
Stanovy Kynologického klubu Dvory nad Žitavou 

 

Čl. 1 Preambula 

1. Kynologický klub Dvory nad Žitavou je samostatnou právnickou osobou. 

2. Kynologický klub Dvory nad Žitavou (ďalej len „klub“) je dobrovoľnou, nepolitickou, 

neziskovou a záujmovou organizáciou, združujúcou chovateľov a priaznivcov všetkých 

plemien psov. 

3. Klub je kolektívnym členom SKJ, ktorá je členom FCI. 

4. Klub vznikol z vôle majiteľov psov a priaznivcov kynológie. 

5. Klub zanikne: 

 uznesením členskej schôdze 2/3 členskej základne, 

 právoplatným rozhodnutím ministerstva a rozpustením klubu. 

6. O spôsobe naloženia s majetkom klubu rozhodne členská schôdza. 

Čl. 2 Názov a sídlo 

1. Názov združenia: Kynologický klub Dvory nad Žitavou (skratka KK Dvory) 

2. Sídlo združenia: Bešeňovská cesta 185/52, 941 31 Dvory nad Žitavou, Slovenská republika 

Čl. 3 Právna povaha, postavenie 

1. Klub je dobrovoľnou, záujmovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá sa vo svojom 

mene môže zaväzovať a nadobúdať práva, ale nezodpovedá za záväzky svojich členov. 

2. Klub je oprávnený zastupovať svojich členov pri náplni ich chovateľských záujmov 

a z toho vyplývajúcich práv z ich členstva v klube. 

Čl. 4 Ciele a poslanie 

1. Cieľom a poslaním je združovať priaznivcov kynológie všetkých druhov. 

2. Vytvárať priestor pre užitočné využívanie voľného času pre deti a mládež. 

3. Poskytovať poradenské, metodické a informačné služby v oblasti kynológie a pri výcviku 

psov. 

4. Propagovať činnosť klubu. 

5. Organizovať a podieľať sa na organizovaní kynologických akcií v spolupráci so 

Slovenskou kynologickou jednotou. 



Čl. 5 Členstvo 

a) Vznik členstva: 

1. Členstvo v klube vzniká na základe riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky záujemcu 

a zaplatením členského príspevku. 

2. U maloletých je k členstvu potrebný súhlas zákonného zástupcu. 

3. Výšku zápisného ako aj členských príspevkov určuje členská schôdza. 

4. Členovia, ktorí vstúpili do klubu v priebehu prvého polroku platia plné, neskrátené členské 

poplatky, po pol roku polovičné. 

5. Maloletí členovia do 15 rokov a dôchodcovia platia polovičné členské poplatky. Iné 

výnimky u členských poplatkov schvaľuje výbor klubu na základe individuálneho posúdenia 

každej žiadosti podanej písomnou formou. 

6. Členmi združenia môžu byť fyzické i právnické osoby. 

7. Uvedené poplatky sú splatné do 28.2. bežného roka. 

8. Členstvo v klube je riadne. 

b) Zánik členstva 

1. Vystúpením člena na základe písomného prehlásenia doručeného výboru klubu. 

2. Nezaplatením členského poplatku do stanoveného termínu a v stanovenej výške. 

3. Úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby. 

3. Vylúčením, tj. zrušením členstva z disciplinárnych dôvodov zo závažných príčin. 

O takomto jednaní člena musia byť predložené hodnoverné dôkazy a musí prebehnúť riadne 

disciplinárne konanie. O vylúčení rozhoduje výbor klubu. Vylúčený člen bude písomne 

upovedomený doporučeným listom a má právo odvolať sa do 15 dní od doručenia na členskú 

schôdzu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou. Medzi závažné príčiny patrí najmä závažné 

a preukázané porušenie stanov klubov FCI, SKJ, taktiež porušenie zákona na ochranu zvierat 

a VZN obce Dvory nad Žitavou, týkajúcich sa chovu a držania psov. 

4. Zánikom klubu. 

Čl. 6 Práva a povinnosti člena 

a) Práva 

1. Člen má právo byť informovaný o činnosti klubu. 

2. Má právo sa podieľať na činnosti klubu. 

3. Má právo voliť, ak má nad 15 rokov. 



4. Má právo byť volený po dovŕšení 18. roku do všetkých orgánov klubu. 

5. Má právo obracať sa na orgány klubu s návrhmi a pripomienkami činnosti klubu. 

6. Má právo obracať sa na orgány klubu so sťažnosťami. 

b) Povinnosti 

1. V stanovenej lehote uhradiť členský poplatok. 

2. Dodržiavať stanovy klubu, FCI, SKJ. 

3. Dodržiavať všetky vydané nariadenia a smernice klubu. 

4. Podieľať sa na údržbe, činnosti, ochrane a zveľaďovaní areálu a majetku klubu. 

5. Hlásiť bez zbytočného odkladu výboru klubu zmeny súvisiace s členstvom v klube (zmena 

adresy, mena, členstva). 

6. Dbať na dodržiavanie zákona o ochrane zvierat proti týraniu, ako i VZN obce Dvory nad 

Žitavou č. 3/2008 o držaní psov. 

Čl. 7 Orgány Kynologického klubu Dvory nad Žitavou 

Organizačná štruktúra Kynologického klubu Dvory nad Žitavou je nasledovná: 

 Členská schôdza (ČS) a výročná členská schôdza (VČS) 

 Výbor 

 Predseda, podpredseda, tajomník 

 Kontrolná revízna kontrola (KRK) 

Členská schôdza  

1. ČS, resp. VČS je najvyšším orgánom klubu. Zvoláva ju výbor klubu na základe potreby 

rozoslaním písomných pozvánok minimálne 1 x ročne. V prípade, že nie je potreba v priebehu 

roka zvolávať ČS, tak sa v období apríl – jún musí zvolať ČS ako VČS. 

2. Poznámky na ČS, VČS s navrhnutým programom rokovania posiela výbor minimálne dva 

týždne pred konaním schôdze každému členovi. 

3. Výbor klubu je povinný zvolať mimoriadnu členskú schôdzu, ak o to požiada aspoň 1/3 

členov klubu doporučeným listom. K žiadosti musí byť pripojený podpisový list s podpismi 

členov, ktorí žiadajú zvolanie a dôvod. 

4. Uznesenia z ČS a VČS sú platné, ak ich schváli nadpolovičná väčšina prítomných členov, 

ak nie je stanovené inak. Hlasovacie právo majú len riadni členovia klubu. 

5. Do výlučnej pôsobnosti VČS, resp. ČS patrí: 

 voľby predsedu a podpredsedu KK a ostatných členov výboru a členov KRK, 



 schvaľuje doplnky a zmeny stanov klubu na návrhy alebo svojich členov, 

 schvaľuje výšku členských poplatkov a zápisného, 

 schvaľuje rozpočet KK, 

 navrhovať a voliť čestných členov, 

 rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu o neprijatí za riadneho člena, alebo vylúčení 

riadneho člena, 

 rozhoduje o zániku klubu a spôsobe likvidácie jeho majetku, 

 rozhoduje o výške minimálneho počtu brigádnických hodín. 

6. VČS má právomoci ČS a navyše ešte: 

 schvaľuje smery činnosti a zásadné úlohy pre budúci rok, 

 schvaľuje činnosti a hospodárenie za uplynulý rok. 

Výbor klubu 

1. Je koordinačným a riadiacim orgánom klubu medzi výročnými a členskými schôdzami. Je 

volený členskou základňou klubu na VČS, v mimoriadnych prípadoch aj na ČS. 

2. Volebné obdobie je ročné. 

3. Výbor klubu je viacčlenný. Počet členov výboru je nepárny. 

4. Schádza sa podľa potreby. Uznášaniaschopnosť výboru je podmienená nadpolovičnou 

väčšinou. 

Štatutárnymi zástupcami klubu sú: 

 predseda, 

 podpredseda, 

 tajomník. 

1. Rokovanie štatutárnych zástupcov o rozhodujúcich otázkach klubu musí byť najskôr 

schválené výborom klubu. 

2. Činnosť klubu koordinuje a riadi predseda, v čase jeho neprítomnosti podpredseda. 

3. Do pôsobnosti Výboru patrí: 

 pripravovať a zvolávať ČS, vypracovať zápisnicu z ČS a informovať o svojej činnosti 

medzi ČS, 

 prijímať nových členov, 

 viesť evidenciu členov klubu, 

 viesť evidenciu o hospodárení klubu, zabezpečiť spracovanie a archivovanie 

účtovných dokladov, zápisníc, zabezpečiť podanie daňového priznania k dani z príjmu 

právnických osôb, ak táto povinnosť vyplýva zo zákona, 

 preplácať členom klubu a externým spolupracovníkom náklady vyvolané a uplatnené 

v súvislosti so zabezpečením činnosti klubu, 



 v súvislosti s akciami, kde vystupuje klub ako organizátor, rozhoduje tiež o: 

1. výške účastníckych poplatkov, zápisného a iných poplatkov na tieto podujatia, 

2. výške úhrad vyvolaných jednotlivými akciami pre rozhodcov, figurantom,... na 

základe vzájomnej dohody (poplatok za posúdenie, náhrada cestovného, 

ubytovanie...), 

 zabezpečovať  odborné prednášky pre členov klubu, 

  prostredníctvom členov klubu zabezpečovať a organizovať rôzne kynologické akcie 

ako napr. výstavy, preteky, skúšky..., 

 prostredníctvom členom klubu zabezpečovať starostlivosť o areál a majetok, ktorý 

klub užíva, 

 odporúčať SKJ rozhodcov na jednotlivé akcie, 

 vykonávať a zabezpečovať ďalšie činnosti, ktoré vyplývajú zo stanov a nie sú 

v právomoci ČS, VČS. 

Čl. 8 Príjmy 

Zdroje financovania Kynologického klubu Dvory nad Žitavou sú: 

 členské príspevky a zápisné, 

 registračné, účastnícke poplatky, vstupné, ako príjmy z kynologických akcií, kde 

figuruje klub ako usporiadateľ, 

 príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti, 

 dary a príspevky od právnických, fyzických osôb a sponzorov, 

 príjmy z predaja majetku klubu, 

 úroky z finančných prostriedkov klubu vedených na účte v banke. 

Čl. 9 Hospodárenie 

1. Hospodárenie Kynologického klubu Dvory nad Žitavou sa uskutočňuje podľa schváleného 

rozpočtu.  

1. Výbor klubu rozhoduje o spôsobe nadobúdania a použitia finančných prostriedkov.  

3. Hospodári s majetkom, ktorý mu bol zverený do správy.  

4. Hospodárenie sa riadi podľa platných právnych predpisov a noriem pre občianske 

združenia a hospodárskymi smernicami Kynologického klubu Dvory nad Žitavou. 

Čl. 10 Zánik a vysporiadanie majetku 

V prípade zániku Kynologického klubu Dvory nad Žitavou bude majetok vysporiadaný 

nasledovným spôsobom: 

 prevedením na nástupnícku organizáciu, alebo 

 odpredaním a rozdelením výnosu medzi členov. 

Čl. 11 Záverečné ustanovenia 



Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť registráciou a potvrdením na MV SR. 

 

Schválené v Dvoroch nad Žitavou dňa 10.01.2016. 


