
 

NÁVRH  
AKTUALIZÁCIE 

 Štatútu 

Rady športových klubov mesta Spišská Nová Ves 

Článok 1  
                                                              Všeobecné ustanovenia  
 

1.  Rada športových klubov mesta Spišská Nová Ves (ďalej len RŠK) je dobrovoľným  
združením  športových  klubov  a hospodárskych  organizácii  pôsobiacich  na   

    území mesta Spišská Nová Ves.  
2. RŠK  je spoločenským športovým združením mesta Spišská Nová Ves bez právnej 

subjektivity. 
 
                                              Článok  2 
                                            Hlavné úlohy 

 
1. RŠK vytvára podmienky pre rozvoj, prosperitu a ochranu záujmov športových klubov 

v nej združených. 
2.  Podieľa  sa  na  vytváraní  ekonomických,  materiálnych,  technických,  metodických,  

servisných podmienok a zabezpečuje spoločné služby potrebné pre činnosť klubov.  
3.  V súlade s cieľmi a potrebami klubu spolupracuje so zainteresovanými organizáciami  

v meste Spišská Nová Ves.  
4.  Prerozdeľuje  finančné  prostriedky  zo  zdrojov  mestského  rozpočtu  určených  na  

podporu športových klubov v meste Spišská Nová Ves.  
5.  Predkladá   správu   o hospodárení   a činnosti   RŠK   a jednotlivých   klubov   v nej  

združených Mestskej rade   Mestskému zastupiteľstvu Spišská Nová  Ves 
6.   Má právo nahliadnuť a kontrolovať hospodárenie jednotlivých klubov.  
 
 
                                                 Článok  3  
                                            Členstvo  v RŠK 
 
1. Členmi RŠK sú: 

a) Mesto Spišská Nová  Ves 
b) STEZ Spišská Nová Ves 
c)  Športové kluby pôsobiace na území mesta Spišská Nová Ves 

2. O prijatí za člena  rozhoduje Mestská rada na základe prihlášky športového klubu 
a návrhu predsedníctva RŠK. 
O prijatí za člena rozhoduje predsedníctvo RŠK po prerokovaní vo Valnom zhromaždení. 

3. Vystúpiť zo RŠK môže člen  dobrovoľne. Vystúpenie je povinný písomne oznámiť 
predsedníctvu  RŠK. 

4.  Pri závažnom porušení štatútu, predpisov, uznesení a rozhodnutí orgánov RŠK, môže  
byť na základe návrhu predsedníctva RŠK po prerokovaní vo valnom   zhromaždení  

 predložený Mestskej rade návrh na vylúčenie športového klubu z RŠK.  
 5. V prípade  zániku  RŠK  zaniká  aj  jeho  členom  členstvo  dňom  zániku   združenia.  
 O zániku združenia rozhoduje Mestské zastupiteľstvo.  
 



 
 
 
6.  Členom RŠK sa môže stať športový klub a hospodárska organizácia, ktoré majú  

záujem podieľať sa na poslaní RŠK a sú ochotní dodržiavať  tento štatút, vnútorné 
 poriadky a uznesenia orgánov RŠK.  

7.  Športovým klubom je právnická osoba registrovaná v Slovenskej republike, ktorá :  
a) je riadnym členom národnej federácie daného športu  
b) vo svojom športe sa zúčastňuje súťaží celoslovenského charakteru  
c)  reprezentuje mesto Spišská Nová Ves vo svojom športe.  

8.  Klub, ktorý má viac športov, je zastúpený v RŠK iba jedným členom.  
 
 
                                             Článok  4  

Práva a povinnosti   členov  
 

1.  Členovia RŠK majú najmä tieto práva: 
a) zúčastňovať  sa  na  zasadnutiach  valného  zhromaždenia  RŠK   prostredníctvom  
 svojich  zástupcov    s právom  hlasovať,    predkladať  návrhy  a upozorňovať  na  
 nedostatky  
b) využívať  služby  v športových  zariadeniach  mesta  za  podmienok  stanovených  
 Správou telovýchovných zariadení  
c)  podieľať sa na finančných prostriedkoch, ktoré budú vyčlenené  v rozpočte mesta  
 na podporu športu.  

2.  Členovia majú najmä tieto povinnosti:  
a) dodržiavať  štatút  RŠK  a nadväzujúce  predpisy  RŠK,  plniť  prijaté  rozhodnutie  
 orgánu RŠK  
b) poskytovať predsedníctvu a valnému zhromaždeniu RŠK pravidelné informácie  
 o činnosti a hospodárení športového klubu  
c)  umožniť zúčastňovať sa členom predsedníctva  RŠK zasadnutí orgánov športového  
 klubu člena RŠK.  
                                        
 
                                        Článok  5  
                                  Štruktúra orgánov  
 

1.  Orgánmi RŠK sú:  
a) Valné zhromaždenie  
b) Predsedníctvo  
 
 
                                           Článok  6  
                                   Valne zhromaždenie  
 

1. Členmi  VZ sú : 
a) Za mesto Spišská Nová Ves - traja zástupcovia /dvaja poslanci + zástupca MsÚ 

určený primátorom - nie poslanec/ 
b) STEZ Spišská Nová Ves - riaditeľ organizácie 
c)  Športové kluby - jeden zástupca stanovený športovým klubom 

2. Valné zhromaždenie : 
a) zvoláva a vedie predseda najmenej dvakrát ročne  
b) schvaľuje správu o činnosti  RŠK  
c) je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Na platnosť  
    rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov  
d) volí zástupcu športových klubov do predsedníctva RŠK na dobu dvoch rokov.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                             Článok  7  
                                       Predsedníctvo  RŠK  

 
1. Predsedníctvo je päťčlenné, tvoria ho : 

a) riaditeľ mestskej príspevkovej organizácie STEZ Spišská Nová Ves 
b) zástupca Mestského úradu - stanovený primátorom mesta Spišská Nová Ves - nie 
poslanec 
c)  dvaja poslanci Mestského zastupiteľstva - schválení zastupiteľstvom 
d) zástupca športových klubov - schválený valným zhromaždením RŠK 

2. Predsedníctvo je zložené z predsedu a štyroch členov predsedníctva. 
3. Predsedníctvo je uznášania schopné, ak sú prítomní najmenej traja členovia. 
4. Na zasadnutí predsedníctva sa môžu zúčastňovať členovia RŠK bez hlasovacieho 

práva. 
5. Predsedu volia členovia predsedníctva zo svojich členov. 
6. Zasadnutie predsedníctva zvoláva a riadi predseda  najmenej raz za tri mesiace. 
7. Predsedníctvo : 

a) predkladá na schválenie  správu o činnosti RŠK a prerokováva činnosť klubov      
 združených v RŠK  
b) predkladá návrh rozdelenia finančných prostriedkov pre členov RŠK Mestskej rade 
primátorovi mesta 
c) môže  vykonávať  kontrolu  činnosti  a hospodárenia  s finančnými  prostriedkami  
mesta v jednotlivých kluboch združených v RŠK  
d) navrhuje Mestskej rade Schvaľuje prijatie  a vylúčenie člena po prerokovaní vo 
valnom zhromaždení RŠK.  

8. Predseda zastupuje RŠK navonok voči orgánom štátnej správy, miestnej samosprávy,  
 partnerským športovým združeniam na Slovensku i v zahraničí.  
 
 
                                             Článok  8  
                                   Záverečné ustanovenie  
 
1.  Poskytovanie  jednotlivých  dotácií  členom  RŠK    a podmienky  poskytovania    sú  
 uvedené  vo  Všeobecne  záväznom  nariadení  o poskytovaní  dotácií  právnickým  
 a fyzickým osobám - podnikateľom  na území mesta Spišská Nová Ves.  
2.  Uvedený  štatút  a jeho  zmeny    musia  byť  schválené    Mestským  zastupiteľstvom  
 v Spišskej Novej Vsi  
3.  Štatút bol schválený  uznesením  Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi dňa ............. 

 a nadobúda účinnosť dňa...............  
 

 
      
 
 
 
 
                                                                          PhDr. Ján Volný,   PhD. 
                                                                                 primátor mesta



 
 

 
 
 

Dôvodová správa: 
 
Dôvodom aktualizácie Štatútu Rady športových klubov mesta Spišská Nová Ves je skutočnosť, že 
dňa 15.12.2011 bola uznesením MsZ schválená zmena  rokovacieho  poriadku  MsZ – zrušenie 
MsR.  Kompetencie MsR sa rozdelili v prvom stupni na  Valné zhromaždenie  a predsedníctvo RŠK, 
ktoré predkladá návrh na schválenie primátorovi mesta.  Návrh predsedníctva RŠK  v druhom 
stupni schvaľuje primátor mesta.  


