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UNIVERZITY MATEJA BELA BANSKÁ BYSTRICA 
 

 
Článok 1  

 
Úvodné a všeobecné ustanovenia 

 
1.1.    Plavecký oddiel Klubu telesnej výchovy Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica (ďalej 

len PO UMB) je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho 
prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť v individuálnych plaveckých športoch a to: 
plávanie, diaľkové plávanie, plávanie veteránov, zimné plávanie a športové otužovanie, 
plávanie zdravotne a telesne postihnutých športovcov.  

1.2.    PO UMB je nezávislé združenie, ktoré svoju činnosť vyvíja v súlade s Ústavou Slovenskej 
republiky, jej platnými zákonmi, svojimi stanovami a vnútornými predpismi. Propagácia 
politickej činnosti akejkoľvek politickej strany v PO UMB nie je prípustná. 

1.3.    PO UMB sa môže dobrovoľne združovať do vyšších foriem združení za účelom obhajovania, 
riešenia a presadzovania spoločných záujmov a potrieb. 

1.4.    Sídlo schvaľuje Zhromaždenie PO UMB podľa materiálnych a organizačných podmienok 
v súlade so svojimi záujmami a pri uskutočňovaní svojich cieľov. 

1.5.    PO UMB je organizáciou s právnou subjektivitou, sídlom je Mládežnícka 47, 
974 04 Banská Bystrica. 

 
 

Článok 2 
 

Hlavný cieľ a pôsobnosť 
 

2.1.    Hlavným cieľom je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti 
plaveckých športov, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú 
a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť. 

2.2.    PO UMB sa usiluje o všestranný rozvoj individuálnych plaveckých športov v Slovenskej 
republike. Za týmto účelom spolupracuje so všetkými skupinami, ktorých program obsahuje 
starostlivosť alebo záujem o individuálne plavecké športy. 
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2.3.    PO UMB  vytvára organizačné, ekonomické, materiálno-technické, riadiace, personálne 
a odborné podmienky na svoju  činnosť a pre zabezpečenie týchto hlavných úloh: 

a) pôsobí pri odstraňovaní plaveckej negramotnosti detí, mládeže a zdravotne 
postihnutých občanov, 

b) pôsobí pri zabezpečovaní základného, výkonnostného a vrcholového plávania 
v spolupráci so základnými, strednými a vysokými školami,  

c) vytvára podmienky pre rozvoj talentovaných športovcov, podporuje vznik a činnosť 
útvarov talentovanej mládeže, 

d) organizuje a riadi domáce, medzinárodné súťaže a iné významné podujatia 
na území Slovenskej republiky. 

2.4.   PO UMB uplatňuje požiadavky, presadzuje záujmy združených občanov a zastupuje ich 
navonok vo vzťahu: 

a) k územným orgánom a orgánom SPF, SPZ, SZTPŠ, KPZ BB, 

b) k vytváraniu lepších ekonomických podmienok v styku s podnikateľskými subjektami. 

2.5.    PO UMB sa stará o propagáciu a popularizáciu výsledkov svojej činnosti prostriedkami 
masovej informácie. 

2.6.    PO UMB sa stará o zabezpečovanie a rozvíjanie medzinárodných športových stykov. 

2.7.    PO UMB určuje systém a formy oceňovania práce svojich členov, prípadne iných fyzických 
aj právnických osôb, ktorí sa úspešne podieľajú na činnosti a výsledkoch v rámci jeho 
pôsobnosti. 

2.8.    PO UMB zabezpečuje registráciu svojich členov, vedie členskú evidenciu, ktorú udržuje 
v súlade so skutočným stavom. 

 
 

Článok 3 
 

Kompetencie a vzťahy PO UMB  
 
3.1.    Kompetenciu PO UMB upravujú tieto stanovy a patria do právomoci orgánov PO UMB.  

3.2.    Vzťahy v PO UMB k svojím členom sa riadia podľa ustanovení Stanov PO UMB a jeho 
vnútorných predpisov, všeobecne platnými právnymi predpismi. 

3.3.    Vo vzťahu k územným orgánom a orgánom SPF, SPZ, SZTPŠ,  KPZ BB, ... sa PO UMB riadi 
všeobecne právnymi predpismi pre činnosť samostatných rovnoprávnych subjektov pri 
rešpektovaní sa a nezasahovaní do vlastnej pôsobnosti. Pritom však sú rozhodnutia orgánov 
PO UMB, ktoré sú v súlade so Stanovami PO UMB a jeho vnútornými predpismi pre členov PO 
UMB záväzné. 

3.4.    V mene PO UMB rokuje predseda a tajomník, ktorí sú štatutárnymi zástupcami. 

3.5.    PO UMB ako nezávislé, dobrovoľné združenie môže na základe rozhodnutia Zhromaždenia 
PO UMB v súlade s potrebami individuálnych plaveckých športov združovať svoju činnosť 
s inými športovými organizáciami, prípadne im môže delegovať na základe vzájomných 
dohôd niektoré svoje práva a kompetencie. 
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3.6.    Pre orgány SPF, SPZ, SZTPŠ, KPZ BB, ...  vyčleňuje PO UMB tieto kompetencie: 

a) zastupovanie voči FINA, LEN, SOV, ISOD, IPS, 

b) organizovanie akcií FINA, LEN, SOV, ISOD, IPS na území Slovenska v rámci 
reprezentačných družstiev všetkých vekových kategórií, 

c) riadenie a organizovanie reprezentačných družstiev a celoslovenských súťaží 
vo všetkých vekových kategóriách, 

d) spracovanie a schvaľovanie predpisov, poriadkov a smerníc pre riadenie ich súťaží 

e) vyhlasovanie a organizáciu celoslovenských podujatí (majstrovstvá SR, Slovenský 
pohár, súťaž družstiev SR a iné celoslovenské akcie), 

f) koordinácie odborných a poradných orgánov, vydávanie odborných materiálov, 
metodických pokynov v rámci svojich pôsobností. 

3.7. Do spoločných kompetencií PO UMB a SPF, SPZ, SZTPŠ, KPZ BB, ... patrí: 

a) spracovávanie krátkodobých a dlhodobých koncepcií slovenského plávania, 
so zameraním na zvyšovanie úrovne tréningového procesu, skvalitňovanie 
trénerských a rozhodcovských kádrov, zlepšovanie materiálno-technických 
podmienok, 

b) podieľať sa na tvorbe a činnosti útvarov talentovanej mládeže, navzájom 
spolupracovať pri spracovávaní metodicko-odborných materiálov pre činnosť 
v rámci ich pôsobností, 

c) v športovo-technickej oblasti, v oblastiach prestupového a disciplinárneho poriadku 
sa postupuje v rámci smerníc SPF, SPZ, SZTPŠ. 

 
 

Článok 4 
 

Členstvo v PO UMB 
 

4.1.    Členstvo v PO UMB môže byť:  - individuálne 
   - čestné 

4.2.    Individuálne členstvo je dobrovoľné. Členom sa môže stať občan Slovenskej republiky bez 
rozdielu politického presvedčenia a príslušnosti, náboženského vyznania, pohlavia a veku. 
Členom sa môže stať i cudzí štátny príslušník, ak má trvalé bydlisko v Slovenskej republike. 
Členom sa tak môže stať každý jednotlivec, ktorý má záujem o individuálne plavecké športy 
a to ako aktívny športovec, tréner, rozhodca, funkcionár alebo priaznivec, ktorý dobrovoľne 
plní svoje členské povinnosti, aktívne sa zúčastňuje na oddielovej činnosti a súhlasí s týmito 
stanovami.  

4.3.    Za maloletého člena koná a uskutočňuje právne úkony jeho zákonný zástupca. 

4.4.    Dokladom o členstve je platný registračný preukaz. Jeho platnosť je podmienená 
uhradením členských príspevkov za bežný kalendárny rok najneskôr do 31.12. 
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4.5.    Čestné členstvo môže byť orgánmi PO UMB udelené jednotlivcom, organizáciám 
a inštitúciám za osobitné zásluhy o rozvoj individuálnych plaveckých športov v PO UMB 
a Zhromaždenie PO UMB schválilo ich čestné členstvo. Dĺžka trvania  čestného členstva nie je 
neobmedzená. Čestní členovia sa  môžu Zhromaždenia PO UMB zúčastniť s hlasom  
poradným.  

4.6.    Individuálne členstvo zaniká oznámením. Člen je však povinný splniť prijaté záväzky 
vyplývajúce zo Stanov PO UMB, jeho vydaných vnútorných predpisov a z prijatých funkcií. 

4.7.    Individuálne členstvo ďalej zaniká vyčiarknutím pre neplnenie základných členských 
povinností alebo vylúčením pre závažné previnenie nezlúčiteľné s členstvom v PO UMB. 
O vylúčení rozhoduje Výbor  PO UMB, v odvolacom konaní Zhromaždenie PO UMB.  

 
 

Článok 5 
 

Práva a povinnosti členov PO UMB 
 

5.1.    Člen PO UMB, ktorému vzniklo členstvo podľa Čl. 4.1. a Čl.. 4.2.  má tieto práva: 

a) zúčastňovať sa podľa svojich potrieb, záľub a záujmov športovej činnosti,  kultúrno-
spoločenských akcií a podujatí, ktoré poriada PO UMB, alebo jeho  odvetvové zložky, 

b) zúčastňovať sa osobne alebo prostredníctvom svojho zákonného zástupcu na 
zasadnutiach Zhromaždenia PO UMB a orgánov PO UMB na ktorých sa hodnotí jeho 
činnosť, správanie a pod., 

c) zúčastňovať sa podujatí, činností, zasadnutí orgánov PO UMB a to ako aktívny 
športovec, tréner, rozhodca,  funkcionár, priaznivec, pokiaľ bol na tieto určený, 
nominovaný, delegovaný alebo pozvaný,  

d) má pasívne a aktívne volebné právo a normotvornú právomoc pri konštituovaní 
orgánov PO UMB, 

e) má  právo voliť a byť volený do orgánov PO UMB, podmienkou byť volený 
do funkcie je odbornosť, kvalifikovanosť, bezúhonnosť a vek minimálne 18 rokov, 

f) predkladať návrhy, podnety a sťažnosti, vyslovovať svoje názory a pripomienky, 
upozorňovať na chyby a nedostatky v práci a požadovať na ne odpoveď, 

g) využívať zverený športový materiál, plavecké tréningové pomôcky a zariadenia, 
ktorého vlastníkom je  PO UMB. 
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5.2.   Člen PO UMB je povinný: 

a) dodržiavať Stanovy PO UMB, na ich základe vydané vnútorné predpisy, plniť pokyny 
a uznesenia orgánov PO UMB, pokiaľ tie nie sú v rozpore so Stanovami PO UMB, 

b) podieľať sa na činnosti základnej odvetvovej zložky, ktorej je členom, riadne a včas 
vykonávať, plniť všetky prijaté funkcie a úlohy,  

c) v stanovených termínoch riadne a včas platiť oddielové, členské a iné schválené 
príspevky a poplatky, 

d) chrániť a opatrovať zverený športový materiál, plavecké tréningové pomôcky 
a zariadenia, majetok ako i všetky prostriedky slúžiace pre činnosť PO UMB, uhradiť 
PO UMB škodu spôsobenú jeho stratou, úmyselným poškodením,  

e) zachovávať pravidlá športovej etiky, dbať na občiansku česť a ľudskú dôstojnosť. 
Svojim správaním a konaním neznižovať vážnosť orgánov PO UMB, ako 
aj jeho členov, nepoškodzovať záujmy PO UMB. 

 
 

Článok 6 
 

Štruktúra orgánov a vymedzenie ich pôsobnosti 
 

6.1.     Štruktúru orgánov PO UMB tvoria: 

a) zhromaždenie 

b) predseda 

c) výbor 

d) dozorná rada 

e) odvetvové zložky ( plávanie, diaľkové plávanie, plávania veteránov, zimné plávanie 
a športové otužovanie, plávanie zdravotne a telesne postihnutých športovcov ). 

6.2.    Orgány PO UMB sa vytvárajú na základe demokratických volieb riadnych členov PO UMB 
systémom zdola nahor. V období medzi Zhromaždeniami PO UMB je možné dopĺňať orgány 
PO UMB aj kooptáciou nových členov. 

6.3.    Predseda, výbor a dozorná rada sa volí priamou voľbou na Zhromaždení PO UMB spravidla 
na obdobie dvoch rokov.  

6.4.    Zástupcov jednotlivých odvetvových zložiek  menuje do funkcie Výbor PO UMB, ktorý ich 
z tejto funkcie môže odvolať. 

6.5.    Orgány PO UMB sú schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov. 
Na prijatie uznesení, rozhodnutí je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. 

6.6.    Členovia orgánov PO UMB musia pri rokovaniach orgánov PO UMB, ktorých sú členmi, 
zachovávať objektívnosť a nestrannosť. 

6.7.    Uznesenia a rozhodnutia orgánov PO UMB sú záväzné pre všetkých členov PO UMB. 

6.8.    Ďalších funkcionárov PO UMB ( ekonóm, manažér, atď. ) menuje do funkcie Výbor 
PO UMB. 
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Článok 7 
 

 Zhromaždenie PO UMB 
 

7.1.    Najvyšším orgánom PO UMB je Zhromaždenie PO UMB, ktoré tvoria právoplatní delegáti - 
členovia PO UMB. 

7.2.    Zhromaždenie PO UMB sa schádza podľa potreby, spravidla raz za rok. Pri svojej činnosti 
sa riadi Stanovami PO UMB a platnými právnymi predpismi. Zhromaždenie PO UMB zvoláva 
predseda PO UMB. 

7.3.    Mimoriadne Zhromaždenie PO UMB môže zvolať predseda na podnet dozornej rady, alebo 
ak o to požiada jedna tretina právoplatných členov PO UMB a to výhradne písomnou formou. 

7.4.    Zhromaždenie PO UMB má právo rozhodovať a je schopné uznášať sa, ak je prítomná 
nadpolovičná väčšina pozvaných delegátov. Všetky rozhodnutia sa  prijímajú kolektívne. 
Pri ich prijímaní je potrebné mať súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov. 

7.5.    Zhromaždenie PO UMB sa neuskutoční, ak sa jej nezúčastní najmenej polovica z pozvaných 
delegátov. 

7.6.    Zhromaždenie PO UMB vedie predseda PO UMB, alebo ním poverený člen PO UMB.   

7.7.    Zhromaždenie PO UMB prerokúva všetky základné otázky činnosti PO UMB: 

a) uznáša sa o vzniku, názve, sídle, symbolike, zániku, o vstupe, vystúpení alebo 
združení s inými združeniami, 

b) schvaľuje, doplňuje a ruší Stanovy PO UMB, 

c) volí, schvaľuje a odvoláva členov jednotlivých orgánov PO UMB, 

d) prerokúva správy o činnosti a čerpaní rozpočtu PO UMB za uplynulé obdobie, ako aj 
správu o kontrolnej činnosti dozornej rady a v prípade potreby prijíma ďalšie 
opatrenia na  ďalší rozvoj PO UMB,  

e) schvaľuje plán činnosti, rozpočet pre nasledujúce obdobie, 

f) predkladá SPF, SPZ, SZTPŠ, KPZ BB pripomienky, návrhy na skvalitňovanie ich 
ďalšieho rozvoja, 

g) je oprávnené zrušiť alebo zmeniť rozhodnutia orgánov PO UMB ak sú v rozpore so 
zákonom, so stanovami, platnými smernicami a predpismi, 

h) rozhoduje o vylúčení jeho členov z PO UMB v prípade, že ich činnosť je v rozpore so 
zákonom, porušujú Stanovy PO UMB, znižujú vážnosť PO UMB a jeho orgánov, 
poškodzujú záujmy a dobré meno PO UMB, 

i) je odvolacím orgánom v disciplinárnom konaní pri zrušení členstva v PO UMB. 
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Článok 8 
 

Predseda 
 

8.1.    Predseda PO UMB je do funkcie volený Zhromaždením PO UMB priamou voľbou spravidla 
na obdobie dvoch rokov. Pri svojej činnosti sa riadi Stanovami PO UMB a platnými právnymi 
predpismi. 

8.2.    Predseda PO UMB: 

a) uzatvára s inými právnymi subjektami zmluvy a dohody, na platnosť písomného 
právneho úkonu v hospodárskych veciach sa vyžaduje podpis dvoch oprávnených 
osôb, 

b) zvoláva a riadi činnosť Výboru PO UMB, 

c) reprezentuje PO UMB  vo vzťahu k štátnym orgánom, orgánom samosprávy, iným 
dobrovoľným organizáciám a združeniam, pred orgánmi SPF, SPZ, SZTPŠ, 
KPZ BB, ... so zástupcom príslušnej odvetvovej zložky presadzuje spoločné záujmy 
a potreby PO UMB, 

d) zvoláva Zhromaždenie PO UMB, mimoriadne Zhromaždenie PO UMB,  

e) spravidla vedie rokovanie Zhromaždenia a Výboru PO UMB 

f) predkladá Zhromaždeniu PO UMB správu o činnosti, návrh plánu činnosti, návrh 
plánu činnosti Výboru PO UMB, navrhuje riešenie jednotlivých problémov na 
rokovaniach  Zhromaždenia a Výboru PO UMB, v spolupráci so zástupcami 
jednotlivých odvetvových zložiek pripravuje pracovné materiály, 

g) ak nemôže vykonávať svoju funkciu, spravidla ho zastupuje poverený člen Výboru 
PO UMB. 

 
 

Článok 9 
 

 Výbor PO UMB 
 

9.1.    Je najvyšším orgánom PO UMB medzi jednotlivými zasadnutiami Zhromaždenia PO UMB 
počas ktorého riadi a koordinuje jeho činnosť v súlade s jeho stanovami a platnými právnymi 
predpismi. 

9.2.    Volí sa priamou voľbou na Zhromaždení PO UMB spravidla na obdobie dvoch rokov. Je 
zložený z piatich členov. Tvoria ho predseda, tajomník, a 3 členovia PO UMB.  

9.3.    Členovia Výboru PO UMB vykonávajú svoje funkcie ako čestní funkcionári. Každý jeho člen 
je povinný byť registrovaný ako člen SPF. 

9.4.    Menuje do funkcií ďalších členov PO UMB ( ekonóm, manažér, ... ), zástupcov jednotlivých 
odvetvových zložiek  Na zasadnutia Výboru PO UMB sú prizývaní v prípade potreby,  podľa 
programu Výboru PO UMB. 
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9.5.    Rokovania Výboru PO UMB zvoláva predseda na základe vopred schváleného programu. 
Výbor PO UMB zasadá podľa potreby, spravidla jedenkrát za mesiac. 

9.6.    Výbor PO UMB: 

a) rozhoduje o všetkých koncepčných a zásadných otázkach PO UMB, 

b) chráni záujmy odvetvových zložiek vo vzťahu k štátnym orgánom, združeniam, 
ďalším organizáciám a inštitúciám, 

c) v spolupráci s odvetvovými zložkami organizuje podnikateľskú a inú povolenú 
činnosť, riadi najmä vedľajšiu hospodársku činnosť na získavanie finančných 
prostriedkov a ďalších zdrojov, 

d) rozdeľuje finančné prostriedky získané od štátu (dotácie), ďalších organizácií aj 
jednotlivcov, ako aj finančné prostriedky získané činnosťou a z iných zdrojov na 
odvetvové zložky podľa rozsahu a kvality činnosti a ich podiele na získaní finančných 
prostriedkov, 

e) navrhuje a schvaľuje výšku odmien a mzdy zamestnancov PO UMB, schvaľuje 
pracovné dohody, dohody o vykonaní prác, dohody o vykonaní pracovnej činnosti 
v súlade s finančnými prostriedkami PO UMB, 

f) stanovuje odmenu za získanie sponzora, ktorá je určená do 20% zo získanej sumy 
od sponzora, odmena bude vyplatená každému členovi PO UMB, keď suma od 
sponzora bude poukázaná na účet PO UMB. 

 
 

Článok 10 
 

Dozorná rada  
 

10.1.    Dozorná rada je nezávislým kolektívnym orgánom PO UMB. Pozostáva najmenej z troch 
členov. Jej predseda a členovia  sú priamou voľbou volení Zhromaždením PO UMB na 
obdobie spravidla dvoch rokov.  

10.2.    Jej členom nemôže byť člen, ktorý bol zvolený do orgánov PO UMB. 

10.3.    Dozorná rada je jediným kontrolným orgánom PO UMB. Kontroluje dodržiavanie jeho 
stanov, plnenie úloh a uznesení. Za svoju činnosť zodpovedá Zhromaždeniu PO UMB, 
ktorému písomne predkladá spravidla raz ročne správu o kontrolnej činnosti.  

10.4.    Predseda dozornej rady má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach všetkých orgánov PO 
UMB. Na zasadnutiach má hlas poradný. 

10.5.    Ak dozorná rada zistí, že uznesenie orgánov PO UMB odporuje týmto stanovám, môže toto 
uznesenie pozastaviť až do najbližšieho rokovania Zhromaždenia PO UMB, ktoré toto 
uznesenie potvrdí, alebo s konečnou platnosťou zruší. 
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Článok 11 
 

Odvetvové zložky  
 

11.1.    PO UMB vykonáva svoju činnosť v odvetvových zložkách:  

a) plávanie, 

b) diaľkové plávanie, 

c) plávanie veteránov, 

d) zimné plávanie a športové otužovanie, 

e) plávanie zdravotne a telesne postihnutých športovcov. 

11.2.    Do PO UMB môžu vstúpiť aj ďalšie záujmové skupiny, ktoré požiadajú o prijatie. O ich 
prijatí za podmienok rešpektovania Stanov PO UMB a jeho vnútorných predpisov rozhoduje 
Výbor PO UMB. 

11.3.    Vzájomný vzťah medzi všetkými odvetvovými zložkami je rovnoprávny. 

11.4.    Odvetvové zložky nemajú právnu subjektivitu, sú autonómnymi zložkami PO UMB 
s prípadne zvereným nehnuteľným majetkom, účelovým hmotným majetkom a majetkom 
získaným vlastnou činnosťou. S účelovým majetkom a s majetkom získaným vlastnou 
činnosťou hospodária samostatne. 

11.5.    Odvetvové zložky využívajú všetky možnosti, aby v súlade s platnými právnymi predpismi 
získavali finančné prostriedky a ďalšie zdroje na svoju činnosť a činnosť PO UMB.  

11.6.    Zástupcovia odvetvových zložiek, ktorých menuje do funkcií Výbor PO UMB sú v prípade 
potreby a programu rokovania prizývaní na zasadnutia Výboru PO UMB.  

11.7.    Odvetvové zložky sa vo svojej činnosti riadia Stanovami UMB, všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a predpismi, ktoré v súlade s ich činnosťou vydávajú vyššie orgány 
telesnej kultúry. 

11.8.    Každá odvetvová zložka má právo vystúpiť z PO UMB, osamostatniť sa. Svoj zámer oznámi 
3 mesiace dopredu vždy k 30.6. alebo 31.12.. Pri vystúpení sa vykoná majetkovo – právne 
vysporiadanie. Nárok je podmienený dôkazom o získaní majetku vlastnou činnosťou alebo 
účelovo pridelenými prostriedkami. Delimitáciu majetku schvaľuje Zhromaždenie PO UMB. 

 
 

Článok 12 
 

Zdroje majetku a finančné hospodárenie 
 
12.1.    Majetok PO UMB tvoria finančné fondy, hnuteľný a nehnuteľný majetok potrebný na 

zabezpečenie vlastnej činnosti PO UMB.  
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12.2.    Zdrojmi majetku PO UMB sú predovšetkým: 

a) príjmy z členských, oddielových a iných príspevkov, 

b) zdroje a dotácie z rozpočtov SPF, SPZ, SZTPŠ, KPZ BB, ...  

c) zdroje a dotácie od štátnych orgánov a od územno-správnych orgánov,  

d) príjmy zo športovej, spoločenskej a obchodnej činnosti, 

e) príjmy zo sponzorských a reklamných zmlúv, 

f) finančné dary a iné príjmy 

g) príjmy z  podnikateľskej činnosti. 

12.3.    PO UMB hospodári s finančnými príjmami, zdrojmi a dotáciami od orgánov uvedenými 
v Článku 12.2.a), b), c), ktoré stanovujú ich výšku a účelovosť. 

12.4.     PO UMB rozhoduje o použití finančných prostriedkov vytvorených na základe Článku 
12.2.d), e), f), g). 

12.5.    Hospodárenie PO UMB sa spravuje plánom a rozpočtom schváleným Zhromaždením PO 
UMB na obdobie jedného roku. Výška mesačných oddielových príspevkov sa stanoví tak, aby 
bol zabezpečený  plynulý chod a činnosť PO UMB (prenájom bazénu, mzdy a odvody, 
prevádzková réžia, prípadne preteky, sústredenia, športová výstroj ...).  

12.6.    Mesačné oddielové príspevky sa uhrádzajú vždy do 15-teho dňa každého mesiaca.  

12.7.    Odmeňovanie pracovníkov PO UMB sa uskutočňuje v zmysle platných právnych predpisov. 

12.8.    O prípadnom nadobudnutí a prevodoch hnuteľného a nehnuteľného majetku PO UMB 
a o výdavkoch v rámci disponibilných zdrojov mimo schválený plán a rozpočet rozhoduje 
Výbor PO UMB. 

12.9.    Bezprostredným spravovaním majetku PO UMB je poverený predseda a tajomník s právom 
podpisu. V ekonomickej oblasti je zodpovedný ekonóm s právom podpisu.    

 
 

Článok 13 
 

Podnikateľská činnosť 
 

13.1.    Vykonávanie podnikateľskej činnosti PO UMB ako právneho subjektu upravujú všeobecne 
platné právne predpisy. 

13.2.    V rámci tejto činnosti môže PO UMB vykonávať podnikateľskú činnosť  v doplnkovom 
rozsahu súvisiacou so záujmovou činnosťou združenia.  

13.3.    Výbor PO UMB je oprávnený rozhodovať o predmete podnikania. 

13.4.    V podnikateľskej činnosti zastupujú PO UMB jeho štatutárni zástupcovia. 
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Článok 14 
 

Zánik PO UMB a rozdelenie majetku 
 
14.1.    O zániku združenia alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje najvyšší orgán. 

14.2.    Pri zániku PO UMB bude ustanovený likvidátor, ktorý vysporiada všetky záväzky 
a pohľadávky PO UMB. Likvidátora ustanoví Zhromaždenie PO UMB alebo ho menuje Výbor 
PO UMB.  

14.3.    Na základe schváleného spôsobu likvidátor rozdelí likvidačný zostatok PO UMB medzi jeho 
členov a o jeho výsledku vyrozumie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. 

 
 

Článok 15 
 

Záväzný výklad a záverečné ustanovenia 
 

15.1.    O všetkých veciach, ktoré nie sú uvedené v Stanovách PO UMB, rozhoduje Zhromaždenie 
PO UMB a v období medzi zhromaždeniami Výbor PO UMB. 

15.2.    Záväzný výklad Stanov PO UMB, jeho predpisov, smerníc prináleží iba predsedovi 
a tajomníkovi PO UMB. 

15.3.    Otázky neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

 
 

Článok 16 
 

Platnosť a účinnosť stanov 
 

16.1.    Predchádzajúce stanovy  boli zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky 
dňa 4.augusta 1995 pod č. VVS/1-900/90-10510 a ich Dodatok č.1 o zmene názvu bol vzatý 
na vedomie dňa 4. marca 2003. Tieto predchádzajúce stanovy strácajú platnosť a účinnosť. 

16.2.    Uvedené stanovy schválilo Valné zhromaždenie delegátov PO KTV UMB dňa 1. marca 2006 
a toto je ich úplné znenie. 

16.3.    Tieto Stanovy PO UMB nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom registrácie na Ministerstve 
vnútra Slovenskej republiky. 

 


