STANOVY
združenia Slovenská softballová asociácia
Junácka 6, 832 80 Bratislava

Článok I.
Základné ustanovenia.

1.

Slovenská softballová asociácia je združením fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú činnosť
v oblasti softballu alebo napomáhajú rozvoju tohto združenia.

2.

Názvom združenia je Slovenská softballová asociácia (ďalej len "SSA").

3.

Sídlom SSA je Bratislava, Junácka 6.

4.

SSA je dobrovoľným združením občanov podľa zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

5.

SSA je právnickou osobou.

6.

Politická činnosť v SSA je neprípustná.

7.

V mene SSA koná prezident SSA, prípadne ním poverená osoba.

8.

Členské kluby SSA podpísali medzi sebou zmluvu o súčinnosti, ktorá je nedeliteľnou súčasťou týchto
Stanov SSA.

Článok II.
Programové ciele.
1.

Zastupovanie slovenského softballu na území Slovenska i v zahraničí.

2.

Zabezpečovanie činnosti reprezentačných družstiev Slovenska.

3.

Organizovanie oficiálnych softballových súťaží a iných podujatí súvisiacich so softballom.

4.

Vyhlasovanie Majstra Slovenska v otváraných súťažiach.

5.

Rozvoj softballu na celom území Slovenska.

6.

Zvyšovanie úrovne softballu prostredníctvom metodickej, osvetovej a propagačnej činnosti.

7.

Spolupráca s partnerskými softballovými organizáciami na Slovensku i v zahraničí, a tiež
telovýchovnými, spoločenskými a inými organizáciami.

8.

Vypracovávanie ”Stanov”, ”Vnútorného organizačného poriadku” a ďalších dokumentov potrebných pre
činnosť SSA.

Článok III.
Členstvo v SSA.
1.

Členom SSA môže byť právnická, alebo fyzická osoba, ochotná dodržiavať tieto Stanovy, ako aj podieľať
sa na plnení poslania a cieľov SSA.

2.

Členstvo v SSA je dobrovoľné.

3.

Členstvo právnickej osoby vzniká prijatím do SSA uznesením Pléna SSA s následným zaregistrovaním,
na základe podanej prihlášky a splnenia všetkých povinností s tým súvisiacich podľa VOP.

4.

Členstvo fyzickej osoby vzniká prijatím do SSA a jej zaregistrovaním podľa VOP, na základe podanej
prihlášky a splnenia všetkých povinností s tým súvisiacich.

5.

Členstvo fyzickej osoby zaniká jej dobrovoľným vystúpením, úmrtím, zánikom právnickej osoby, v
ktorej je osoba členom, prípadne zánikom jej členstva v tejto právnickej osobe.

6.

Členstvo právnickej osoby zaniká jej zánikom, alebo dobrovoľným vystúpením.

7.

Členstvo fyzickej osoby ako aj právnickej osoby v SSA zanikne tiež vylúčením na základe rozhodnutia
Pléna SSA v prípade, ak člen konal v rozpore s týmito stanovami alebo v inom závažnom prípade.

8.

Členovia SSA majú právo zúčastňovať sa na aktivitách SSA a majú povinnosť dodržiavať ”Stanovy
SSA”, ”Vnútorný organizačný poriadok SSA” a uznesenia orgánov SSA.

Článok IV.
Orgány SSA.
a)
b)
c)

Orgánmi SSA sú:
Plénum SSA,
Rada klubov,
Správna rada.

Článok V.
Plénum SSA.
1.

Najvyšším orgánom SSA je Plénum SSA. Členmi Pléna SSA sú hlasujúci delegáti, žiadatelia o členstvo v
SSA, zástupcovia výkonných orgánov SSA, ustanovených Radou klubov SSA a členovia Správnej rady
SSA. Na Pléne SSA sa môžu zúčastniť aj pozvaní hostia, ktorých prítomnosť musí byť odsúhlasená
Plénom SSA.

2.

Počet hlasujúcich delegátov sa určuje nasledovne:
za každý softballový klub SSA sa počet hlasujúcich delegátov rovná:
a) v súťažnom období počtu družstiev, hrajúcich softball v súťažiach SSA, pričom všetci členovia
týchto klubov majú vyrovnané všetky záväzky voči SSA,
b) v mimosúťažnom období počtu družstiev, ktoré súťaž riadne dohrali, pričom všetci členovia
týchto klubov majú vyrovnané všetky záväzky voči SSA,
c) po jednom zástupcovi každého klubu prijatého do SSA na danom Pléne SSA.

3.

Klub zastupuje voči SSA zástupca klubu, ktorý dovŕšil vek 18 rokov a má trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky.

4.

Plénum SSA sa schádza najmenej raz za rok. Na zasadaní určí termín ďalšieho riadneho Pléna SSA. O
jeho mimoriadnom zvolaní rozhodne Rada klubov SSA na základe vlastného uváženia, na základe
písomného rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny hlasujúcich delegátov Pléna SSA, alebo na základe návrhu
Správnej rady SSA.
a) Správna rada SSA zodpovedá za oznámenie dátumu, miesta a času konania Pléna SSA jeho členom
doporučenou listovou zásielkou najmenej jeden mesiac vopred, pričom vedúci klubov obdržia toto
oznámenie pre všetkých svojich hlasujúcich delegátov,
b) Správna rada SSA je povinná zvolať Plénum SSA do 6 týždňov od doručenia písomného
rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny hlasujúcich delegátov,
c) ak si Správna rada nesplní povinnosť vyplývajúcu z bodov a) a b), tak sa Plénum SSA zíde po
dohode samo.

5.

Plénum SSA sa zodpovedá za svoju činnosť členom SSA.

6.

Plénum SSA rozhoduje o zásadných otázkach, ako sú najmä:
a) ciele a úlohy SSA,
b) hospodárenie s majetkom SSA a rozpočet SSA,
c) zmeny Stanov SSA,
d) výška členských príspevkov,
e) zánik SSA.

7.

Plénum SSA je uznášaniaschopné, ak sú prítomné aspoň 2/3 z celkového počtu hlasujúcich delegátov.
Ak nie je Plénum uznášaniaschopné do tridsiatich minút po jeho oficiálnom začiatku, stáva sa
uznášaniaschopným bez ohľadu na počet prítomných delegátov.

8.

Plénum SSA volí a odvoláva prezidenta SSA a ďalších členov Správnej rady SSA.

9.

Formou rozhodovania Pléna SSA je uznesenie.

10.

Na prijatie uznesenia Pléna SSA je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných hlasujúcich
delegátov, pričom na zmenu Stanov a na rozhodnutie o zániku SSA je potrebný súhlas aspoň 2/3 počtu
prítomných hlasujúcich delegátov.

Článok VI.
Rada klubov SSA.
1.

Rada klubov SSA je najvyšším orgánom SSA v čase medzi zasadnutiami Pléna SSA.

2.

V Rade klubov SSA má každý klub SSA jedného zástupcu, ktorý dovŕšil vek 18 rokov a má trvalý pobyt
na území Slovenskej republiky.

3.

Rada klubov SSA zasadá tak často, ako si to okolnosti vyžadujú, najmenej však jedenkrát za tri mesiace.
Zasadnutia Rady klubov SSA zvoláva prezident SSA.

4.

Rada klubov SSA sa zodpovedá za svoju činnosť Plénu SSA.

5.

Na prijatie uznesenia Rady klubov SSA je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov
Rady klubov SSA.

6.

Formou rozhodovania Rady klubov SSA je uznesenie.

7.

Rada klubov SSA môže na zabezpečenie svojej činnosti zriaďovať výkonné orgány podľa vlastného
uváženia, členovia ktorých môžu byť za vykonávanie svojej práce finančne hodnotení.

8.

Rada klubov zodpovedá za kontrolu činností SSA a jej výkonných orgánov, najmä dodržiavanie Stanov
SSA a uznesení Pléna SSA.

Článok VII.
Správna rada SSA.
1.

Správnu radu SSA tvoria prezident SSA a ďalší členovia.

2.

Správna rada SSA zodpovedá za svoju činnosť Rade klubov SSA a Plénu SSA.

3.

Správna rada SSA je povinná predložiť na schválenie Rade klubov návrh VOP.

4.

Členovia Správnej rady SSA nesmú byť členmi Rady klubov SSA.

5.

Funkčné obdobie Správnej rady SSA sú dva roky.

Článok VIII.
Majetok a hospodárenie.
1.

Majetok SSA tvorí hnuteľný a nehnuteľný majetok a iné majetkové práva.

2.

Majetok SSA slúži výhradne na zabezpečenie poslania SSA a dosiahnutia programových cieľov SSA.

3.

Majetok SSA slúži na organizačné, finančné a materiálne zabezpečenie činnosti SSA.

4.

Hospodárenie SSA sa riadi príslušnými zákonmi a predpismi platnými v SR.

5.

Hospodárenie SSA sa riadi podľa Plénom schváleného rozpočtu SSA.

6.

Zdrojom príjmov SSA sú najmä jej vlastné aktivity, štátne a členské príspevky, dary a iné príspevky.

Článok IX.
Zánik SSA.
1.

O zániku SSA rozhodne Plénum SSA dvojtretinovou väčšinou prítomných hlasujúcich delegátov.

2.

Pri zániku Rada klubov SSA ustanoví likvidátora.

2.

Likvidátor vysporiada všetky záväzky a pohľadávky SSA. Všetok majetok, ktorý potom zostane vo
vlastníctve SSA, sa použije výlučne na charitatívne a verejnoprospešné účely.

Článok X.
Záverečné ustanovenia.
1.

Výklad Stanov SSA a riešenie sporných prípadov, ktoré nie sú v nich obsiahnuté, vykonáva Rada klubov
SSA.

2.

Tieto Stanovy SSA nadobúdajú platnosť dňom schválenia Plénom SSA s účinnosťou od 14.2.2004.

3.

Predchádzajúce Stanovy SSA a všetky dokumenty s nimi súvisiace strácajú účinnosť dňom 13.2.2004.

Zmluva o súčinnosti.

Článok I.
Zmluvné strany.
Zmluvnými stranami sú právnické osoby zastúpené ich zodpovednými zástupcami, podľa zoznamu v
závere tejto Zmluvy.
Článok II.
Účel súčinnosti.

a)

Zmluvné strany vytvárajú právnickú osobu s názvom Slovenská softballová asociácia (ďalej len
"SSA") podľa zákona 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

b)

SSA plní poslanie uvedené v Stanovách SSA, registrovaných MV SR (ďalej len "Stanovy").
Stanovy SSA sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
Článok III.
Spôsob vykonávania súčinnosti.

Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať spôsob vykonávania súčinnosti podľa Stanov.
Článok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán.
Práva a povinnosti zmluvných strán upravujú Stanovy.
Článok V.
Prostriedky súčinnosti.
Spôsob nadobúdania a používania prostriedkov získaných na základe tejto Zmluvy o súčinnosti
upravujú Stanovy.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia.

Táto zmluva je platná a účinná dňom jej podpisu zúčastnenými stranami.

