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ŽILINSKO-RAJECKÝ GOLFOVÝ KLUB (ŽRGK) 
 

Stanovy 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1) ŽILINSKO-RAJECKÝ GOLFOVÝ KLUB, okrem tohto názvu používa združenie aj skratku 
„ŽRGK“ (ďalej len “ŽRGK”) je občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. o 
združovaní občanov v znení neskorších predpisov. ŽRGK je dobrovoľným združením 
fyzických osôb. 
 

2) Sídlo ŽRGK: J. Milca 6, 010 01 Žilina 
 

3) ŽRGK je samostatnou právnickou osobou, riadne registrovanou, hospodáriacou s 
vlastnými a zverenými prostriedkami. 

 
4) V mene ŽRGK sú oprávnení konať prezident a viceprezident, každý samostatne, alebo 

dvaja členovia prezídia spoločne. 
 
 

Čl. 2 

Poslanie, ciele a predmet činnosti 

 
1) Základným poslaním ŽRGK je zabezpečovať pre svojich členov a ďalších záujemcov 

podmienky na prevádzkovanie golfovej hry a s tým spojených športových, tréningových, 
spoločenských a kultúrnych činností. 

 
2) ŽRGK zabezpečuje podmienky pre golfovú hru (šport) a to najmä: 

 
a) organizuje a zabezpečuje podmienky pre vykonávanie a rozvoj rekreačného a 

pretekárskeho (výkonnostného a súťažného) golfu, 
b) zabezpečuje financovanie prevádzky golfového klubu a hospodári s prostriedkami a 

majetkom klubu, 
c) vedie evidenciu členov, 
d) získava finančné prostriedky na rozvoj ŽRGK, najmä prenájmom reklamných plôch a 

zabezpečením umiestnenia reklamy svojich sponzorov a obchodných partnerov,    
e) zabezpečuje podmienky pre hru a tréningový proces združených športovcov v ŽRGK, 
f) stará sa o rozvoj golfovej hry, spoločenského a oddychového zázemia a materiálnych 

podmienok pre realizáciu golfovej hry,  
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g) zúčastňuje sa na súťažiach golfu organizovaných inými subjektmi, 
h) zastupuje svojich členov voči Slovenskej Golfovej Asociácií či iným klubom a 

organizáciam, 
i) podporuje  a propaguje golf najmä prostredníctvom výchovnej činnosti pre golf, 

organizovaním a zabezpečovaním cestovného ruchu a propagáciou výrobkov a 
služieb spojených najmä s golfom, 

j) podporuje a propaguje  juniorsky a mládežnícky golf, 
k) podporuje a propaguje  seniorský golf, 
l) zabezpečuje vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového 

programu, opatrení proti manipulácií priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení 
proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a 
rozhodnutí. Negatívne javy podľa znenia antidopingového programu sú považované 
za závažné disciplinárne previnenia. 

m) vytvára podmienky pre organizovanie vlastných golfových turnajov a pre účasť svojich 
členov na turnajoch usporiadaných inými domácimi a zahraničnými golfovými klubmi 
a SKGA. 

n) usporadúva a organizuje športové, spoločenské a kultúrne podujatia vo väzbe na 
aktivity golfového klubu a jej členov. 

o) vytvára širokú škálu športového, spoločenského a kultúrneho využitia v dôstojnom 
prostredí pre členov, ich rodinných príslušníkov, prípadne pre hostí členov klubu a 
iných užívateľov. 

 
3) ŽRGK vo svojom pôsobisku vyhľadáva vzájomne prospešnú spoluprácu s miestnym 

úradom a ostatnými podnikmi a organizáciami, ale aj jednotlivcami. Je nepolitickou 
organizáciou a zdržuje sa akýchkoľvek politických praktík a ambícií. Napriek tomu má 
právo podieľať sa aktívne na verejnom živote v mieste pôsobenia.Pôsobenie politických 
strán, alebo presadzovanie politických programov, či koncepcií v rámci klubu je 
neprípustné. 

 
 

Čl. 3 

Právne postavenie, majetok a základné hospodárenie 

 
1) Klub je občianskym združením s právnou subjektivitou - je právnickou osobou. Klub môže 

svojím menom nadobúdať práva, zaväzovať sa a má samostatnú majetkovú 
zodpovednosť. 

 
2) Majetok klubu tvorí hmotný a nehmotný majetok, pohľadávky a iné aktíva. 
 
3) Klub má vo vlastníctve majetok potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti. Užíva a 

prevádzkuje na základe zmluvných vzťahov i iný majetok, o ktorý je povinný sa starať, 
chrániť ho a zveľaďovať. Nakladá s ním v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a vlastnými vnútornými predpismi. 
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4) Zdrojom príjmov ŽRGK sú: 
a) členské príspevky, 
b) klubové príspevky a poplatky 
c) dotácie a príspevky z verejných zdrojov, 
d) príjmy zo športovej a kultúrnej spoločenskej činnosti, 
e) príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti, 
f) príspevky a eventuálne dotácie zväzových orgánov, 
g) príspevky iných organizácií a jednotlivcov 
h) peňažné dary a príspevky od fyzických osôb a právnických osôb, 
i) dedičstvo v peňažnej forme alebo príjem z predaja dedičstva získaného v inej forme, 
j) úroky z peňažných vkladov v bankách, 
k) príjmy z pôžičiek a úverov, 
l) príjmy z reklamnej činnosti, 
m) príjmy z podnikateľskej činnosti, 
n) dary a finančné a nefinančné plnenia za služby poskytnuté tretím osobám ako 

samostatná zárobková činnosť v rozsahu poslania ŽRGK, 
o) iné príjmy. 

 
5) K zabezpečeniu hospodárenia klubu je klub oprávnený zriadiť samostatné bežné účty a 

príslušné pokladničné miesto na sekretariáte klubu.  
 

6) K zabezpečeniu majetku a vlastnej prevádzky je klub oprávnený uzatvárať príslušné 
poistné zmluvy, najmä poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku, pokladničnej 
hotovosti a poistenie pre prípad zodpovednosti za škody. 

 
7) Klub vykonáva správu vlastných účtov v peňažných ústavoch. Za hospodárenie klubu  

zodpovedá Prezídium klubu. 
 
8) Majetok ŽRGK slúži na plnenie poslania ŽRGK. 
 
9) S majetkom ŽRGK hospodári Prezídium ŽRGK v súlade s uzneseniami Valného 

zhromaždenia. 
 
 

Čl. 4 

Zásady členstva v ŽRGK 

 
1) Členom ŽRGK sa môže stať fyzická osoba, ktorá prejaví vôľu dodržiavať tieto stanovy a je 

ochotná podieľať sa na plnení poslania ŽRGK. 
 
2) Riadnym členom klubu sa môže stať každá osoba nad 18 rokov, ktorá spĺňa podmienky 

prijatia a vysloví súhlas so stanovami klubu. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu stať 
členmi len s písomným súhlasom zákonných zástupcov. 
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3) Členstvo v klube je možné zriadiť len podaním písomnej prihlášky. Členstvo vzniká 
schválením prihlášky Prezídiom klubu a zaplatením príslušných poplatkov.  

 
4) Na návrh Prezídia a odsúhlasením Valným zhromaždením sa ŽRGK môže stať výberovým 

uzavretým združením s obmedzeným počtom členov. 
 
 

Čl. 5 

Práva a povinnosti člena ŽRGK 

 
1) Člen ŽRGK má najmä právo: 

a) zúčastňovať na Valnom zhromaždení, hlasovať a byť volený do orgánov klubu, 
b) navrhovať kandidátov na členov Prezídia a Kontrolnej komisie, 
c) voliť členov Prezídia a Kontrolnej komisie, 
d) byť volený za člena Prezídia a Kontrolnej komisie, 
e) podieľať sa na práci v ŽRGK a jeho rozvoji v súlade so stanovami, svojimi 

schopnosťami a možnosťami, 
f) zúčastňovať sa športových a spoločenských akcií v zmysle podmienok klubu, 
g) využívať klubové zariadenia a priestory, ak tieto má klub k dispozícii, 
h) požadovať a dostávať informácie o činnosti ŽRGK, 
i) predkladať pripomienky a návrhy k činnosti  ŽRGK, 

 
2) Člen ŽRGK má najmä tieto povinnosti: 

a) dodržiavať stanovy ŽRGK , štatút a iné vnútorné predpisy klubu, pravidlá golfu, hrací 
poriadok a ďalšie dokumenty ŽRGK, SKGA a prevádzkovateľa  domovského     
golfového ihriska a sprievodných objektov 

b) platiť riadne a včas členské príspevky a ostatné poplatky do ŽRGK v sume a termíne 
schválených Prezídiom klubu a rešpektovať rozhodnutia členskej schôdze a ďalších 
orgánov klubu konajúcich v rámci svojej kompetencie a v súlade s týmito stanovami 

c) dodržiavať i ďalšie vnútorné oficiálne pravidlá a rešpektovať všeobecne platné a      
zaužívané zásady slušného správania a fair play a etiky vo vzťahu k ostatným členom 
klubu 

d) hájiť záujmy klubu a nepoškodzovať dobrú povesť klubu 
e) zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo ŽRGK. 

 
3) Neplnoletú osobu pri výkone jej členských práv a povinností zastupuje voči ŽRGK jej 

zákonný zástupca. 
 
4) Člen ŽRGK môže previesť svoje členské práva na inú osobu, tento prevod však musí byť 

odsúhlasený Prezídiom klubu.  
 
5) Členské a ročné príspevky: 

a) členské a klubové príspevky sú základným prejavom príslušnosti člena ku klubu ako k 
celku, pre ktorý predstavujú súčasť finančných príjmov. 
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b) výšku členského a klubového príspevku, ich splatnosť a štruktúru kategórií na 
príslušný kalendárny rok schvaľuje Prezídium, v mimoriadnych prípadov Valné 
zhromaždenie, 

c) členské a klubové príspevky sú záväzné pre všetkých členov klubu. Členské príspevky 
sú splatné pri vzniku členstva na účet ŽRGK a sú splatné do 14 dní od schválenia 
prihlášky Prezídiom, ak nie je Prezídiom odsúhlasené iné. Klubové príspevky sú pod 
sankciou vylúčenia splatné do 31.3. príslušného roku. 

d) Prezídium klubu má právo udeliť titul „ ČESTNÝ ČLEN KLUBU „. Finančné povinnosti 
čestného člena preberá klub a práva čestného člena sú rovnaké ako ostatných členov 
klubu.  

e) vybrané poplatky sú súčasťou rozpočtu klubu. 
f) člen nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich členských príspevkov. 
g) ukončením členstva v ŽRGK zaniká členovi nárok na vrátenie akýchkoľvek príspevkov 

a poplatkov. 
h) člen, ktorý je v omeškaní so zaplatením členského príspevku v lehote splatnosti, 

stráca po dobu omeškania právo hlasovať a byť volený na Valnom zhromaždení. Ak 
nie je v lehote splatnosti zaplatený ročný členský príspevok, členstvo sa pozastavuje 
až do jeho vyrovnania a člen stráca nárok na vedenie HCP na serveri SKGA. V prípade, 
že ročný členský príspevok nie je zaplatený do konca príslušného kalendárneho roku,  
členstvo v ŽRGK zaniká na základe rozhodnutia Prezídia, bez nároku na vrátenie už 
zaplatených členských príspevkov. 

 

 

Čl. 6 

Zánik členstva v ŽRGK 

1) Členstvo v ŽRGK zaniká: 
a) vystúpením na základe písomného oznámenia člena na Prezídium ŽRGK 
b) vylúčením na základe právoplatného rozhodnutia Prezídia, alebo Valného 

zhromaždenia 
c) úmrtím člena v prípade, že sa jedná o fyzickú osobu 
d) prevodom členstva so súhlasom Prezídia ŽRGK  

 
2) Každý člen ŽRGK môže písomným oznámením vystúpiť z klubu a to aj bez uvedenia 

dôvodu. Písomné oznámenie o vystúpení z ŽRGK je účinné dňom doručenia oznámenia 
Prezídiu, ak samotné oznámenie neobsahuje neskorší termín vystúpenia. 

 
 
 

Čl. 7 

Orgány klubu 

 
1) Orgánmi ŽRGK sú: 
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a) Valné zhromaždenie, 
b) Prezídium 
c) Kontrolná komisia. 

 
2) Výkon funkcie člena Prezídia je nezlučiteľný s výkonom funkcie člena Kontrolnej komisie. 
 
3) Prezídium klubu môže na podporu činností zriadiť komisie, akými sú napr.: športová 

komisia, discplinárna komisia a ďalšie podľa rozhodnutia prezídia 
 
4) Formou rozhodovania orgánov ŽRGK je uznesenie. 
 
 

Čl. 8 

Valné zhromaždenie 

 
1) Najvyšším orgánom ŽRGK je Valné zhromaždenie. Tvoria ho všetci členovia ŽRGK.  
 
2) Každý člen ŽRGK má pri hlasovaní na Valnom zhromaždení jeden hlas. 
 
3) Valné zhromaždenie sa koná na území Slovenskej republiky na mieste, ktoré je verejne 

dostupné obvyklým spôsobom: 
a) do 6 mesiacov po skončení finančného roka, 
b) do 30 dní  sa uskutoční mimoriadne Valné zhromaždenie, ak o to požiada skupina 

členov, ktorá predstavuje aspoň 20 % (dvadsať percent) členov ŽRGK, na základe 
rozhodnutia Prezídia či na žiadosť člena Kontrolnej komisie. 
 

4) Valné zhromaždenie zvoláva: 
a) Prezident ŽRGK najmenej 30 dní pred termínom jej konania, ak nastala situácia podľa 

bodu 3 písm. a), b), 
b) ktorýkoľvek člen ŽRGK najmenej 7 dní pred termínom jej konania, ak si Prezident 

ŽRGK nesplnil povinnosť podľa písm. a), alebo ak uplynulo funkčné obdobie Prezídia 
alebo Kontrolnej komisie,  a na ďalšie obdobie neboli zvolené do týchto funkcií ďalšie 
osoby. 

 
5) V prípade, ak podľa bodu 4 písm. b) zvolali Valné zhromaždenie viacerí členovia ŽRGK 

nezávisle od seba, za legitímne sa považuje to Valné zhromaždenie, ktorú zvolal člen 
Kontrolnej komisie, vykonávajúci funkciu kontrolóra ŽRGK. Ak tento Valné zhromaždenie 
nezvolal, za legitímne sa považuje to Valné zhromaždenie, ktoré bolo zvolané ako prvé v 
poradí. 

 
6) Pre účely týchto stanov sa za zvolanie Valného zhromaždenia považuje zaslanie 

informácie o dátume, mieste, začiatku konania a programe Valného zhromaždenia 
všetkým členom ŽRGK elektronickou poštou a zverejnením na webovej stránke klubu 

 
7) Valné zhromaždenie vedie jej zvolávateľ alebo ním poverená osoba. 
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8) Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná aspoň polovica všetkých členov 

ŽRGK.  
 
9) Ak nie je Valné zhromaždenie uznášaniaschopné podľa bodu 8 tohto článku po 

stanovenom začiatku jeho konania alebo po strate jeho uznášaniaschopnosti, koná sa 
Valné zhromaždenie v náhradnom termíne do 14 dní s tým, že  uznášaniaschopnosť je v 
tomto prípade daná bez ohľadu na počet prítomných členov, pričom uznesenie je možné 
prijať len vo veciach, ktoré boli súčasťou programu zaslaného podľa bodu 6 tohto článku. 
V ostatných veciach môže Valné zhromaždenie prijať len odporúčania a stanoviská. 

 
10) Valné zhromaždenie najmä 

a) schvaľuje program rokovania na začiatku rokovania nadpolovičnou väčšinou 
prítomných členov ŽRGK; vo veciach, ktoré neboli súčasťou takto schváleného 
programu môže Valné zhromaždenie prijať len odporúčania a stanoviská, 

b) rozhoduje o prijatí, zmenách stanov ŽRGK a zániku ŽRGK dvojtretinovou väčšinou 
prítomných členov ŽRGK, 

c) volí a odvoláva členov volebnej komisie, ktorá riadi voľby nadpolovičnou väčšinou 
prítomných členov ŽRGK, 

d) volí a odvoláva členov Prezídia a členov Kontrolnej komisie nadpolovičnou väčšinou 
prítomných členov ŽRGK, 

e) schvaľuje plán činnosti, rozpočet, správu o hospodárení a výročnú správu ŽRGK 
nadpolovičnou väčšinou prítomných členov ŽRGK, 

f) rozhoduje o akýchkoľvek iných otázkach nadpolovičnou väčšinou prítomných členov 
ŽRGK. 

 
11) Voľby do orgánov ŽRGK, hlasovanie o personálnych otázkach, alebo hlasovanie na 

požiadanie aspoň jednej polovice prítomných členov ŽRGK sa vykonávajú tajne. V 
ostatných prípadoch sa hlasovanie vykonáva verejne. 

 

 

Čl. 9 

Prezídium a prezident 

 
1) Prezídium priebežne riadi ŽRGK, v pravidelných intervaloch sa stretáva, vyhodnocuje 

činnosti klubu, koordinuje vzťahy medzi ŽRGK a zainteresovanými organizáciami v čase 
medzi Valnými zhromaždeniami v súlade s uzneseniami Valného zhromaždenia.  

 
2) Členmi Prezídia sú: 

a) prezident ŽRGK a viceprezident ŽRGK 
b) ďalší členovia z členov ŽRGK. 
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3) Členov Prezídia volí Valné zhromaždenie na obdobie štyroch rokov z členov ŽRGK. 
Prezídium si na svojom prvom zasadnutí vymenuje spomedzi svojich členov prezidenta  a 
viceprezidenta ŽRGK. 

 
4) Členovi Prezídia vzniká mandát vyhlásením výsledku jeho voľby. 
 
5) Členovi Prezídia zaniká mandát: 

a) uplynutím štyroch rokov odo dňa jeho zvolenia, 
b) písomným vzdaním sa členstva vo Prezídiu, 
c) odvolaním Valným zhromaždením, 
d) úmrtím. 

 
6) Jednotliví členovia Prezídia, ktorým uplynulo funkčné obdobie podľa bodu 5 písm. a) 

tohto článku, sú oprávnení vykonávať iba nevyhnutné taxatívne vymedzené úkony na 
zabezpečenie riadneho fungovania ŽRGK až do zvolenia nových členov Prezídia. 

 
7) Zaniknutím mandátu členovi Prezídia (podľa bodu 5 písmeno b) až d): 
 

a) Prezídium pokračuje vo svojej činnosti bez doplnenia počtu svojich členov až do 
najbližšieho Valného zhromaždenia. Na tomto Valnom zhromaždení členovia ŽRGK 
zvolia nového člena Prezídia. 

 
b) kooptácia nového člena Prezídia do najbližšieho Valného zhromaždenia je možná, keď 

ju schváli nadpolovičná väčšina zostávajúcich členov Prezídia. Nový člen Prezídia 
podľa tohto bodu vykonáva činnosť člena Prezídia do konania nasledujúcej Valného 
zhromaždenia, kde bude zvolený nový člen Prezídia. 

 
8) Zasadnutia Prezídia zvoláva prezident alebo viceprezident ŽRGK, prípadne dvaja členovia 

Prezídia. 
 
9) Zasadnutie Prezídia  riadi prezident ŽRGK, v jeho neprítomnosti viceprezident ŽRGK,  

alebo prezidentom poverený iný prítomný člen Prezídia. V prípade, že nebol poverený 
nijaký z členov Prezídia na riadenie zasadnutia, je táto osoba zvolená na začiatku 
zasadania Prezídia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov Prezídia. 

 
10) Na zasadnutí Prezídia majú právo zúčastniť sa členovia Kontrolnej komisie. Prezídium 

môže na zasadanie Prezídia prizvať aj hostí, ak to charakter a prejednávaný program 
v rámci zasadnutia vyžadujú. 

 
11) Prezídium 

a) obsahovo pripravuje rokovanie Valného zhromaždenia, 
b) zabezpečuje činnosť ŽRGK podľa plánu činnosti schváleného Valným zhromaždením, 
c) je najvyšším disciplinárnym orgánom a orgánom na riešenie sporov, 
d) podľa potreby vytvára sekretariát ŽRGK.  
e) zriaďuje odborné komisie (ŠTK a iné), nevyhnutné pre činnosť ŽRGK,  
f) rozhoduje o prijatí nových členov ŽRGK a o ich vylúčení zo ŽRGK 2/3 väčšinou 

všetkých členov Prezídia, 
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g) navrhuje a schvaľuje cenníky na jednotlivé sezóny, ak tieto neboli predmetom 
schválenia Valným zhromaždením. 

h) zabezpečuje zmluvy a dohody so zainteresovanými organizáciami. 
 
12) Prezídium prijíma uznesenie nadpolovičnou väčšinou členov prítomných na jeho 

zasadnutí, okrem situácie v bode 11 f) 
 
 

Čl. 10 

Kontrolná komisia 

 
1) Kontrolná komisia má 3 členov. Kontroluje hospodárenie, dodržiavanie stanov ŽRGK a 

uznesení Valným zhromaždením, Prezídiom a členmi ŽRGK, upozorňuje ich na 
nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. 

 
2) Členmi Kontrolnej komisie sú: 

a. predseda Kontrolnej komisie 
b. ďalší dvaja členovia. 

 
3) Predseda Kontrolnej komisie vykonáva funkciu kontrolóra ŽRGK podľa osobitného 

predpisu.  Ak predsedovi Kontrolnej komisie zanikne mandát, funkciu kontrolóra 
ŽRGK vykonáva iný člen Kontrolnej komisie na základe jej uznesenia až do zvolenia 
nového predsedu Kontrolnej komisie.  

 
4) Členovi Kontrolnej komisie vzniká mandát vyhlásením výsledku jeho voľby. 

 
5) Členovi Kontrolnej komisie zaniká mandát: 

a. uplynutím päť rokov od jeho zvolenia, 
b. písomným vzdaním sa členstva v Kontrolnej komisii, 
c. odvolaním Valným zhromaždením dvojtretinovou väčšinou prítomných 

členov, alebo 
d. úmrtím. 

 
 

6) členovia Kontrolnej komisie, ktorým uplynulo funkčné obdobie podľa bodu 5 písm. a) 
tohto článku, sú oprávnení vykonávať iba nevyhnutné úkony na zabezpečenie 
činnosti ŽRGK až do zvolenia nových členov Kontrolnej komisie. 

 
7) Zaniknutím mandátu člena Kontrolnej komisie podľa bodu 4 písm. b) až d) Kontrolná 

komisia pokračuje vo svojej činnosti bez doplnenia počtu svojich členov až do 
najbližšieho Valného zhromaždenia. Na tomto Valnom zhromaždení členovia ŽRGK 
zvolia nového člena Kontrolnej komisie. 

 
8) Kontrolná komisia prijíma uznesenie nadpolovičnou väčšinou členov prítomných na 

jej zasadnutí. 
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Čl. 11 

Disciplinárne opatrenia 

 
1) Za porušenie stanov vnútorných smerníc a súťažných poriadkov, za hrubé a opakované 

výtržnosti, za vážne nedostatky vo výkone práv a povinností alebo vo výkone funkcie, za 
previnenia súvisiace s účasťou na akciách organizovaných SKGA alebo na akciách klubu, 
môžu byť jednotlivcom aj organizáciám uložené disciplinárne postihy. 

 
2) V disciplinárnom konaní sú možné tieto postihy: 

a) napomenutie, 
b) zákaz používania domáceho ihriska, resp. výhod poskytovaných členovi klubu, 
c) zákaz výkonu funkcie, 
d) podmienečné vylúčenie z klubu, 
e) vylúčenie z klubu. 

 
3) Každý člen má právo zúčastniť sa rokovania orgánu, ktorý prejednáva jeho disciplinárne 

previnenia a taký orgán mu musí umožniť účasť na prejednávaní. 
 
4) Disciplinárnym orgánom I. stupňa je disciplinárna komisia v prípade, že táto bola 

Prezídiom klubu ustanovená a ktorej členov volí a odvoláva Prezídium klubu. 
 
5) Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie je možné podať Prezídiu klubu odvolanie do 30 

dní od doručenia rozhodnutia disciplinárnej komisie. Do vybavenia celej záležitosti je 
však člen zbavený všetkých práv člena klubu, vyplývajúcich zo stanov klubu. 

 
6) Spôsob prejednávania veci v disciplinárnom konaní, podmienky ukladania trestu a ich 

vymedzenie stanoví disciplinárny poriadok, ktorý vydáva Prezídium a schvaľuje valné 
zhromaždenie. 

 
 

Čl. 12 

Zánik ŽRGK 

1) Po rozhodnutí o zániku ŽRGK zvolí Valné zhromaždenie likvidátora a určí termín 
nasledujúcej Valnej hromady za účelom schválenia správy o likvidácii predloženej 
likvidátorom. 

 
2) Likvidátor vykoná možné vyrovnanie záväzkov a pohľadávok ŽRGK a podá o tom správu 

Valnému zhromaždeniu. 
 
3) Postup uvedený v ods. 1 a 2 tohto článku sa opakuje až do schválenia správy o likvidácii. 
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4) Všetok majetok ŽRGK, zostávajúci vo vlastníctve ŽRGK po schválení správy o likvidácii, sa 

rovným dielom prevedie na členov ŽRGK. 
 

 

Čl. 13 

Záverečné ustanovenia 

 
1) ŽRGK môže na základe rozhodnutia valného zhromaždenia vydať na spresnenie 

niektorých svojich činností záväzne platné vnútorné predpisy ŽRGK. 
 
2) Podrobnejší výklad týchto stanov a riešenie prípadov, ktoré nie sú v nich obsiahnuté, 

vykonáva Prezídium ZRGK. 
 
3) Veci, ktoré nie sú upravené týmito Stanovami sa riadia príslušnými predpismi najmä zák. 

č. 83/1990 Zb. o združení občanov v jeho platnom znení. 
 
4) Tieto stanovy nadobúdajú platnosť ich schválením Valným zhromaždením dňa 30.1. 2017 

a účinnosť ich vzatia na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Doterajšie 
stanovy ŽRGK, registrované na MV SR dňa 2.9.2016 pod. č. VVS/1-900/90-29985-4 
strácajú účinnosť nadobudnutím účinnosti týchto stanov. 

 
 
 
Žilina, 30.1. 2017 


