STANOVY Golf Club WELTEN
Článok I
Všeobecné ustanovenia
Golf Club WELTEN je dobrovoľným občianskym združením fyzických a právnických osôb podľa zákona č.
83/1990 Zb., v znení neskorších predpisov. Združenie je samostatnou, riadne registrovanou právnickou
osobou, s právom zriaďovať svoje organizačné jednotky, zakladať iné právne subjekty, alebo sa stať súčasťou
iných právnych subjektov.
I.1
Názov združenia
Golf Club WELTEN (ďalej len „GCW“ alebo „klub“)
I.2
Adresa sídla
Báč 113, 930 30 okr. Dunajská Streda
I.3
Domáce ihrisko
Domácim ihriskom GCW (ďalej len „DI GCW“) sa rozumie golfový areál v Báči.
I.4
Doba trvania
GCW bol založený na dobu neurčitú.
Článok II
Poslanie, ciele a predmet činnosti
II.1
Poslaním a hlavným cieľom činnosti GCW je vytváranie podmienok k aktívnemu prevádzkovaniu golfovej
hry, so zameraním predovšetkým na:
a) zabezpečenie športovej a klubovej činnosti svojím členom, so zvláštnym zreteľom na výchovu a
vyhľadávanie mladých talentov pre golfovú hru, výkonnostný a vrcholový golf,
b) rozvoj a propagácia golfového športu, ako prostriedku aktívneho odpočinku,
c) rozširovanie ponuky služieb súvisiacich s prevádzkovaním a rozvojom golfového športu.
II.2
Pre zabezpečenie tohto poslania a cieľov vykonáva GCW taktiež podnikateľskú činnosť v nasledovnom
rozsahu :
a) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
b) sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
c) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- prenájom bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné
služby spojené s prenájmom,
- reklamné a marketingové služby,
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
d) prenájom hnuteľných vecí,
e) oprava a servis športových potrieb a náradia,
f) prevádzkovanie športových a telovýchovných zariadení,
g) organizovanie kurzov, školení a seminárov.

II.3
Hájiť záujmy klubu a jeho členov vo vzťahu k iným subjektom.
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II.4
Športovú činnosť koordinovať s činnosťou Slovenskej golfovej asociácie /ďalej SKGA/ a v širšom rozsahu
spolupracovať s ostatnými golfovými subjektmi v tuzemsku i zahraničí.
II.5
Za účelom realizácie vyššie uvedených zámerov zabezpečovať organizačnú a hospodársku činnosť, vrátane
vytvárania ekonomickej základne nevyhnutnej pre plnenie týchto zámerov.
Článok III
Vznik a zánik členstva
III.1
Na prijatie za člena klubu nie je právny nárok.
III.2
Členom GCW sa môže stať fyzická či právnická osoba, ktorá splní nasledujúce podmienky:
a) súhlasí so „Stanovami GCW“, stotožňuje sa s ich cieľmi a chce sa podieľať na ich naplňovaní,
b) súhlasí s disponovaním so svojimi osobnými údajmi, v súlade so znením zákona č. 122/2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z dôvodu členskej evidencie,
c) odovzdá vyplnenú a vlastnoručne podpísanú prihlášku (právnickú osobu zastupuje jej štatutárny
zástupca) v kancelárii GCW alebo členom SR, čím sa prihlási k rešpektovaniu členských povinností,
d) do 14 dní uhradí členský vstupný i ročný príspevok stanovený Správnom radou. Pokiaľ SR
odsúhlasí záujemcovi možnosť úhrady vstupného príspevku formou splátok, tak sa táto podmienka
týka prvej určenej splátky.

III.3
Záujemca o členstvo sa stáva členom klubu GCW až zaplatením vstupného členského príspevku (prípadne
prvej určenej splátky) a ročného príspevku. V prípade, že obidva príspevky nebudú v stanovenom termíne
zaplatené, členstvo nevzniká a prihláška je neplatná.
III.4
Pokiaľ nie je stanovené inak, nie je členstvo časovo obmedzené. Spolu s vyrozumením po prijatí za člena GC,
dostane každý člen „Členský certifikát GCW“ a „Členskú kartu GCW“. V prípade odsúhlasenia možnosti
úhrady vstupného príspevku SR formou splátok, potom i záväzný splátkový kalendár /proti podpisu zo
strany člena/.
III.5
Členské záležitosti budú vždy riešené písomnou formou na adresu člena klubu, k čomu člen svojim
podpisom prihlášky dáva výslovný súhlas. Člen je povinný nahlásiť neodkladne akúkoľvek zmenu adresy
pre doručovanie pošty. Súčasne tým potvrdzuje i možnosť pre povereného správcu na strane klubu
disponovať s jeho osobnými údajmi a to všetko v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátane umiestnenia požadovaných údajov na server
SKGA. V prípade všeobecných informácií súhlasí ďalej s ich zasielaním formou elektronickej pošty na im
uvedenú adresu.
III.6
Členstvo v GCW bude členovi pozastavené, pokiaľ si nesplní v termíne členské povinnosti. Pozastavením
členstva sa rozumie zrušenie možností užívania klubových zariadení vrátane ihriska GCW s výhodami člena
GCW. Indikácia pozastavenia tohto členstva bude uvedená i v centrálnej evidencii SKGA. Na túto
skutočnosť bude člen GCW upozornený doporučeným listom. Pokiaľ člen vykoná nápravu do 30-ti dní odo
dňa písomného upozornenia, bude pozastavenie členstva zrušené. V opačnom prípade bude členovi zaslané
doporučene písomné upozornenie na možnosť zrušenia členstva SR GCW. Pokiaľ sa neplnenie členských
povinností týka úhrady splátok vstupného príspevku alebo ročných príspevkov, tak v prípade nesplnenia
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týchto záväzkov ani do nasledujúcich 30-tich dní, SR rozhodne o zrušení tohto členstva, o čom bude
informovaný doporučeným listom. Pokiaľ sa neplnenie členských povinností týka ostatných povinností
člena, tak v prípade ich nesplnenia ani do nasledujúcich 30-tich dní, SR predlžuje pozastavenie členstva do
najbližšieho VZ klubu, o čom bude informovaný doporučeným listom. SR predkladá následne na VZ návrh
na zrušenie tohto členstva. Zrušením členstva sa rozumie výmaz člena z evidencie GCW a súčasne i z
centrálnej evidencie SKGA.
III.7
Členstvo v GCW zaniká:
a) uplynutím stanovenej doby u časovo obmedzeného druhu členstva,
b) úmrtím člena,
c) zánikom právnickej osoby,
d) dobrovoľným vystúpením zo združenia,
členstva z rozhodnutia SR GCW pre neplnenie členských povinností v prípade finančných
záležitostí alebo z rozhodnutia VZ GCW v ostatných prípadoch podľa „Stanov GCW“
e) zrušením,
f) zánikom GCW,
g) vylúčením člena bez ohľadu na formu členstva, ktorý svojím konaním závažne poškodzuje záujmy
občianskeho združenia najmä tým, že koná v rozpore so záujmami GCW a/ alebo v rozpore so záujmami
s klubom spriaznenými osobami. Za spriaznené osoby sa považujú (i) štatutárny orgán alebo
člen štatutárneho orgánu, člen správnej rady, člen športovo technickej komisie, manažér, (ii) fyzická osoba
alebo iná právnická osoba, ktorá má v klube kvalifikovanú účasť, (iii) štatutárny orgán alebo člen
štatutárneho orgánu, člen správnej rady, člen športovo technickej komisie, manažér, vedúci zamestnanec,
prokurista alebo člen dozornej rady právnickej osoby podľa bodu „ii“, (iv) blízka osoba fyzickej osoby
podľa bodu „i“ až „iii“, (v) iná právnická osoba, v ktorej má právnická osoba alebo niektorá z osôb
uvedených v bode „i“ až „v“ kvalifikovanú účasť.
Vo všetkých prípadoch je zánik členstva bez nároku na finančné vyrovnanie zo strany GCW a bývalý člen
nemá nárok na vrátenie zaplateného vstupného príspevku (vrátane možných splátok) ani ročných členských
príspevkov.
Článok IV
Formy členstva
IV. 1
Členstvo v GCW môže mať trvalý alebo ročný charakter.
Výšku vstupných a ročných členských príspevkov spojených s nasledujúcimi formami členstva v GCW
stanovuje každoročne SR klubu. Možnosť a spôsob splátkovej formy úhrady vstupného príspevku stanovuje
SR klubu.
IV.1.1. Osobné trvalé členstvo
Osobné členstvo je určené pre fyzickú osobu staršiu ako 18 rokov a každému takémuto členstvu náleží vždy
jeden platný volebný hlas. S týmto členstvom je spojený vstupný i ročný príspevok a členstvo v SKGA.
IV.1.2. Detské trvalé členstvo
Neplatí sa žiaden vstupný príspevok do skončenia sezóny, v ktorej dieťa dosiahne veku 10 rokov s
výnimkou priamych nákladov na registráciu člena SKGA. Po tom majú právo zažiadať SR o transformáciu
svojho členstva, pričom ak sú deťmi rodičov s osobným členstvom, zaplatia aktuálny vstupný príspevok
podľa cenníka a tým získať svoje vlastné plnohodnotné trvalé osobné členstvo. Táto možnosť platí iba pre
priamych potomkov členov, ktorí vstúpili do klubu formou trvalého osobného členstva a uplatnenie tohto
práva nie je časovo obmedzené.
Druhou možnosťou po dosiahnutí veku 16 rokov, je transformácia tohto členstva na juniorskú formu
členstva. S juniorským členstvom je spojený taktiež vstupný a ročný príspevok a členstvo v SKGA.
Detskému členstvu nenáleží žiadny volebný hlas.
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IV.1.3. Juniorské trvalé členstvo
Juniorské členstvo možno využívať iba v priebehu sezóny, v ktorej hráč dosiahne vek od 17 do 21 rokov.
Potom majú právo žiadať SR o transformáciu svojho členstva, pričom zaplatí vstupný príspevok vo výške
osobného členstva (znížený o vstupný príspevok juniorského členstva), ktorý bol platný v dobe vzniku tohto
juniorského členstva (nie však vyšší než aktuálne platný) a tým získať svoje vlastné plnohodnotné osobné
členstvo. V prípade, že k uplatneniu práva prechodu na „osobné členstvo“ nedôjde do dvoch rokov od
zániku „juniorského členstva“, nárok na vznik „osobného členstva“ za zvýhodnených podmienok zaniká. S
týmto členstvom je spojený vstupný i ročný príspevok a členstvo v SKGA. Osobe s týmto členstvom a staršej
ako 18 rokov, náleží jeden platný volebný hlas.
IV.1.4. Seniorské trvalé členstvo
Toto členstvo môžu získať fyzické osoby od sezóny, v ktorej dosiahli veku 55 rokov (muži) resp. 50 rokov
(ženy) a každému takémuto členstvu náleží jeden platný volebný hlas. Člen s „osobným členstvom“ má
právo po dosiahnutí príslušného veku požiadať SR o transformáciu formy svojho členstva na „seniorské
členstvo“. Touto transformáciou sa nezakladá nárok člena na vrátenie žiadnej časti už zaplateného
vstupného príspevku. S týmto členstvom je spojený vstupný i ročný príspevok a členstvo v SKGA.
IV.1.5. Osobné ročné členstvo
Toto členstvo môže na obmedzenú dobu 1 roku (s možnosťou opakovania) získať fyzická osoba po zaplatení
ročného členského príspevku na hranie. K tomuto členstvu nenáleží volebný hlas. Ostatné práva člena sú
zhodné s osobným členstvom, pričom platí, že túto formu členstva nemožno transformovať do inej formy
členstva.

IV.1.6. Detské ročné členstvo
Toto členstvo môžu na obmedzenú dobu 1 roku (s možnosťou opakovania) získať deti v priebehu sezóny,
v ktorej nepresiahnu vek 16 rokov. Platí sa ročný členský príspevok na hranie do dosiahnutia veku 16 rokov,
v ktorom sú zohľadnené aj náklady na registráciu člena. K tomuto členstvu nenáleží volebný hlas. Ostatné
práva člena sú zhodné s detským členstvom, pričom platí, že túto formu členstva nemožno transformovať
do inej formy členstva.
IV.1.7. Čestné členstvo
Na základe rozhodnutia SR môže byť fyzickej osobe udelené čestné členstvo a to ako na obmedzenú i
neobmedzenú dobu. Dôvodom na udelenie čestného členstva je mimoriadne záslužná činnosť pri vzniku a
realizácii golfového areálu, významné spoločenské a politické postavenie v spoločnosti ako aj mimoriadne
športové výkony dosiahnuté pod členstvom GCW. Rozhodnutím SR môže byť toto členstvo rovnako
zrušené. Tomuto členstvu nenáleží žiadny volebný hlas a nie je s ním spojená povinnosť platiť vstupný ani
ročný členský príspevok na hranie a rovnako nie je spojená s členstvom v SKGA. Vzniká na žiadosť fyzickej
osoby a náklady tohto členstva znáša GCW.
IV.1.8 Firemné trvalé členstvo
Toto členstvo je určené pre právnickú osobu a každému takémuto členstvu prináleží vždy jeden platný
volebný hlas. Počet tohto členstva ku vzťahu k jednej právnickej osobe nie je obmedzený. S týmto členstvom
je spojený vstupný i ročný príspevok na hranie a Firemná členská karta GCW, ktorá je vystavená na meno
jednej fyzickej osoby. Je neprenosná a môže byť využívaná iba touto fyzickou osobou. S FČ je spojené právo
držiteľa „Firemnej členskej karty GCW“ vziať si so sebou jedného hosťa. Hosťovi prináležia všetky benefity
spojené s FČ. Hosť držiteľa „Firemnej členskej karty GCW“ môže využívať benefity FČ len v sprievode
držiteľa firemnej členskej karty GCW.

IV.1.9 Firemné ročné členstvo
Toto členstvo je určené pre právnickú osobu. S týmto členstvom nie je spojené členstvo v SKGA a nenáleží
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mu volebný hlas. Počet tohto členstva ku vzťahu k jednej právnickej osobe nie je obmedzený. S týmto
členstvom je spojený len ročný príspevok na hranie. a Firemná členská karta GCW, ktorá je vystavená na
meno jednej fyzickej osoby. Je neprenosná a môže byť využívaná iba touto fyzickou osobou. S FČ je spojené
právo držiteľa „Firemnej členskej karty GCW“ vziať si so sebou jedného hosťa. Hosťovi prináležia všetky
benefity spojené s FČ. Hosť držiteľa „Firemnej členskej karty GCW“ môže využívať benefity FČ len v
sprievode držiteľa firemnej členskej karty GCW.
IV.2 Prerušené členstvo
V závažných prípadoch môže každý člen s výnimkou „Firemného členstva“ písomne požiadať o prerušenie
členstva. Svoju žiadosť musí adresovať SR, vrátane dôvodov a doby tohto prerušenia. Je v plnej kompetencii
SR žiadosť odsúhlasiť i zamietnuť. V prípade odsúhlasenia platí člen po dobu prerušenia ročný udržiavací
príspevok stanovený SR a nemôže využívať cenové výhody, ktoré DI GCW poskytuje členom GCW. Ostatné
práva člena nie sú inak obmedzené.
IV. 3
Zvlášť v odôvodnených prípadoch (významná záslužná činnosť pre rozvoj golfového športu či činnosti
GCW, športová výkonnosť, mimoriadne zdravotné či sociálne situácie a podobne) môže SR na základe
písomnej žiadosti člena znížiť alebo odpustiť jeho vstupný či ročný príspevok (bez ohľadu na formu členstva
v GCW), pričom toto svoje rozhodnutie musí doložiť písomne. V týchto prípadoch môže SR takisto stanoviť
dodatočné podmienky spojené s týmto členstvom k akceptácii, ku ktorým sa člen svojim podpisom zaviaže.
SR má tak isto právo realizovať mimoriadne marketingové akcie zamerané na získavanie nových členov
GCW, pre ktorých môže stanoviť špecifické podmienky týkajúce sa výšky vstupných či ročných príspevkov.
SR ďalej navrhuje podmienky transformácie jednotlivých foriem členstva.

Článok V
Práva člena
Člen GCW má právo :
a) využívať možnosti klubových zariadení vrátane ihriska GCW podľa svojej formy členstva v GCW a
za predpokladu príslušnej výkonnostnej úrovne podľa „Prevádzkového poriadku GCW“,
b) v prípade športových a morálnych kvalít reprezentovať klub na základe nominácie,
c) zúčastniť sa akcií organizovaných GCW, podľa ich propozícií a stanovených podmienok,
d) kandidovať na všetky volené miesta v orgánoch klubu,
e) zúčastniť sa VZ, hlasovať podľa práv svojej formy členstva a uplatňovať svoje návrhy a protinávrhy,
f) uplatňovať požiadavky a sťažnosti u SR, prípadne sa odvolať proti rozhodnutiu kancelárie GCW u
SR, a to vždy výhradne písomnou formou, pričom tá je povinná odpovedať do 3 týždňov od jeho
doručenia,
g) odvolať sa proti rozhodnutiu SR v rámci zasadania VZ.
Článok VI
Povinnosti člena
Člen GCW má povinnosť :
a) riadiť sa „Stanovami GCW“, „Prevádzkovým poriadkom GCW“ a ostatnými „Internými predpismi
GCW“,
b) plne rešpektovať pokyny a rozhodnutia VZ a SR GCW a svoji vystupovaním a jednaním prispievať
k dobrému menu klubu,
c) v prípade SR stanovených splátok vstupného členského príspevku uhradiť všetky tieto splátky v
termínoch podľa odovzdaného záväzného splátkového kalendáre a v celkovej výške vstupného
členského príspevku, schváleného SR ,
d) uhradiť ročný členský príspevok schválený SR pre príslušný kalendárny rok. Trvalý člen je povinný
uhradiť ročný člčnský príspevok schválený SR pre príslušný kalendárny rok do 31.marca,
e) oznámiť kancelárii GCW dôležité zmeny, najmä zmenu poštovej doručovacej adresy,
f) hájiť záujmy klubu a jeho členov tak, aby akýmkoľvek spôsobom neporušoval a nepoškodzoval
záujmy občianskeho združenia a/ alebo s klubom spriaznenými osobami. Za závažné
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poškodzovanie záujmov sa považuje hrubé alebo opakované porušovanie povinností
a poškodzovanie záujmov, ktoré majú alebo by mohli mať negatívny vplyv na fungovanie a/ alebo
činnosť združenia alebo by mohli poškodiť jeho dobré meno a/ alebo jeho členov a/ alebo
spriaznených osôb občianskeho združenia.

Článok VII
Orgány združenia
VII.1 Valné zhromaždenie GCW (ďalej len „VZ“)
Je najvyšším orgánom GCW. Skladá sa zo všetkých členov GCW s hlasovacím právom.
VII.2 Správna rada GCW (ďalej len „SR“)
Štatutárny orgán klubu. V dobe medzi VZ je riadiacim orgánom GCW. Štatutárnym orgánom klubu s
právom zastupovať klub navonok má prezident a viceprezident klubu.
VII.3 Športovo technická komisia GCW (ďalej len „STK“)
Športovo-technickým orgánom je STK. Predsedu STK a ďalších členov na návrh prezidenta GCW, volí a
odvoláva SR GCW. Voľba musí prebehnúť do 60 dní po zvolení novej SR na VZ. Predseda STK musí byť
zvolený za člena SR. Člen STK musí byť členom GCW. Jeho funkčné obdobie je trojročné. Základné princípy
práce tejto komisie definuje SR klubu.
VII.4 Manažér GCW
Manažér riadi kanceláriu GCW a vytvára organizačnú podporu SR, STK a zabezpečuje ďalšie potrebné
činnosti GCW v súlade s rozhodnutím SR. Manažéra GCW menuje SR.

Článok VIII
Valné zhromaždenie GCW
VIII.1 Do pôsobnosti VZ patrí najmä:
a) prejednávanie a schvaľovanie „Stanov GCW“ a zmeny „Stanov GCW“,
b) voľba a odvolanie prezidenta a ďalších volených členov SR,
c) potvrdenie výsledkov prípadných doplňovacích volieb členov SR do stanoveného počtu,
d) schvaľovanie správ predložených SR a STK o činnosti klubu, jeho hospodárení v uplynulom období
a stavu členskej základne, prípadne dôležitých zmlúv, u ktorých si toto právo vyhradí,
e) schválenie ročného plánovaného rozpočtu klubu,
f) rozhodnutie o návrhoch SR na zrušenie členstva z dôvodu neplnenia členských povinností,
g) rozhodnutie o zlúčení, či zrušení klubu, schvaľovanie založenia iných právnych subjektov klubom či
ich zrušenie, je rozhodnutie o vstupe alebo výstupe z iných právnych subjektov,
h) rozhodnutie o vstupe alebo výstupe z iných právnych subjektov
i) rozhodovanie o vylúčení člena občianskeho združenia z dôvodov podľa čl. III. bod. III.7 písm. g).
VIII.2 Účasť na VZ :
VZ má právo sa zúčastniť každý člen klubu. Člen vykonáva na VZ svoje práva podľa formy svojho
členstva osobne alebo v zastúpení iným členom s volebným hlasom a starším ako 18 rokov na základe
písomnej plnej moci, pričom takýto člen môže na VZ zastupovať maximálne dvoch iných členov. VZ sa
môžu zúčastniť i nečlenovia ako hostia, na základe písomného pozvania SR. VZ nie je prístupné verejnosti.
VIII.3 Zvolanie VZ:
a) zaisťuje organizačne SR,
b) SR je povinná zvolať VZ najmenej jedenkrát za rok - písomnou pozvánkou, zaslanou na poslednú
známu adresu jednotlivých členov najneskôr 14 dní pred jej konaním,
c) pozvánka musí obsahovať: deň, hodinu a miesto konania VZ, či sa zvoláva VZ riadna či mimoriadna
a program,
d) pri podaní písomného požiadavku viac ako 30% členov z celkového počtu členov GCW s
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hlasovacím právom, je SR povinná zvolať mimoriadne VZ do 30-tich dní od tohto podania.
Požiadavka musí obsahovať program MVZ a odôvodnenie jeho zvolania.
e) v ďalších prípadoch, keď SR považuje zvolanie VZ za nevyhnutné,
f) návrh zásadných materiálov, o ktorých má VZ jednať a ktorými sa má riadiť, musí byť členom klubu
sprístupnený SR najmenej 7 dní pred konaním VZ.
VIII.4 Rokovania VZ:
a) riadi ju predseda,
b) do doby zvolenia predsedu riadi rokovanie VZ prezident klubu alebo viceprezident,
c) osoba riadiaca VZ, musí zabezpečiť jeho dôstojný a nerušený priebeh. Je oprávnená zakročiť alebo
dať pokyn k zakročeniu proti komukoľvek, kto svojim chovaním, konaním či vystupovaním
narušuje alebo ohrozuje priebeh rokovania VZ a tak isto je oprávnená takúto osobu vylúčiť z
ďalšieho rokovania VZ,
d) VZ sa riadi schváleným programom, rokovacím, volebným a hlasovacím poriadkom, pričom tieto
dokumenty nesmú v žiadnom bode odporovať zneniu a duchu „Stanov GCW“ a musia byť
schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných platných členských hlasov,
e) na VZ sa hlasuje o návrhu, resp. návrhu a protinávrhoch k nemu tak, že sa najskôr hlasuje o
prípadných protinávrhoch v poradí od posledného k prvému podanému a potom o pôvodnom
návrhu. Pokiaľ spolu niektoré protinávrhy súvisia, je možno o nich hlasovať súčasne. Ak bol
niektorý predložený návrh či protinávrh prijatý, o ďalších návrhoch či protinávrhoch k rovnakej
problematike sa už nehlasuje. Pokiaľ sa prijatý protinávrh týkal len časti návrhu, hlasuje sa o zbytku
návrhu. V prípade, že žiadny protinávrh nebol prijatý, hlasuje sa o pôvodnom návrhu ako o celku,
f) o priebehu VZ sa vyhotovuje zápis, vrátane uznesenia, podľa podmienok vyplývajúcich zo
schváleného rokovacieho poriadku VZ,
g) na základe písomnej žiadosti, môže každý člen GCW požiadať o kópiu zápisu z VZ.
VIII.5 Rozhodovanie VZ:
a) VZ je uznášaniaschopné pri účasti viac ako 10% členov z celkového počtu členov GCW s hlasovacím
právom podľa stavu k poslednému dňu mesiaca, ktorý predchádza konaniu VZ,
b) pokiaľ nie je riadne VZ uznášaniaschopné ani po uplynutí jednej hodiny od stanoveného začiatku
konania, zvolá SR nové VZ tak, aby sa toto konalo najneskôr do 4 týždňov od termínu konania
pôvodne zvolaného riadneho VZ,
c) pokiaľ nastane skutočnosť, že riadne VZ nebude počas priebehu VZ uznášaniaschopné, predseda
VZ vyhlási prestávku v rokovaní a pokiaľ sa situácia nezmení ani po uplynutí jednej hodiny, preruší
rokovanie VZ a SR po tom zvolá pokračovanie VZ tak, aby sa toto konalo najneskôr do 4 týždňov od
termínu predchádzajúceho prerušenia,
d) vo všetkých prípadoch prijíma VZ svoje rozhodnutie nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov.
Spoločnosti, ktorá je v čase konania Valného zhromaždenia zapísaná na liste vlastníctva LV č.420 a
497 - katastrálne územie Báč, LV č.763 – kú Dobrohošť a LV č.598 – kú Kyselica (ďalej len Vlastnícka
spoločnosť) ako Firemnému členovi GCW prináleží vždy majorita prítomných platných hlasov,
e) hlasovanie prebieha tajne o všetkých volených miestach členov SR a verejne v ostatných prípadoch,
ale VZ môže prijať rozhodnutie o tom, že ktorékoľvek hlasovanie bude tajné,
f) hlasovanie o volených miestach SR prebieha v poradí: prezident a ostatní členovia SR, pričom voľba
prezidenta musí prebehnúť samostatne a s výsledkom zvolenia niektorého z kandidátov, aby sa
mohlo pristúpiť k hlasovaniu nasledujúcemu,
g) v prípade, že po vypršaní funkčného obdobia nedôjde na najbližšom VZ ku zvoleniu nového
prezidenta, zostávajú všetci členovia odstupujúcej SR vo svojich funkciách do doby zvolenia nového
prezidenta,
h) keď dôjde ku zvoleniu nového prezidenta, v tom momente všetci volení členovia SR, ktorým
vypršalo funkčné obdobie automaticky odstupujú zo svojich funkcií a odovzdávajú svoje právomoci
novo zvolenému prezidentovi,
i) ak nastane situácia neriešená týmito „Stanovami GCW“ alebo všeobecne záväznými právnymi
predpisy, rozhodne o ďalšom postupe v uvedenom poradí: predseda VZ, prezident klubu,
poprípade viceprezident,
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j)

žiadne rozhodnutie či uznesenie VZ nesmie byť v rozpore s ktorýmkoľvek článkom „Stanov GCW“,
v opačnom prípade je osoba riadiaca VZ povinná prehlásiť toto za neplatné, vrátane uvedenia tejto
neplatnosti do zápisu z VZ.

Článok IX
Správna rada GCW
IX.1 Zloženie, ustanovenie SR:
a) SR je 5 členná, pričom prezident a ďalší traja členovia sú volení VZ. Ostávajúci člen je menovaný zo
strany „Vlastníckej spoločnosti“. Svoje právoplatné písomné menovanie odovzdáva prezidentovi
klubu. Menovanie tohto člena SR nie je viazané na VZ klubu a menovanie predchádzajúceho zaniká
právoplatným písomným menovaním nového člena SR,
b) SR si následne zvolí zo svojich členov viceprezidenta (zástupcu prezidenta), ktorý v prípade zániku
členstva prezidenta automaticky preberá jeho funkciu,
c) kandidátov na miesta volených členov SR navrhuje odstupujúca SR a členovia klubu pred začatím
volieb. Kandidátom či členom SR môže byť iba člen GCW, ktorého členstvo v GCW trvá v tej dobe
nepretržite najmenej 24 mesiacov v prípade prezidenta a 12 mesiacov u ostatných členov SR, je starší
ako 18 rokov a má čistý register trestov. Výnimku pre splnenie dĺžky členstva môže vo
výnimočných prípadoch na návrh ktoréhokoľvek člena SR udeliť VZ súhlasom nadpolovičnej
väčšiny hlasov.
d) právo osoby zastávať pozíciu člena SR automaticky zaniká, pokiaľ nemá čistý register trestov a
miesto je tým považované za uvoľnené,
e) člen SR môže svoje miesto v SR dobrovoľne uvoľniť a to na základe písomného oznámenia
doručeného SR,
f) miesto člena SR sa automaticky uvoľňuje zánikom jeho členstva v GCW podľa „Stanov GCW,
g) SR má právomoc odvolať ktoréhokoľvek voleného člena SR, pokiaľ ten poruší „Stanovy GCW“,
prípadne dlhodobo neplní svoje povinnosti podľa „Stanov GCW“, pričom týmto odvolaním sa jeho
miesto považuje za uvoľnené,
h) obsadenie uvoľneného voleného miesta člena SR možno v priebehu funkčného obdobia SR riešiť
doplňovacou voľbou, keď kandidátov na pozíciu voleného člena SR navrhuje a schvaľuje SR
nadpolovičnou väčšinou všetkých svojich ostávajúcich členov a za splnení ostatných podmienok ako
v prípade volieb na VZ,
i) obsadenie uvoľneného menovaného miesta člena SR je riešené menovaním nového člena zo strany
oprávnenej právnickej osoby. V prípade, že menované miesto člena SR nie je obsadené po dobu
dlhšiu ako 60 dní, tak SR písomne vyzve Vlastnícku spoločnosť na menovanie nového člena SR.
j) pokiaľ voľbou podľa „Stanov GCW“ nie sú na VZ obsadené všetky volené miesta členov SR, tak
nová SR rieši ich obsadenie doplňovacou voľbou za rovnakých podmienok, ako v prípade
uvoľneného voleného miesta člena SR,
k) výsledky doplňovacích volieb musia byť potvrdené na najbližšom VZ za rovnakých podmienok ako
v prípade riadnej voľby členov SR. V opačnom prípade musí VZ zvoliť chýbajúcich členov SR sama.
Pokiaľ tak neučiní, považujú sa tieto miesta členov SR za uvoľnené a SR ďalej postupuje podľa
„Stanov GCW“.
l) menovať a odvolávať manažéra GCW.
IX.2 Funkčné obdobie SR je päťročné.
IX.3 Do pôsobnosti SR patrí najmä:
a) rozhodovať vo veciach klubu, pokiaľ to „Stanovy GCW“ a právne predpisy umožňujú,
b) navrhovať a schvaľovať „Prevádzkový poriadok GCW“, ktorý musí byť v aktuálnom znení
zverejnený na internetových stránkach klubu a vyvesený na klubovej nástenke,
c) navrhovať a schvaľovať „Interné smernice GCW“,
d) zvolávať VZ a organizačne zabezpečovať jeho priebeh a navrhovať znenie dokumentov
schvaľovaných VZ,
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e) vykonávať platné uznesenia a rozhodnutia VZ,
f) stanovenie výšky vstupných a ročných členských príspevkov u všetkých foriem členstva,
g) stanovenie rozsahu a výšky benefitov, zliav a výhod pre členov GCW,
h) rozhodovať o spôsobe úhrady vstupných a ročných členských príspevkov,
i) vypracovávať a odvolávať poverenia pre členov klubu so stanovením ich pôsobnosti, zodpovednosti,
dohliadať na ich činnosť a stanoviť spôsob ich odmeňovania,
j) vykonávať zamestnávateľské práva a podnikateľskú činnosť klubu,
k) zabezpečovať vedenie evidencie a archivácie všetkých dokumentov súvisiacich s činnosťou klubu,
najmä riadne a preukázateľné vedenie účtovníctva a všetkých súvisiacich zákonných povinností,
l) rozhodovať o audítorovi účtovných závierok klubu,
m) zriaďovať či rušiť vnútorné organizačné jednotky v rámci klubu.
IX.4 Zvolávanie a zasadania SR:
a) SR zasadá spravidla jedenkrát mesačne,
b) SR zvoláva k zasadaniu prezident, prípadne ním poverený člen SR,
c) právo účasti na zasadaní SR má každý člen SR. Zasadania sa môže zúčastniť takisto zapisovateľ,
ktorého si SR zvolí,
d) podľa svojej úvahy môže SR prizvať k prejednávaniu konkrétnych bodov i ďalšie osoby,
e) zasadanie SR riadi prezident klubu, prípadne ním poverený člen SR,
f) SR je povinná vytvárať o priebehu svojich zasadaní zápisy, ktoré podpisuje prezident, prípadne člen
SR poverený riadením zasadania, a ktoré musí byť zverejňované formou dostupnou pre všetkých
členov GCW.
IX.5 Rozhodovanie SR:
a) SR sa musí riadiť „Stanovami GCW“, uznesením a rozhodnutím VZ, v mene GCW vždy vystupuje a
hovorí prezident klubu,
b) viceprezident klubu je oprávnený vystupovať a hovoriť v mene klubu na základe poverenia
udeleného prezidentom,
c) členovia SR môžu byť poverení prezidentom klubu ku konaniu v mene klubu v dopredu
vymedzenej oblasti a to jednorázovo alebo bez časového obmedzenia, SR je spôsobilá sa uznášať za
prítomnosti minimálne 3/5 svojich členov bez započítania neobsadených či uvoľnených miest a so
zaokrúhlením na celé číslo smerom hore. Pri rozhodovaní má každý z členov SR jeden hlas,
d) SR prijíma svoje rozhodnutia so súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých členov.
e) v prípade, že ide o voľbu viceprezidenta, nehlasuje ten člen, o ktorom sa rozhoduje,
f) žiadne rozhodnutie či uznesenie SR nemôže byť v rozpore s akýmkoľvek článkom „Stanov GCW“.
Keď člen klubu považuje niektorý krok SR za odporujúci „ Stanovám GCW“, tak je povinný zaslať
SR písomnou formou svoju sťažnosť a na najbližšom VZ navrhnúť odvolanie SR.
Článok X
Hospodárenie GCW
Hlavné zásady hospodárenia GCW predstavujú v nasledujúcom uvedené body, pričom ich uplatňovanie sa
riadi poradím ich uvedení:
a) klub vedie riadne účtovníctvo v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z., v znení
neskorších predpisov, ako právnická osoba a hospodári v súlade s všeobecne záväznými predpismi,
b) plán ročného finančného rozpočtu GCW schvaľuje VZ vrátane adresného určenia položiek plánu,
c) nemožno vytvárať v rozpočte nové záväzky, pokiaľ nie je garantované plnenie záväzkov trvajúcich,
d) nemožno schváliť stratový rozpočet, bez právne preukázateľného a doloženého spôsobu krytia
straty,
e) strata schvaľovaného rozpočtu nesmie byť vyššia než 10% všetkých príjmov v predchádzajúcom
roku,
f) SR je povinná riadiť sa vo svojej činnosti schváleným plánom ročného rozpočtu na aktuálny rok s
výnimkou situácie podľa bodu g) týchto zásad hospodárenia. Keď VZ nie je schválený tento plán,
tak SR jedná v intenciách predchádzajúceho schváleného plánu, s prihliadnutím k správam o
činnosti klubu a jeho hospodárenia v uplynulom období,
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g) pokiaľ v priebehu svojho funkčného obdobia SR potrebuje prijať rozhodnutie týkajúce sa zmeny
adresného určenia položiek plánu alebo ich prerozdelenia, ktoré nie je zachytené v schválenom
rozpočte a celková výška výdajov súvisiacich s takýmto rozhodnutím je vyššia než 10% celkových
príjmov schváleného rozpočtu, tak toto rozhodnutie podlieha jednomyseľnému súhlasu SR. Pokiaľ
nedôjde k jednomyseľnému súhlasu, tak potom rozhodnutie v tejto veci sa prechádza na VZ.
Článok XI
Záverečné ustanovenia
XI.1
„Stanovy GCW“ nadobúdajú platnosť schválením MVZ zo dňa 28.4.2014.
XI.2
Účinnosť nadobúdajú „Stanovy GCW“ dňom ich zaregistrovania u MV SR.
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