
STANOVY 
  
 

Článok 1. 
Názov a sídlo združenia 

 
Názov:  Lyžiarsky oddiel Mladosť (ďalej len LOM) 
Sídlo:  Majerská cesta 65 
  974 01 Banská Bystrica 
 
 

Článok 2. 
Základné ustanovenia 

 
1.  LOM je v zmysle zákona č.83/1990 Zb. z 27.marca 1990 o združovaní občanov, dobrovoľným 
 združením občanov. 
  
2.  LOM  je otvorenou, samostatnou, nezávislou, nepolitickou, spoločenskou organizáciou,  ktorá
 vyvíja svoju činnosť na základe demokratických princípov.  
 LOM je organizácia s právnou subjektivitou. 
 
3. Prostredníctvom LOM sú vytvorené podmienky pre masový rozvoj lyžovania a všeobecného 

športového rozvoja detí a mládeže. 
 
4.  Všetkým deťom LOM umožní rozvoj lyžiarskych schopností tak, aby ich mohli využiť 

v rámci lyžiarskych pretekov Slovenského pohára alebo verejných pretekov.  
 
 

Článok 3. 
Hlavné ciele 

 
1. Občianske združenie LOM  vykonáva odborný lyžiarsky výcvik vo všetkých formách verejnej 
 lyžiarskej školy pod vedením kvalifikovaných trénerov a cvičiteľov. 
   
2. LOM zabezpečuje základný lyžiarsky výcvik pre deti vo veku od 4 do 12 rokov. 

Výcvik je zameraný na prípravu pre rekreačné a výkonnostné lyžovanie v predžiackych a  
žiackych kategóriách.  

 Základný výcvik je rozdelený do troch výcvikových rokov. 
 Deti podľa dosiahnutej výkonnosti postupujú do vyššieho ročníka lyžiarskej školy. 
 
3. LOM organizuje kolektívne športové a spoločenské akcie a stretávanie sa detí a dospelých na 
 klubovom základe. 
 
4. LOM vytvára ekonomické, materiálno-technické, personálne a odborné podmienky a 
 prostredie pre svoju činnosť ako celku. 
 

 
Článok 4. 
Členstvo 

 
1. Členom občianskeho združenia LOM sú fyzické osoby a to deti aj dospelí. 
  



2. Dospelým členom sa môže stať každý slovenský štátny občan alebo cudzí štátny príslušník 
 bez rozdielu politického presvedčenia a príslušnosti, náboženského vyznania a pohlavia 
 ak súhlasí s týmito stanovami a dovŕšil vek 18 rokov. 
 Detským členom sa môže stať dieťa, ktoré dovŕšilo vek 4 roky a zúčastňuje sa dlhodobej 
 formy výcviku v LOM. Detský člen nemusí byť občan Slovenskej republiky. 
 
3. O prijatí za člena LOM rozhoduje vedenie LOM na základe prihlášky. Prijatie za člena LOM 
 potvrdzuje Členská schôdza. 
 
4.  Dokladom o členstve je platný členský preukaz. 

Detské členstvo je bezplatné a je podmienené zaplatením školného za príslušný výcvikový 
rok.  
Dospelí členovia sú povinní zaplatiť členský príspevok za každý výcvikový rok. Platnosť 
členstva v LOM pre dospelých členov je podmienená zaplatením členského príspevku. 

 
 

Článok 5. 
Práva a povinnosti členov  

 
1. Práva členov LOM:  

- podieľať sa na činnosti a aktivitách občianskeho združenia LOM 
- voliť a byť volený do orgánov LOM 
- obracať sa na vedenie LOM s námetmi, podnetmi, návrhmi a sťažnosťami a žiadať 

o stanovisko do 15 dní od dátumu doručenia  
- byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach vedenia LOM 
- zúčastňovať sa podľa svojich potrieb a záujmov akcií, ktoré organizuje LOM                                                
- zúčastňovať sa členských schôdzí LOM 
- zúčastňovať sa na rokovaní vedenia LOM 

 
2. Povinnosti členov LOM: 

- dodržiavať stanovy LOM a na ich základe vydané vnútorné predpisy a štatút LOM 
- pomáhať pri plnení cieľov LOM a aktívne sa podieľať na jeho činnosti 
- plniť zadané úlohy a riadne vykonávať pridelenú funkciu  
- zúčastňovať sa brigád, spoločenských a športových akcií, ktoré organizuje LOM 
- riadne a včas platiť členské príspevky 
- ochraňovať a zveľaďovať majetok LOM 
 

 
Článok 6. 

Zánik členstva 
 
Členstvo v LOM zaniká: 
 
1. slobodným vystúpením. Členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia 
 o vystúpení z občianskeho združenia vedeniu LOM. 
 
2. vyškrtnutím zo zoznamu členov z dôvodu nečinnosti člena alebo pre neplnenie si povinností 

člena. O vylúčení rozhodne vedenie LOM a oznámi písomne zánik členstva členovi, ktorý bol 
nečinný alebo si neplnil povinnosti člena LOM. 

 
3. vylúčením, ak člen LOM opakovane a napriek upozorneniu porušuje členské povinnosti

 závažným spôsobom. O vylúčení člena rozhoduje vedenie LOM. Proti rozhodnutiu o vylúčení 
 má právo podať člen LOM písomné odvolanie a predložiť ho na prerokovanie do Členskej 
schôdze LOM. 

 



4. zánikom LOM. 
 
5. úmrtím člena LOM. 
 

 
Článok 7. 

Orgány združenia 
 
1.  Najvyšší orgán LOM je Členská schôdza. Členská schôdza sa koná raz za výcvikový rok. 
 
2. Výkonný orgán je Vedenie LOM v zložení predseda, tajomník, zástupca pre výcvik, zástupca 

pre techniku, zástupca pre propagáciu a členovia. O počte členov vo vedení rozhoduje Členská 
schôdza LOM. 

 
3. Štatutárny orgán je predseda a tajomník LOM. V mene LOM môžu konať každý samostatne. 
 
4. Kontrolný orgán je Revízna komisia. 
 
 

Článok 8. 
Spôsob ustanovenia orgánov a ich právomoci 

 
1. Členská schôdza LOM je utvorená zo všetkých dospelých členov občianskeho združenia. 
 Členská schôdza: 

- rozhoduje o zániku LOM dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením sa s iným 
občianskym združením  

- schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky 
- schvaľuje plán činnosti a výročnú správu o činnosti LOM 
- schvaľuje rozpočet, správu o hospodárení LOM a revíznu správu 
- stanovuje počet členov vedenia LOM 
- volí a odvoláva členov vedenia LOM a členov revíznej komisie 
- schvaľuje nových členov do LOM 

 Členská schôdza je uznášania sa schopná v prípade, ak sa na jej zasadnutí zúčastní 
 nadpolovičná väčšina členov LOM. V prípade neúčasti nadpolovičnej väčšiny členov na 
 zasadnutí Členskej schôdze je vedenie LOM povinné zvolať opakovanú členskú schôdzu, a to 
 do 15 dni od dňa konania sa pôvodnej členskej schôdze. Opakovaná členská schôdza je 
 uznášania sa schopná bez ohľadu na počet prítomných členov LOM. 
  
2. Vedenie LOM je volené Členskou schôdzou LOM. 
 Vedenie LOM: 

- zvoláva Členskú schôdzu raz za výcvikový rok 
- obsahovo pripravuje rokovanie Členskej schôdze a pripravuje základné materiály na tieto 

zasadnutia 
- zvoláva Členskú schôdzu aj častejšie ako raz za výcvikový rok v prípade, ak o to písomne 

požiada viac ako 30% dospelých členov LOM. Vedenie LOM je povinné takúto Členskú 
schôdzu zvolať do 15 dní od dňa doručenia žiadosti 

- riadi činnosť LOM v období medzi zasadnutiami Členskej schôdze 
 
 Vedenie LOM organizuje športovú, spoločenskú a hospodársku činnosť LOM.  
 
3. Štatutármi LOM sú predseda a tajomník. V mene LOM môžu konať každý samostatne.   
4. Kontrolný orgán je Revízna komisia.  
 Revízna komisia: 

- sa za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi LOM  
- informuje o svojej činnosti Členskú schôdzu 



- alebo aj jej členovia samostatne majú právo navrhnúť zvolanie mimoriadnej Členskej 
schôdze, na základe tohto podnetu je  vedenie LOM povinné zvolať mimoriadnu Členskú 
schôdzu do 15 dní od doručenia návrhu 

- kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje na nedostatky v činnosti LOM, navrhuje 
opatrenia na ich odstránenie 

- kontroluje dodržiavanie stanov, vnútorných predpisov a štatútu LOM 
 Členstvo v revíznej komisii je nezlúčiteľné s členstvom v ostatných orgánoch LOM. 
 Členovia revíznej komisie majú právo zúčastňovať sa zasadnutí vedenia LOM. 
 

 
Článok 9. 

Hospodárenie združenia 
 
1. LOM hospodári s vlastným hnuteľným aj nehnuteľným majetkom. 
 
2. Hospodárenie LOM sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. 
 
3. Zdrojmi hnuteľného, nehnuteľného alebo finančného majetku LOM môžu byť: členské 

príspevky, poplatky za výcvik, dary od  fyzických a právnických  osôb, sponzorské dary od 
fyzických alebo právnických osôb, dotácie a granty od právnických  osôb a inštitúcií, 2% 
z dane z príjmu fyzických alebo právnických osôb. 

 
4. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov LOM.  V 
 záujme vytvárania vlastných zdrojov môže LOM vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu 
 k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania 
 LOM a v súlade so všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej republike.  
 
5. LOM môže pre zabezpečenie svojej činnosti používať aj cudzí majetok na základe nájomných 
 alebo obchodných zmlúv. 
 

 
Článok 10. 

Zánik združenia 
 
O zániku LOM dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením sa s iným občianskym združením rozhodne 
Členská schôdza LOM, ktorá menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky 
a pohľadávky LOM a s likvidačným zostatkom naloží v súlade s rozhodnutím Členskej schôdze LOM. 
Zánik LOM oznámi vedenie LOM do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej 
republiky. Pri likvidácii LOM likvidátor primerane postupuje podľa §70 – 75 Obchodného zákonníka. 
 
 

Článok 11. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tieto stanovy schválila Členská schôdza LOM.  
 
2. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia Členskou schôdzou  LOM 

a účinnosť dňom registrácie alebo splnením oznamovacej povinnosti. 
 
3. Ostatné veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými predpismi 
 a nariadeniami platnými v Slovenskej republike. 
 


