
Stanovy občianskeho združenia ŠACHOVÝ KLUB LOKOMOTÍVA TRNAVA
 Hospodárska 13, 917 01 Trnava

STANOVY

občianskeho združenia „Šachový klub Lokomotíva Trnava“

Článok I
Základné ustanovenia 

1. 1 Občianske združenie „Šachový klub Lokomotíva Trnava“ (ďalej len klub) je dobrovoľné občianske
združenie založené podľa zákona č. 83/ 1990 o združovaní občanov v znení neskorších predpisov,
ktoré združuje fyzické a právnické osoby v oblasti šachového športu.

1. 2 Poslaním klubu je uspokojovať záujmy svojich členov, hlavne pretekárov a ostatných detí a mládeže,
v oblasti šachového športu, vytvárať podmienky na upevňovanie zdravia pretekárov, detí a mládeže
ako aj  dbať o zvyšovanie ich telesnej  a duševnej  zdatnosti  a  športovej  výkonnosti  a podporovať
všestranné športové aktivity detí a mládeže.

1. 3 Klub je nepolitické, dobrovoľné združenie občanov a organizácií, ktorí chcú realizovať ciele uvedené
v článku III  Ciele a činnosť klubu, a ktorí sa chcú aktívne podieľať na podpore a rozvoji športovej
činnosti členov klubu v oblasti šachu na pretekárskej i rekreačnej úrovni. 

1. 4 Klub je samostatnou právnickou osobou, ktorá vystupuje v právnych vzťahov pod svojím menom
a nesie zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, a ktorá môže vo svojom mene nadobudnúť
práva a povinnosti.

1. 5 Činnosť  klubu  sa  riadi  schválenými  stanovami,  poriadkom,  pravidlami  a  smernicami  a
ustanoveniami príslušných zákonov, ak sa dotýkajú činnosti združenia.

1. 6 Klub je športovou organizáciou, konkrétne športovým klubom podľa § 15 zákona č. 440/2015 Z. z. o
športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákona o športe) a jeho činnosť, ak má
mať spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov v zmysle § 66 zákona o športe a nasledujúcich,
musí byť vždy v súlade s § 19 až 23 zákona o športe.

1. 7 Klub spolupracuje s inými fyzickými, či právnickými osobami pri presadzovaní, obhajovaní a riešení
spoločných záujmov a potrieb svojich členov.

1. 8 Klub je členom Slovenského šachového zväzu (ďalej len SŠZ) a ako jeho člen sa riadi stanovami,
rozhodnutiami a nariadeniami SŠZ.

1. 9 Klub sa zriaďuje na dobu neurčitú.

Článok II
Názov a sídlo

2.1 Názov občianskeho združenia: Šachový klub Lokomotíva Trnava
skrátený názov: ŠK Lokomotíva Trnava
anglický názov: Chess Club Lokomotíva Trnava

2.2 Sídlo občianskeho združenia: Hospodárska 13 917 01 Trnava

Článok III
Ciele a činnosť klubu

3.1 Cieľom klubu je vytvárať ekonomické, materiálno-technické, personálne a odborné podmienky na
zabezpečenie poslania a svojej činnosti v oblasti šachového športu. 

3.2 Činnosť  klubu  sa  riadi  zásadami  demokracie  a delegovanej  právomoci,  ktorá  je  špecifikovaná
v článku VI Štruktúra klubu. 

3.3 Predmetom  činnosti  klubu  sú  aktivity  klubu  vykonávané  sústavne,  samostatne,  v  mene  a  na
zodpovednosť klubu,  ktorými  sa dosahuje príjem alebo možno dosiahnuť príjem,  a  ktoré nie  sú
podnikaním a nie sú vykonávané za účelom dosiahnutia zisku. Majetok, výnosy a príjmy vytvorené
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činnosťou klubu sa využívajú na napĺňanie poslania a cieľov klubu a na úhradu výdavkov (nákladov)
s nimi spojených.

3.4 V súlade s cieľom klubu do predmetu činnosti klubu patrí nasledovné:
a) športová činnosť, výchova športovcov a vyhľadávanie talentov v oblasti šachového športu;
b) v rámci svojich ekonomických, materiálno-technických, personálnych a odborných možností

vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj šachového športu v Trnave a jeho okolí ako aj na
území Slovenskej republiky pre výkonnostný rast svojich aktívnych členov;

c) v rámci svojich ekonomických, materiálno-technických, personálnych a odborných možností
zabezpečovanie tréningového procesu a vytváranie podmienok pre rast a prípravu pretekárov
a reprezentantov klubu;

d) v rámci svojich ekonomických, materiálno-technických, personálnych a odborných možností
vytváranie  podmienok  na  zabezpečenie  účasti  svojich  členov  na  športových  podujatiach
doma i v zahraničí;

e) spolupráca s ďalšími športovými a záujmovými organizáciami pri napĺňaní poslania klubu;
f) organizovanie športových, spoločenských a kultúrnych podujatí s cieľom napĺňať poslanie 

klubu;
g) zabezpečovanie  Šachových  podujatí  národného  a medzinárodného  charakteru  na  území

Slovenskej  republiky.  Systém  podujatí  a podmienky  účasti  sa  upravujú  vnútornými
smernicami klubu a predpismi a smernicami SŠZ.

Článok IV
Členovia klubu

4.1 Členstvo v klube je dobrovoľné.
4.2 Členom klubu sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je bezúhonná, súhlasí so

stanovami klubu a jeho poslaním a v súlade s nimi chce v klube pracovať.
4.3 Členstvo v klube je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa člena klubu s poslaním, cieľmi a

úlohami,  ako aj  s  pravidlami  fungovania klubu. Klub zabezpečuje plnenie svojich cieľov a  úloh
najmä prostredníctvom svojich členov a v spolupráci s nimi.

4.4 Členstvo v klube môže byť riadne alebo dočasné. Riadne členstvo v klube je dohodnuté na dobu
neurčitú.  Dočasným členstvom v klube  sa  rozumie  členstvo  vopred  časovo ohraničené  na  dobu
určitú. Formou dočasného členstva je aj hosťovania, kde podmienky hosťovania upravujú nariadenia
SŠZ.

4.5 Členom klubu sa rozumie:
a) člen - pretekár klubu, a to vo forme riadneho členstva v klube alebo dočasného členstva v

klube;
b) člen - tréner klubu;
c) ostatné fyzické alebo právnické osoby, ktoré spĺňajú podmienky vzniku členstva v klube.

4.6 Pretekárom  sa  rozumie  osoba,  ktorá  svojou  účasťou  reprezentuje  klub  na  domácich  alebo
zahraničných  súťažiach  v oblasti  šachového  športu.  Pretekárom  sa  rozumie  i  osoba,  ktorá  sa
zúčastňuje  tréningového  procesu  v klube  a aktívne  sa  pripravuje  na  účasť  na  domácich  alebo
zahraničných súťažiach, športových alebo kultúrnych podujatiach v oblasti šachového športu.

4.7 Členstvo  v klube  vzniká  na  základe  prihlášky  člena  po  schválení  Výkonným  výborom  klubu
a zaplatením členského príspevku. Maloletí sa stávajú členom klubu na základe písomnej prihlášky
podpísanej zákonným zástupcom maloletého po schválení Výkonným výborom klubu a zaplatením
členského príspevku.

4.8 Členstvo zaniká:
a) dobrovoľným vystúpením člena;
b) ukončením  doby  trvania  členstva  v  klube,  na  ktorú  bolo  členstvo  v  klube  schválené

Výkonným výborom klubu alebo ukončením doby trvania členstva v klube, ktorú pri vzniku
členstva definoval sám člen klubu;

c) vylúčením za závažné previnenie nezlučiteľné s členstvom v klube;
d) vylúčením za neplnenie základných povinností člena;
e) nezaplatením členského príspevku 2 roky po sebe;
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f) vylúčením za nerešpektovanie stanov klubu a ostatných interných dokumentov klubu ako sú 
pravidlá klubu, poriadok klubu, smernice či nariadenia klubu;

g) vylúčením za nerešpektovanie stanov SŠZ a ostatných interných dokumentov SŠZ ako sú 
pravidlá, poriadky, smernice či nariadenia SŠZ ako aj Etický kódex SŠZ;

h) vylúčením za poškodzovanie dobrého mena klubu;
i) úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby;
j) zánikom klubu;
k) rozhodnutím Výkonného výboru o vylúčení člena. Pre právoplatnosť takéhoto rozhodnutia je

potrebný  súhlas  nadpolovičnej  väčšiny  prítomných  členov  Výkonného  výboru.  Výkonný
výbor  uvedie  deň  zániku  členstva  v  zápisnici  zo  zasadnutia.  Vylúčený  člen  nemá právo
požadovať vrátenie žiadnych aktív, ktoré previedol do majetku klubu.

Článok V
Práva a povinnosti členov klubu

5.1 Členovia klubu majú právo:
a) voliť a byť volení do orgánov klubu, hlasovacie právo je upravené Hlasovacím a volebným 

poriadkom šachového klubu Lokomotíva  Trnava;
b) obracať sa na orgány klubu s námetmi, pripomienkami a sťažnosťami a žiadať o stanovisko;
c) byť informovaní  o riešení  pripomienok a návrhov, ako aj  o zámeroch vedenia a orgánov

klubu;
d) venovať  klubu  dar  vo  forme  materiálneho  alebo  finančného  príspevku,  poukázať  podiel

zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov;

e) byť informovaní o činnosti a rozhodnutiach orgánov klubu; 
f) zúčastňovať sa na činnosti klubu a aktivitách klubu vyplývajúcich z poslania klubu;
g) zúčastňovať sa na Členskej schôdzi;
h) byť informovaní o činnosti klubu a jeho financovaní a hospodárení;
i) nahliadnuť do dokladov a dokumentov (môže len riadny člen, a to len za prítomnosti 

zodpovednej osoby VV ŠK);
j) vstúpiť a vystúpiť dobrovoľne z klubu.

5.2 Členovia združenia sú povinní:
a) dodržiavať stanovy klubu;
b) dodržiavať pravidlá, smernice a poriadok klubu;
c) rešpektovať a dodržiavať rozhodnutia Členskej schôdze a Výkonného výboru klubu;
d) pomáhať pri plnení cieľov klubu a aktívne sa podieľať na jeho činnosti;
e) podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom klubu;
f) riadne a včas platiť členský príspevok ako aj iné dohodnuté poplatky a príspevky;
g) ochraňovať a zveľaďovať majetok klubu;
h) formulovať jednoznačne a jasne svoje návrhy, pripomienky a sťažnosti a podieľať sa na ich 

riešení ako aj bezprostredne sa podieľať na riešení svojich vlastných podnetov;
i) konať v duchu morálnych zásad a fair-play, dbať o dobré meno klubu.

Článok VI
Štruktúra klubu

6.1 Štruktúra klubu je tvorená členskou základňou a orgánmi klubu. V súlade s cieľmi a poslaním klubu
sú definované nasledujúce orgány:

a) členská schôdza (ďalej len ČS) ako najvyšší orgán klubu;
b) výkonný výbor (ďalej len VV) ako výkonný a riadiaci orgán klubu;
c) revízna komisia (ďalej len RK) ako kontrolný orgán klubu;
d) kontrolór klubu, a to v prípade, ak klub má dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné

obdobia  príjem  prostriedkov  zo  štátneho  rozpočtu  presahujúci  50  000  eur  ročne.  Klub
následne  zriadi  rozhodnutím  VV  a  obsadí  funkciu  Kontrolóra  najneskôr  do  30.  júna
nasledujúceho roka. Po obsadení funkcie Kontrolór postupuje pri svojej činnosti podľa § 10 a
nasl. zákona o športe.;
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e) komisia na riešenie sporov zriadená podľa ustanovení zákona o športe (v zmysle § 52 a 
nasledujúcich);

f) iné orgány zriaďované podľa potreby klubu.
6.2 Členská schôdza je najvyšším orgánom klubu. Zvoláva sa minimálne jedenkrát do roka. Riadne

zasadnutie členskej schôdze zvoláva VV klubu, mimoriadne zasadnutie členskej schôdze zvoláva
výkonný výbor klubu na písomné požiadanie minimálne 1/3 členov klubu, a to najneskôr do 30 dní
odo dňa doručenia žiadosti o zvolanie mimoriadneho zasadnutia členskej schôdze členovi výkonného
výboru.

6.3 Členská schôdza prerokováva všetky základné a strategické otázky klubu, a to najmä:
a) schvaľuje stanovy klubu, ich zmeny a doplnky;
b) schvaľuje vznik, zlúčenie, splynutie, zrušenie a likvidáciu klubu;
c) schvaľuje názov a symboliku klubu;
d) schvaľuje plán úloh, rozpočet, výsledok hospodárenia klubu a výročnú správu klubu za 

uplynulý rok ako aj správu revíznej komisie;
e) volí predsedu a spolu s ním aj členov výkonného výboru, t. j. volený predseda si navrhuje 

členov výkonného výboru (svoj pracovný tím), s ktorými bude predseda spolupracovať počas
volebného obdobia;

f) odvoláva predsedu klubu a spolu s ním aj členov výkonného výboru;
g) volí a odvoláva ostatné orgány klubu zriaďované podľa platnej štruktúry klubu;
h) podieľa sa na organizovaní hlavnej i doplnkovej činnosti klubu a podieľa sa na napĺňaní 

poslania klubu;
i) schvaľuje výšku klubového príspevku;
j) schvaľuje pravidlá, smernice a poriadok klubu;
k) a iné.

6.4 Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná aspoň nadpolovičná väčšina členov klubu
s hlasovacím právom. V prípade, ak do tridsiatich minút od plánovaného začiatku zasadnutia ČS
nebude  prítomná  nadpolovičná  väčšina  členov  klubu  s hlasovacím  právom,  bude  ČS
uznášaniaschopná a pre právoplatnosť rozhodnutí ČS bude potrebná nadpolovičná väčšina hlasov
prítomných  členov  klubu  s hlasovacím  právom.  Pri  rozhodovaní  o  zániku  klubu,  o  jeho
dobrovoľnom  rozpustení  alebo  zlúčení  s  iným  subjektom,  rozhoduje  80%-ná  väčšina  hlasov
prítomných členov klubu s hlasovacím právom na zasadnutí ČS.

6.5 Hlasovacie právo na zasadnutiach ČS má každý právoplatný člen, ktorý splnil všetky podmienky
členstva v klube podľa článku IV Členovia klubu. Hlasovacie právo za každého neplnoletého člena
klubu má jeho zákonný zástupca.  Hlasovacie  právo členov klubu upravuje  Hlasovací  a  volebný
poriadok klubu ŠK Trnava.

6.6 Výkonný výbor je výkonný a riadiaci orgán klubu. Riadi činnosť klubu v čase medzi zasadnutiami
ČS. Je minimálne päť členný a skladá sa z predsedu, podpredsedu, hospodára a ďalších členov. VV
môže  byť  doplnený ďalšími  členmi  podľa  potreby a  rozhodnutia  ČS.  Kompetencie  jednotlivých
členov VV definuje predseda výkonného výboru. Všetci členovia VV klubu musia byť zároveň aj
členmi SŠZ.

6.7 Predseda VV je štatutárnym zástupcom klubu. Za klub koná navonok predseda VV. Ak je predseda
VV  neprítomný  alebo  nemôže  vykonávať  svoje  právomoci,  zastupuje  ho  v  plnom  rozsahu  a
dočasným štatutárom sa stáva podpredseda VV.

6.8 Ak niektorý člen VV z akýchkoľvek dôvodov požiada o uvoľnenie z funkcie, alebo svoju funkciu
dlhodobo, viac ako 3 mesiace, fyzicky nemôže vykonávať, bude do najbližšieho zasadnutia ČS jeho
funkciu  vykonávať  určený  člen  VV,  ktorého  deleguje  predseda  VV  klubu.  Ak  z  akýchkoľvek
dôvodov požiada o uvoľnenie z funkcie,  alebo ju dlhodobo, viac ako 3 mesiace fyzicky nemôže
vykonávať predseda VV, musí byť do 30 pracovných dní od oznámenia tejto skutočnosti zvolané
mimoriadne zasadnutie ČS, na ktorom prebehne voľba nového predsedu VV ako aj voľba nových
členov VV klubu. 

6.9 Funkčné obdobie VV je tri roky. VV sa schádza podľa potreby a je uznášaniaschopný, ak je prítomná
väčšina jeho členov. Ak je počet hlasov výkonného výboru pri hlasovaní párny, v prípade rovnosti
hlasov je rozhodujúcim hlas predsedu VV.
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6.10 Výkonný výbor je oprávnený rozhodovať vo všetkých otázkach, ktoré nie sú vo výlučnej právomoci
členskej  schôdze.  Rozhodnutia  VV  sú  konečné.  Výkonný  výbor  okrem  iného  zabezpečuje  a
rozhoduje nasledovné:

a) zvoláva a organizuje členskú schôdzu;
b) schvaľuje prijatie i vylúčenie členov klubu;
c) schvaľuje alebo zamieta hosťovanie členov;
d) vedie evidenciu členov klubu;
e) navrhuje výšku a zabezpečuje výber klubového príspevku;
f) v  spolupráci  s  trénermi  schvaľuje  formy  a  zásady  tréningového  procesu  v

podmienkach  klubu;
g) zabezpečuje tvorbu a dodržiavanie pravidiel, smerníc a poriadku v klube;
h) zabezpečuje prevádzku klubu;
i) vytvára  ekonomické,  materiálno-technické,  personálne  a  odborné  podmienky  na

zabezpečenie poslania a činnosti klubu;
j) podáva členskej schôdzi výročnú správu o činnosti a správu o hospodárení (nahliadnuť do

dokladov a písomností   klubu môže len riadny člen,  a to len za prítomnosti  zodpovednej
osoby VV klubu);

k) organizuje  hlavnú i  doplnkovú činnosť  klubu  (  napríklad  turnaje,  sústredenia,  organizuje
športové a kultúrno-spoločenské podujatia klubu a iné činnosti spojené s napĺňaním poslania
klubu);

l) spravuje majetok a finančné prostriedky klubu;
m) rieši všetky sťažnosti, podnety a žiadosti členov klubu;
n) a iné.

6.11 Revízna komisia je kontrolný orgán klubu, ktorý vykonáva kontrolu hospodárenia a inventarizáciu
majetku  klubu.  Výsledky  kontroly  spracuje  do  Správy  o  výsledku  kontroly  hospodárenia  a
inventarizácie majetku, ktorú predkladá na zasadnutí Členskej schôdze. 

6.12 RK je volený, nezávislý orgán klubu, ktorý sa zodpovedá za svoju činnosť priamo členskej schôdzi,
ktorá Revíznu komisiu zvolila. RK tvorí jej predseda a dvaja členovia. RK sa schádza podľa potreby,
minimálne raz ročne. Členovia RK sú oprávnení vyžadovať od všetkých orgánov klubu informácie,
listiny, doklady, dokumenty a podklady týkajúce sa ich činnosti a činnosti klubu. Členovia revíznej
komisie nemôžu byť členmi iného orgánu klubu. Predseda revíznej komisie má právo zúčastňovať sa
na  rokovaní  výkonného  výboru  klubu  s  hlasom  poradným.  Funkčné  obdobie  RK  je  totožné  s
funkčným obdobím VV. 

6.13 Medzi právomoci RK patrí predovšetkým:
a) kontrolovať správnosť postupov členov VV vo všetkých oblastiach činnosti klubu;
b) kontrolovať dodržiavanie stanov, smerníc, plnenie uznesení, vnútorných zásad klubu;
c) dohliadať na hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom  klubu;
d) vykonávať kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami klubu;
e) navrhovať výkonnému výboru opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

Článok VII
Zastupovanie klubu

7.1 Klub je právnickou osobou, má právnu aj ekonomickú subjektivitu. Klub vo vzťahu k tretím osobám,
v pracovnoprávnych, občianskoprávnych a iných vzťahoch zastupuje štatutárny zástupca, ktorým je
predseda výkonného výboru.

7.2 Za klub všetky dokumenty, listiny, zmluvy, tlačivá a pod. podpisuje predseda VV. Daňové priznanie
a účtovnú závierku za združenie vypracováva a podpisuje hospodár klubu.

7.3 Za klub koná navonok predseda VV. Ak je predseda VV neprítomný alebo nemôže vykonávať svoje
právomoci, zastupuje ho v plnom rozsahu a dočasným štatutárom sa stáva podpredseda VV klubu.

7.4 Za klub majú  oprávnenie  nakladania  s  finančnými prostriedkami  na účte  združenia  v peňažnom
ústave predseda VV a hospodár klubu súčasne, z dôvodu zastupiteľnosti môže mať podpisový vzor
ešte jeden člen VV.

Článok VIII
Majetok a hospodárenie klubu
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8.1 Klub  hospodári  s  vlastným  majetkom,  s  hnuteľným a  nehnuteľným majetkom  (ak  ho  má),  a  s
majetkom, ku ktorému má právo hospodárenia, resp. s majetkom jemu zvereným. Majetok klubu
slúži na zabezpečenie jeho cieľov a poslania a na zabezpečenie rozvoja jeho činnosti. 

8.2 Príjmy klubu ako zdroj majetku tvoria najmä:
a) klubový príspevok;
b) výnosy z uskutočnených podujatí klubu, z vlastnej činnosti ako aj z vlastného majetku klubu

(tieto môžu byť použité len na podporu cieľa, poslania a činnosti klubu);
c) výnosy z telovýchovnej, športovej, kultúrno-spoločenskej a ostatnej činnosti klubu v oblasti

realizácie, podpory a rozvoja šachového športu;
d) dobrovoľné  finančné  a  materiálno-technické  dary,  sponzorské,  granty,  dotácie,  zbierky,

dobrovoľné  účelové  príspevky,  poukázané  podiely  zaplatenej  dane  z  príjmov  podľa
ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, dary
alebo iné príspevky.

8.3 Dobrovoľné účelové príspevky a dary sú také materiálne alebo finančné prostriedky, ktoré darca
venuje s udaním adresáta alebo účelu daru (napr. na nákup športových potrieb).  Takýmto darom
disponuje  VV  podľa  rozhodnutia  darcu,  ktorému  na  požiadanie  predloží  príslušné  doklady  o
účelovom využití daru. 

8.4 Výdavky združenia tvoria najmä:
a) náklady pre zabezpečenie ekonomických, materiálno-technických, personálnych a odborných

podmienok na realizáciu cieľov, poslania a činnosti klubu v oblasti šachového športu doma
i v zahraničí;

b) náklady na organizovanie kultúrnych a športových podujatí, ako aj na organizovanie ostatnej
činnosti klubu v oblasti realizácie, podpory a rozvoja šachového športu; 

c) čiastky vynaložené na činnosť klubu;
d) iné náklady riadne schválené výkonným výborom alebo členskou schôdzou klubu.

8.5 Klub je  nezisková organizácia,  čo znamená,  že  rozdiel  medzi  príjmami  a výdavkami  nie  je  zisk
určený na rozdelenie, ale predstavuje zdroj na zabezpečenie činnosti klubu v súlade s jeho stanovami
a cieľmi. Majetok klubu slúži výlučne na realizáciu cieľov klubu a na zabezpečovanie jeho činnosti.

Článok IX
Zánik klubu

9.1 Zániku klubu predchádza jeho zrušenie. Zrušenie klubu môže nastať nasledujúcimi spôsobmi:
a) právoplatným rozhodnutím vecne príslušného orgánu verejnej správy (ministerstva) o jeho

rozpustení;
b) dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia členov klubu, o čom rozhoduje 80%-ná

väčšina prítomných hlasov na zasadnutí členskej schôdze; 
c) zlúčením  s  iným  občianskym  združením,  o čom  rozhoduje  80%-ná  väčšina  prítomných

hlasov na zasadnutí členskej schôdze.
9.2 Pri zániku klubu menuje členská schôdza likvidátora (likvidačnú komisiu).  Likvidátor  je účelová

skupina  členov  klubu  zostavená  z  minimálne  troch  členov.  Likvidátor  určí  spôsob majetkového
vysporiadania klubu. 

9.3 Likvidátor  najskôr  vyrovná  všetky  dlhy  a  záväzky  a  s  likvidačným  zostatkom  naloží  podľa
rozhodnutia  najvyššieho  orgánu  klubu.  Zánik  združenia  treba  oznámiť  do  15  dní  po  ukončení
likvidácie Ministerstvu vnútra SR. 

9.4 Klub zaniká dňom výmazu z registra občianskych združení na MV SR.

Článok X
Záverečné ustanovenia

10.1 Všetky  zmeny  alebo  doplnky  týchto  stanov  možno  vykonať  len  písomným  dodatkom  riadne
schváleným členskou schôdzou klubu.
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10.2 Tieto stanovy nadobúdajú platnosť schválením členskou schôdzou klubu na jej zasadnutí dňa 21.
júna 2018.

10.3 Tieto  stanovy  nadobúdajú  účinnosť  dňom  registrácie  zmeny  stanov  na  Ministerstve  vnútra
Slovenskej republiky.

10.4 Výklad stanov vykonáva výkonný výbor klubu.
10.5 Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi normami SR a normami

(pravidlami, pokynmi, smernicami, poriadkom a inými), ktoré schválili orgány klubu.
10.6 Dňom zápisu registrácie zmeny stanov na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky sa rušia Stanovy

šachového klubu Lokomotíva  Trnava registrované Ministerstvom vnútra  Slovenskej  republiky zo
dňa 31.5.1994.

V Trnave dňa 21. júna 2018
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