Ing. Bíly Ľuboš, 

narodený 28.4.1958, bytom Metodova 74, 949 01 Nitra. 

 

8.3 Ďalšieho Predsedu Správnej rady volí a Predsedu Správnej rady odvoláva Správna rada v súlade s článkom 

7 týchto stanov.  

 

8.4 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto stanov (najmä ustanovenia bodu  7.5 a článku 9 týchto stanov) je 

Predseda Správnej rady aj štatutárnym orgánom Klubu, ktorý za Klub samostatne rozhoduje a samostatne 

koná, avšak v nižšie uvedených prípadoch Predsada Správnej rady rozhoduje a koná  výlučne po schválení 

Správnej rady:  

 

a) pri právnych úkonoch, v ktorých má Klub právne postavenie ručiteľa alebo záložcu alebo osoby 

preberajúcej dlh alebo osoby pristupujúcej k záväzku alebo osoby majúcej právne obdobné 

postavenie postaveniu menovaných subjektov a/alebo  

b) pri právnych úkonoch vystavenia zabezpečovacej zmenky a pri uzatvorení zmluvy o použití 

zmenky v súvislosti s úkonmi uskutočneným podľa bodu  8.4 písm.  a) týchto stanov a/alebo  

c) pri právnych úkonoch uznania záväzku povinnej osoby vo forme notárskej zápisnice, ktorá je 

súčasne exekučným titulom v súvislosti s úkonmi uskutočneným podľa bodu  8.4 písm.  a) týchto 

stanov.  

 

8.5 Podpisovanie  za Klub o  všetkých  veciach,  v  ktorých  je  podľa  stanov  oprávnený  konať Predseda 

Správnej rady, robí Predseda Správnej rady tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu združenia 

(Klub), čitateľnému menu a priezvisku Predsedu Správnej rady s označením svojej funkcie (Predseda 

Správnej rady) pripojí svoj podpis. 

 

8.6 Predsedu Správnej rady  – zastupuje podpredseda Srávnej rady v prípade jeho dlhodobej neprítomnosti a to 

vo všetkých veciach prislúchájúcich predsedovy Správnej rady. Podpredsedu Správnej rady volia a 

odvolávajú členovia Správnej rady s pomedzi svojich členov.  

 

 

 

  

Článok 9. 

 

Orgány klubu 

 

 

9.1 Sekretár – riadi všetku administratívu  a evidenciu klubu. Predkladá Správnej rade riadnu   a mimoriadnu 

účtovnú závierku a správu o kontrole hospodárenia klubu. Pripravuje plan ročných nákladov. Zastáva 

funkciu pokladníka klubu. Sekretára volí a odvoláva Správna rada klubu.  

 

9.3 Kancelária klubu – k zaisťovaniu svojej činnosti môže klub využívať vlastných zamestnanov, alebo iných 

pracovníkov, ktorý tvoria kanceláriu klubu. Členov kancelárie klubu volí a odvoláva Správna rada klubu.  

 

9.4 Správna rada klubu môže vnútornou smernicou klubu ustanoviť a voľbou  obsadiť aj ďalšie funkie, 

komisie, alebo ďalšie organizačné zložky klubu. 

 

9.5 Členovia orgánov uvedených v tomto članku 9 stanov majú právo vzať sa dobrovoľne kedykoľvek svojej 

funkcie. Funkcia člena orgánu zanikne dňom, kedy bolo oznámenie o vzdaní sa funkcie doručené klubu. 
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Článok 10. 

 

        Majetok a hospodárenie Klubu 
 

10.1 Klub hospodári so svojím majetkom.  

 

10.2 Klub užíva na základe zmluvných vzťahov vlastný, prípadne cudzí majetok, o ktorý je povinný sa starať, 

zveľaďovať ho a chrániť. Nakladá s ním v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade s 

vlastnými predpismi a pravidlami.  

 

10.3 Zdrojom majetku Klubu sú najmä príjmy z Ročných poplatkov, Zápisného, Členských príspevkov príp. 

iných príspevkov, športovej, spoločenskej a ostatnej činnosti, z výnosov z vlastného hospodárenia i iných 

povolených podnikateľských činností, dary, príspevky, dotácie, prípadne iné príjmy. 

 

10.4 Výdavkami Klubu  sú najmä výdavky na dosiahnutie cieľu Klubu ako napr. výdavky za prenájom resp. 

kúpu ihrísk, materiálneho a technického vybavenia, dotácie a dary, odmena inštruktorov a trénerov a pod. 

 

10.5 Klub je povinný viesť riadne účtovníctvo. 

 

 

 

 

Článok 11. 

 

Disciplinárne konania 
 

 

11.1 Členovi Klubu, ktorý porušuje tieto stanovy môže byť rozhodnutím Správnej rady uložený disciplinárny 

postih. 

 

11.2 V disciplinárnom konaní je Správna rada oprávnená členovi Klubu uložiť nasledovné postihy: 

 

a) Napomenutie  

b) Zákaz športovej činnosti v Areály  

c) Odvolanie zo súťaže  

d) Podmienečné vylúčenie z Klubu  

e) Vylúčenie z Klubu  

 

11.3 Každý člen Klubu má právo zúčastniť sa zasadnutia Správnej rady, ktorá rozhoduje o disciplinárnom 

postihu voči nemu; to neplatí o časti zasadnutia Správnej rady, na ktorej Správna rada hlasuje o uložení 

disciplinárneho postihu. 

 

11.4 Každý člen Klubu je povinný podrobiť sa disciplinárnemu postihu. 

 

11.5 Spôsob prejednávania veci v disciplinárnom konaní a podmienky ukladania trestu stanoví Správna rada v 

disciplinárnom poriadku. 

 

 

 

 

Článok 12. 

 

Zánik Klubu 
 

12.1 Klub zaniká:  

 

a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením;  

b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho rozpustení.  

 

12.2 Po rozpustení združenia vykoná likvidátor menovaný Správnou radou likvidáciu majetku Klubu. 

Po speňažení majetku združenia likvidátor uspokojí veriteľov združenia a so zvyškom peňažných 

prostriedkov naloží v súlade s rozhodnutím Správnej rady. 
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Článok 13.  

 

Záverečné ustanovenia 

 

13.1 Klub vzniká na základe rozhodnutia Zakladateľov zo dňa 16.12.2014, v rámci ktorého boli schválené tieto 

stanovy. Klub vzniká registráciou Klubu ako združenia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. v platnom znení. 

Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.  

 

13.2 Výklad stanov je v pôsobnosti Správnej rady Klubu. 

 

13.3 Zmena stanov nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.  

 

13.4 Otázky neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými predpismi.  


