STANOVY
MOTOROVÉHO KLUBU POLÍCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

KAPITOLA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
1.Názov občianskeho združenia je MOTOROVÝ KLUB POLÍCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Občianske združenie môže používať taktiež
skrátený názov MOTOROVÝ KLUB POLÍCIE SR ( ďalej len MKP SR ).
Článok 2
Sídlo združenia : Nám. SNP 30, OD Dunaj, PSČ 811 01, Bratislava 1.

KAPITOLA II
CIELE ZDRUŽENIA
Článok 3
a) Organizovanie rôznych športových činnosti v motoristickom športe medzi
vlastnými členmi ako aj medzi inými policajnými motoristickými
organizáciami,
b) spolupracovať so zväzmi, organizáciami a združeniami jednotlivých
policajných rezortov,
c) vytváranie medzinárodných kontaktov medzi policajnými motoristickými
organizáciami,
d) organizovanie samostatných športovo – turistických a rekreačných
podujatí,
e) spolupracovať s medzinárodnými uniformovanými združeniami vrátane
International Police Association (IPA), International Police Motor
Corporation (IPMC) ako aj Mundurowy klub Motorowy Rzecz Pospolita
(MKM RP) – Poľsko,
f) účastniť sa na masových motoristických podujatiach organizovaných
IPMC ako napr. HVIEZDNA RALLYE a pod.,
g) vykonávanie ďalších činnosti podporujúcich ciele a zámery obsiahnuté
v stanovách.
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KAPITOLA III
ČLENSTVO V MOTOROVOM KLUBE POLÍCIE
Článok 4
1/ Formami členstva v MKP SR sú:
a)
b)
c)
d)

Riadne členstvo,
Mimoriadne členstvo,
Pridružené členstvo.
Čestné členstvo.

2/ Riadnym členom MKP SR sa môže stať príslušník policajného zboru,
príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže, Mestskej polície, železničnej
polície, vojenskej polície a iných policajno – bezpečnostných služieb
v služobnom pomere minimálne 2 roky a vo výslužbe minimálne 15 rokov.
3/ Mimoriadnym členom MKP SR sa môže stať:
Fyzická osoba, ktorá bola príslušníkom, Policajného zboru, príslušníkom
Železničnej polície, Vojenskej polície, Mestskej polície a príslušníkom Zboru
väzenskej a justičnej stráže po dobu najmenej 15 rokov, zo služobného
pomeru nebola prepustená v zmysle § 192 ods. 1, písm. d, e, f, alebo g
osobitného predpisu a v súčasnosti je na dôchodku.
4/ Pridruženým členom sa môže stať :
Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaujíma o realizáciu akčného
programu MKP SR. Pridružený člen je povinný platiť deklarované príspevky.
5/ Čestným členom môže byť osoba, ktorá sa zaslúžila o rozvoj združenia.
Čestným členom môže byť tiež člen zahraničného klubu IPMC, IPA,
MKM RP na princípe vzájomnosti, bez povinnosti platenia členského
príspevku.
Práva členov
a) podieľať sa na činnosti združenia,
b) voliť a byť volený do orgánov združenia,
c) obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať
o stanovisko,
d) byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.
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Povinnosti členov
a) dodržiavať stanovy združenia,
b) pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho
práci,
c) podľa svojho svedomia, rozumu svojich možnosti a schopnosti
pomáhať orgánom združenia,
d) platiť členské príspevky,
e) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.
Zánik členstva
a) vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia
člena o vystúpení zo združenia,
b) úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
c) zánikom združenia,
d) vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
e) vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské
povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov. O vylúčení rozhoduje
príslušný orgán určený v stanovách. Proti rozhodnutiu o vylúčení má
právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán združenia.

KAPITOLA IV
ORGÁNY ZDRUŽENIA
Článok 5
1)
2)
3)
4)
5)

Najvyšším orgánom MKP SR je Valné zhromaždenie.
Výkonným orgánom je Správna rada.
Štatutárne orgány sú Prezident a Tajomník
Kontrolný orgán je Dozorná rada.
Funkčné obdobie všetkých volený orgánov združenia je štvorročné.
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Článok 6
Spôsob ustanovenia orgánov a ich právomoci

K bodu 1
Najvyšší orgán združenia je utvorený zo všetkých členov združenia,
a) rozhoduje o zániku združenia zlúčením s inými občianskym združením
alebo dobrovoľným rozpustením,
b) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
c) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
d) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
e) volí a odvoláva prezidenta, tajomníka, výkonný a kontrolný orgán.

K bodu 2
Výkonný orgán je za svoju činnosť zodpovedný najvyššiemu orgánu,
a) riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu,
b) dáva návrhy na zvolenie a odvolanie prezidenta, tajomníka ako aj členov
správnej a dozornej rady,
c) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje
základné materiály na tieto rokovania.
K bodu 3
Štatutárnymi orgánmi združenia sú prezident a tajomník, prezident
koná a podpisuje samostatne. V prípade neprítomnosti prezidenta,
tajomník koná a podpisuje samostatne.

K bodu 4
a) Kontrolným orgánom je dozorná rada,
b) dozorná rada sa za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu,
c) dozorná rada kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje na
nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
d) dozorná rada kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.
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KAPITOLA V
ORGANIZAČNÉ ČLENENIE
Článok 7
MKP SR sa člení na regióny, ktoré tvoria jej základne organizačné zložky.
Regióny nie sú organizačne a administratívne nezávislé, sú činné v rámci
MKP SR a na základe jej stanov. Regióny môžu byť zastupované správnou
radou.
Článok 8
Regióny
a) Regióny vykonávajú svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť,
b) regióny zriaďuje správna rada na žiadosť prípravného výboru regiónu,
c) región musí mať minimálne 10 členov,
d) štatutárnym orgánom regiónu je vedúci regiónu zastupuje región na
zasadnutiach správnej rady ako aj na valnom zhromaždení,
e) vedúceho regiónu v jeho neprítomnosti zastupujú v plnom rozsahu jeho
právomoci a zodpovednosti ďalší členovia vedenia a to v poradí tajomník
a pokladník,
f) činnosť regiónu je viazaná stanovami MKP SR a ďalšími vnútornými
predpismi,
g) región pri svojej činnosti je povinný používať názov v jej zriaďovacej
listine a pečiatku so znakom MKP SR a textom uvádzajúci názov regiónu
h) (napr. Motorový Klub Polície Slovenskej Republiky, Región Trnava),
i) orgánmi regiónu sú : a/ členská schôdza a vedenie regiónu.
Článok 9
Členská schôdza
a) Členská schôdza je najvyšším orgánom regiónu,
b) členskú schôdzu zvoláva vedúci regiónu spravidla jeden krát ročne,
a oznámi to členom najneskôr 30 dni pred dátumom konania,
c) na členskú schôdzu pozýva taktiež jedného člena Správnej rady, náklady
na cestovné a ubytovanie hradí MKP SR,
d) členská schôdza je uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná
väčšina všetkých členov,
e) členská schôdza volí a odvoláva členov vedenia regiónu,
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f) prerokúva a schvaľuje výročné správy o činnosti a hospodárení regiónu za
uplynulé obdobie,
g) navrhuje činnosť regiónu na ďalšie obdobie,
h) rozhoduje o zrušení regiónu a naložení s jej majetkom, rozhodnutie je
platné ak s ním súhlasia dve tretiny všetkých členov regiónu,
uznesenia členskej schôdze sú záväzné pre vedenie a členov regiónu
a nesmú byť v rozpore so stanovami MKP SR.
Článok 10
Vedenie regiónu
1/ Vedenie regiónu je riadiacim orgánom regiónu.
2/ Členov vedenia schvaľuje členská schôdza.
3/ Vedenie regiónu sa skladá z :
a) vedúci
b) sekretár
c) pokladník
4/ Funkčné obdobie člena vedenia regiónu je 3 roky, začína sa dňom zvolenia.
5/ Výkon funkcie člena vedenia končí :
a) Uplynutím funkčného obdobia
b) Spoločne so zánikom členstva
c) Odstúpením z funkcie
d) Odvolaním člena
e) Zánikom regiónu
Článok 11
Zodpovednosť vedenia regiónu
1/ Zodpovedá za plnenie uznesení a rozhodnutí orgánov MKP SR ako aj
členskej schôdze regiónu.
2/ Schvaľuje rozpočet regiónu a zodpovedá za hospodárenie s majetkom ako aj
za vedenie účtovníctva.
3/ Zvoláva a pripravuje zasadnutia členskej schôdze, vyhotovuje z nich
zápisnice a posiela ich Správnej rade.
4/ Vyhlasuje voľby vedenia regiónu.
5/ Prijíma prihlášky za člena a zodpovedá za platnosť údajov žiadateľa.
6

6/ Prihlášky odosiela Správnej rade na spracovanie a následne odovzdáva
členský preukaz žiadateľovi.
7/ Zodpovedá za výber členského príspevku v stanovenej výške a lehote.
8/ Vedie zoznam členov regiónu.
9/ V termíne do 30. Septembra pošle Správnej rade aktuálny zoznam členov.
10/ Vedie evidenciu korešpondencie, uzatvorených zmlúv a dohôd ako aj
ďalších dôležitých písomnosti.
11/ Predkladá Správnej rade návrhy na účasť na medzinárodných súťažiach
a stretnutiach.
12/ Navrhuje svojich členov na udelenie ocenenia a vecných darov.
13/ Disponuje podpisovým právom k účtu regiónu v peňažnom ústave.
Článok 12
Región disponuje hlasovacím právom, ktoré uplatňuje prostredníctvom
svojho delegáta na zasadnutiach Valného zhromaždenia.
Hlasovacie právo región stráca ak :
a) Poruší stanovy MKP SR, alebo iné vnútorné predpisy,
b) počet členov klesne pod 10,
c) počas jedného roku neinformuje Správnu radu MKP SR o činnosti
regiónu,
d) má voči Správnej rade MKP SR nedoplatky na odvodoch z členských
príspevkov alebo iné nedoplatky,
e) o pozastavení hlasovacieho práva rozhoduje Správna rada, ktorá o tom
vydá rozhodnutie a toto pošle vedeniu dotknutého regiónu,
f) pozastavením hlasovacieho práva regiónu nie sú dotknuté jej práva na
informácie o činnosti MKP SR,
g) o obnovení hlasovacieho práva rozhodne Správna rada ak pominú
dôvody pre ktoré bolo hlasovacie právo pozastavené toto pošle
vedeniu dotknutého regiónu.
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Článok 13
Zrušenie regiónu
1/ Región sa zruší na základe rozhodnutia členskej schôdze regiónu alebo na
základe rozhodnutia Správnej rady.
2/ O zrušení regiónu rozhoduje členská schôdza dvoj tretinovou väčšinou.
3/ Rozhodnutie o zrušení regiónu musí byť vedením regiónu písomne oznámené
Správnej rade, ktorá na tomto základe región zruší.
4/ Vedenie regiónu sa môže odvolať prezidentovi proti rozhodnutiu Správnej
rady do 15 dni od doručenia rozhodnutia vedeniu dotknutého regiónu.
5/ O odvolaní proti rozhodnutiu Správnej rady o zrušení regiónu rozhoduje
s konečnou platnosťou najbližšie zasadanie Valného zhromaždenia.
Správna rada zruší región ak :
a) Poruší stanovy MKP SR a iné vnútorné predpisy a ak do 90 dní od
pozastavenia hlasovacieho práva neodstráni dôvody pre ktoré bolo
hlasovacie právo pozastavené,
b) členská základňa počas dvoch rokov nedosahuje počet 10,
c) najmenej počas dvoch rokov nevyvíja žiadnu činnosť,
d) o zrušení regiónu Správna rada vydá rozhodnutie,
e) o zrušení regiónu vydá prezident oznámenie, ktoré zverejní na
internetovej stránke MKP SR,
f) ak je región zrušený členovia v nej registrovaní môžu požiadať
o preregistrovanie do iného regiónu na základe žiadosti najneskôr do
60 dní od jej zrušenia,
g) ak sa región zruší jej majetok sa musí vysporiadať,
h) ak sa člen zrušeného regiónu preregistruje do iného regiónu finančné
prostriedky regiónu pripadajúce na člena sa prevedú do regiónu kde sa
člen preregistrováva,
i) finančné prostriedky pripadajúce na členov ktorí nemajú záujem sa
preregistrovať a členstvo v MKP SR ukončia sa prevedú do sociálneho
fondu,
j) Hnuteľný majetok zrušeného regiónu o naložení s ktorým rozhodla
členská schôdza sa prevedie na NKP SR.
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KAPITOLA VI
Článok 14
Zásady hospodárenia
1/ Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
2/ Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
3/ Zdrojmi majetku sú :
a)
b)
c)
d)

Členské príspevky,
dary od fyzických osôb,
dotácie a granty od právnických osôb,
výnosy z majetku a vlastnej činnosti,

e) uvedené prostriedky môžu byť použité len na podporu cieľov
združenia,
f) v záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať
v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú
činnosť súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia,
a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.
KAPITOLA VII
Článok 15
Zánik združenia
1/ O zániku združenia rozhoduje najvyšší orgán združenia Valné zhromaždenie
Väčšinou hlasov za prítomnosti aspoň polovice členov.
2/ Valné zhromaždenie menuje likvidátora.
3/ Likvidátor najskôr vyrovná záväzky a pohľadávky a s likvidačným
zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu.
4/ Zánik združenia sa oznámi do 15 dni po ukončení likvidácie Ministerstvu
vnútra Slovenskej republiky.
5/ Pri likvidácii združenie postupuje podľa §70 – 75 Obchodného zákonníka.
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KAPITOLA VIII
Článok 16
Záverečné ustanovenie
Stanovy MKP SR nadobudnú platnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra
Slovenskej republiky.
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