
STANOVY 

OBECNEJ  TELOVÝCHOVNEJ JEDNOTY BANKA 
 

PRVÁ  ČASŤ 

Všeobecné ustanovenia 
 

Článok 1 
Názov a sídlo 

 
1. Obecná telovýchovná jednota Banka ( ďalej len OTJ ) je dobrovoľným občianskym, 

športovým  združením pôsobiacim na území obce Banka. 
2. Politická činnosť v OTJ je neprípustná. 
3. Sídlo OTJ : ulica Bananská č.35, 921 01 Banka. 

 

Článok 2 
Účel činnosti 

 
 Účelom činnosti OTJ je : 
        

1. starať sa o rozvoj futbalu v celej šírke, s osobitným zreteľom na rozvoj mládežníckeho 
futbalu a na zlepšenie podmienok na jeho rozvoj v obci Banka, 

2. zabezpečiť účinkovanie futbalových družstiev všetkých kategórií v pravidelných 
súťažiach riadených Oblastným futbalovým zväzom ( ObFZ ) v Trnave, 
Západoslovenským futbalovým zväzom ( ZsFZ ), Slovenským futbalovým zväzom 
( SFZ ), 

3. zastupovať záujmy OTJ v rámci telovýchovnej a športovej činnosti v obci a vo vzťahu k 
futbalovým zväzom ( ObFZ,ZsFZ,SFZ ), 

4. získavať finančné a materiálne prostriedky na zabezpečenie pravidelnej činnosti a na 
reprezentáciu obce na verejnosti, 

5. spolupracovať s Obecným zastupiteľstvom ( OZ ) obce Banka a všetkými športovými 
klubmi ako i ostatnými občianskymi združeniami na území obce Banka.   

 

Článok 3 
Záväznosť Stanov a uznesení orgánov OTJ 

 
1. Stanovy OTJ musia byť v zásadnom súlade so Stanovami SFZ a ZsFZ. 
2. Právoplatné uznesenia a rozhodnutia orgánov OTJ vydané v rámci ich právomoci a 

kompetencie sú pre všetkých členov týchto orgánov ako i pre všetkých členov OTJ 
záväzné. 

3. Riadni členovia OTJ sú povinní rešpektovať závery OTJ, ObFZ, ZsFZ, SFZ a ich 
orgánov. Prípadné nejasnosti, resp. rozpory sa riešia v súlade s normami platnými v SFZ 
prostredníctvom príslušného orgánu SFZ, proti ktorého rozhodnutiu nie je možné 
odvolanie na civilné ( mimo zväzové ) orgány. 

4. Za porušenie Stanov OTJ, jej poriadku a smerníc sa voči jednotlivcom a kolektívom 
prijímajú disciplinárne opatrenia. Postup prerokovania a formy disciplinárnych opatrení 
sú upravené Disciplinárnym poriadkom SFZ. 

 
 

  



DRUHÁ  ČASŤ 
Členstvo 

 

Článok 4 
Členstvo v OTJ 

 
1. OTJ má riadnych a čestných členov. 
2. Členstvo v OTJ vzniká na základe registrácie alebo písomnej prihlášky. 
3. Riadnymi členmi sú všetci hráči – futbalisti riadne zaregistrovaní za OTJ a členovia, 

ktorí sa stali riadnymi členmi na mimoriadnej Členskej schôdzi konanej dňa 14.1.2011. 
4. Novým členom OTJ sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov na základe 

písomnej prihlášky a zaplatenia členského príspevku. Súčasťou prihlášky musí byť 
vyhlásenie uchádzača o členstvo, že vstupuje do OTJ dobrovoľne a zaväzuje sa 
dodržiavať stanovy a ostatné normy OTJ a podriaďovať sa rozhodnutiam orgánov OTJ. 

5. Za čestných členov môžu byť navrhnuté osoby, ktoré sa zvlášť významnou mierou 
zaslúžili o rozvoj a propagáciu futbalu v obci Banka. 

6. Riadne členstvo v OTJ zaniká : 
   a) úmrtím, 
   b) vystúpením, 
   c)prestupom do iného futbalového klubu v zmysle Prestupového poriadku    
   d)vylúčením Výkonným výborom OTJ v prípade obzvlášť hrubého porušenia 
   Stanov OTJ, pričom sa za takéto hrubé porušenie považuje : 

– závažné a opakované porušenie povinnosti člena OTJ, 
– dokázaná korupcia alebo závažná trestná činnosť v klube 
– nezaplatením členského príspevku za príslušný kalendárny rok 

                                    e)zánikom OTJ 
7. Členský príspevok je 

- registrovaní hráči    10,00 € 
- ostatní riadni členovia  5,00 € 
                  - dôchodcovia 3,00 €    
Členský príspevok je splatný do 30. apríla príslušného kalendárneho roku. 
 

Článok 5 
Práva a povinnosti riadnych členov 

 
   Práva členov: 
            a) podieľať sa na činnosti OTJ 
            b) voliť a byť volený do orgánov OTJ 
            c) obracať sa na orgány OTJ s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko 
            d) byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov OTJ 
 
   Povinnosti členov 
             a) rešpektujú Stanovy OTJ, interné smernice a poriadky vydané OTJ, 
  b) zastupujú záujmy futbalového hnutia v rámci OTJ, ObFZ, ZsFZ a SFZ, 
c) starajú sa o všestranný rozvoj futbalu s osobitným zreteľom na propagáciu futbalu       medzi 
mládežou 
d) platiť členské príspevky 
      e) ochraňovať a zveľaďovať majetok OTJ. 
 

 
  



Článok 6 
Práva a povinnosti čestných členov 

 
   Čestní členovia: 
 a) sa môžu zúčastňovať na rokovaní Členskej schôdze OTJ, ale nemajú právo                        
                hlasovať, 
 b) podporujú záujmy OTJ a podľa svojich možnosti aktívne napomáhajú rozvoju   
      futbalového hnutia v obci Banka. 
 

 

TRETIA ČASŤ 

Orgány OTJ 
 

Článok 7 
Štruktúra orgánov 

 
      1.Orgánmi OTJ sú: 
 a) Členská schôdza OTJ 
 b) Výkonný výbor OTJ         
 c) Revízna komisia OTJ 
 
       2.Orgány OTJ zodpovedajú za svoju činnosť nasledovne: 
 a) Výkonný výbor  -  Členskej schôdzi OTJ 
 b) Revízna komisia  -  Členskej schôdzi OTJ a v operatívnej činnosti Výkonnému výboru 
3. Funkčné obdobie Výkonného výboru OTJ, prezidenta, predsedu a členov Revíznej komisie OTJ 
je štyri roky. 

 

Článok 8 
Členská schôdza OTJ 

 
1. Najvyšším orgánom OTJ je Členská schôdza OTJ, ktorá sa koná najmenej raz za 2 roky, 

pričom voľby do orgánov OTJ sa konajú raz za 4 roky. Termín a miesto konania Členskej 
schôdzi OTJ stanoví Výkonný výbor OTJ 30 dní vopred a informuje o tom neodkladne 
riadnych i čestných členov. 

2. Na Členskú schôdzu OTJ sú prizvaní riadni a čestní členovia ako i hostia. 
3. Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov na 

schôdzi OTJ s právom hlasovať. 
4. Hlasovacie právo má každý riadny člen OTJ starší ako 18 rokov. 
5. Členskú schôdzu OTJ riadi predsedajúci, ktorý je spravidla členom Výkonného výboru OTJ. 
6. Ak majú byť na Členskej schôdzi OTJ uskutočnené voľby funkcionárov je Výkonný výbor 

OTJ povinný najneskôr 1 mesiac pred jej konaním ustanoviť Volebnú komisiu OTJ. 
 

Článok 9 
Právomoc a pôsobnosť Členskej schôdzi OTJ 

 
1. Členská schôdza OTJ má v rámci pôsobnosti OTJ právomoc normotvornú, rozhodovaciu  

a  kontrolnú. 
2. Členská schôdza OTJ: 

 a) prerokúva správu o činnosti OTJ od predchádzajúcej Členskej schôdzi a správu  Revíznej    
     komisie, 
 b) schvaľuje stanovy OTJ, ich zmeny a doplnky, 



 c) volí prezidenta OTJ a členov Výkonného výboru OTJ 
d) volí predsedu a členov Revíznej komisie OTJ,           
 e) udeľuje členstvo čestným členom OTJ. 

 
Článok 10 

Spôsob hlasovania 
 

                  1.O spôsobe hlasovania rozhoduje Členská schôdza OTJ 
2. Spôsob a priebeh volieb podrobne upravuje Volebný poriadok, ktorého návrh 

predkladá volebná komisia. 
3. Návrh je prijatý, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných riadnych členov 

s právom hlasovať. 
 

Článok 11 
Mimoriadna členská schôdza 

 
1. Mimoriadna Členská schôdza OTJ môže byť zvolaná, ak o to požiadajú ¾ členov 

Výkonného výboru alebo 50% riadnych členov OTJ. V takomto prípade musí byť 
mimoriadna Členská schôdza zvolaná do 6. týždňov odo dňa rozhodnutia 
Výkonného výboru OTJ o jej zvolaní. 

2. Na prípravu a priebeh Mimoriadnej konferencie sa primerane použijú články 8 a 10. 
 

Článok 12 
Výkonný výbor OTJ 

 
1) Najvyšším orgánom OTJ v období medzi Členskými schôdzami OTJ je Výkonný 

výbor OTJ a rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú vyhradené Členskej 
schôdzi OTJ. 

2) Výkonný výbor má 5 členov a na jeho čele je prezident OTJ. 
3) Výbor zvoláva prezident OTJ alebo poverený člen Výkonného výboru OTJ podľa 

potreby, avšak minimálne raz za 1 mesiac. 
4) Na rokovaniach Výkonného výboru má právo zúčastňovať sa predseda a členovia 

Revíznej komisie OTJ. 
5) Výkonný výbor OTJ je uznášania schopný ak sú prítomní najmenej 3 členovia. 

Uznesenia sa prijímajú väčšinou hlasou. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas 
prezidenta, v prípade jeho neprítomnosti je hlasom rozhodujúcim hlas toho člena 
Výkonného výboru OTJ, ktorý predseda príslušnému zasadaniu. 

 
Článok 13 

Právomoc a povinnosti Výkonného výboru OTJ 
 

1. Výkonný výbor OTJ je oprávnený pôsobiť najmä v týchto oblastiach : 
 
a) kontrolovať činnosť prezidenta OTJ a ďalších členov Výkonného výboru OTJ, v  prípade 
opakovaného neplnenia si povinnosti alebo z iných závažných dôvodov môže vysloviť nedôveru 
jednotlivým členom Výkonného výboru OTJ a odvolať ich z funkcie. V takomto prípade poverí 
výkonom funkcie iného funkcionára OTJ do konania Členskej schôdze OTJ. Ak chce vysloviť 
nedôveru prezidentovi OTJ, musí zvolať mimoriadnu Členskú schôdzu OTJ. 
                        b) rozhodovať o zásadných otázkach týkajúcich sa správy majetku a                            
  hospodárenia OTJ, najmä prerokúvať a schvaľovať správu o hospodárení v  
             bežnom roku a návrh rozpočtu OTJ, rozhodovať o poskytnutí a výške   



             mimoriadnych  príspevkov pre riadnych členov 
  c)prijímať dočasné zmeny a doplnky Stanov OTJ, ktoré prijala Členská   
             schôdza, ak neznesú odklad 
  d)schvaľovať vykonávacie predpisy, pokiaľ ich prijatie nepatrí do výlučnej  
  pôsobnosti Členskej schôdzi OTJ, vzorový klubový štatút a pod. 
                        e) zvolávať Členskú schôdzu OTJ a schvaľovať jej program a obsahové         
             zameranie, 
                        f) schvaľuje miesto, čas a organizáciu futbalových stretnutí, 
                        g) rozhoduje o počte družstiev, ktoré budú prihlásené do pravidelných    
             futbalových súťaží, 
                        h) operatívne zabezpečuje podmienky pre účinkovanie družstiev v súťažiach 
                        ch) podľa platného prestupového poriadku SFZ rozhoduje o prestupoch,    
             respektíve hosťovaní hráčov OTJ do iných klubov a z iných klubov do OTJ, 
                        i)prerokováva a uzatvára dohody – zmluvy s inými organizáciami, 
                        j) vytvárať podľa podmienok a potreby platený profesionálny aparát OTJ, 
                        k) schvaľuje zloženie realizačných tímov ( tréneri, vedúci mužstiev,         
  zdravotník,... ) pre jednotlivé družstva, 
                        l)riadi činnosť súvisiacu s materiálno – technickým a ekonomickým zabezpečením
             OTJ, spolupráca so sponzormi a pod., 
                        m)prerokúva rozpočet a účtovnú uzávierku OTJ a predkladá ich na vyjadrenie  
             Revíznej komisii OTJ. 
                        n) na návrh prezidenta OTJ volí viceprezidenta OTJ 

 

Článok 14 
Prezident OTJ 

 
1. Prezident OTJ je štatutárnym zástupcom OTJ, ktorý svoju funkciu vykonáva na 

základe dobrovoľnosti a záväzne vystupuje v mene OTJ. 
2. Prezident OTJ zvoláva zasadnutia Výkonného výboru a riadi jeho rokovaniach. 
3. V prípade odstúpenia prezidenta je štatutárnym zástupcom v plnom rozsahu 

viceprezident OTJ. 
4. Na zastupovanie OTJ a Výkonného výboru OTJ môže prezident OTJ splnomocniť v 

stanovenom rozsahu viceprezidenta OTJ alebo niektorého z členov Výkonného 
výboru OTJ. 

 
Článok 15 

Revízna komisia OTJ 
 

1. Revízna komisia OTJ je nezávislý kontrolný orgán, ktorý uskutočňuje kontrolu 
hospodárenia OTJ a dodržiavania Stanov OTJ, noriem a poriadkov OTJ. 

2. Revíznu komisiu OTJ tvoria predseda a dvaja členovia. Predsedu a členov Revíznej 
komisie OTJ schvaľuje Členská schôdza OTJ. 

3. Revízna komisia OTJ predkladá jedenkrát ročne správu o svojej činnosti 
Výkonnému výboru OTJ a na každé rokovanie Členskej schôdzi OTJ spracúva 
súhrnnú správu s návrhmi na opatrenia. 

4. V rámci svojej činnosti sú členovia Revíznej komisie OTJ oprávnení požadovať od 
Výkonného výboru OTJ predloženie podkladových materiálov a kontrolovať 
účtovné doklady s cieľom zisťovania stavu a spôsobu hospodárenia OTJ. 

5. Predseda a členovia Revíznej komisie OTJ sa môžu zúčastňovať rokovaní 
Výkonného výboru OTJ. 

6. Schôdze Revíznej komisie OTJ sa uskutočňujú podľa potreby, najmenej však 
jedenkrát za pol roka. 



                  7.   Členstvo v revíznej komisií je nezastupiteľné v orgánoch OTJ 

  
ŠTVRTÁ ČASŤ 

Právna subjektivita a hospodárenie 
 

Článok 16 
Právna subjektivita 

 
   OTJ je dobrovoľným občianskym športovým združením s právnou subjektivitou. V mene  OTJ 
rokuje a navonok zastupuje prezident OTJ, viceprezident alebo člen Výkonného  výboru, v rozsahu 
im daného splnomocnenia. 
 

Článok 17 
Hospodárenie OTJ 

 
1. OTJ hospodári na základe finančného rozpočtu na kalendárny rok, ktorý schvaľuje 

Výkonný výbor OTJ. 
2. Výkonný výbor predkladá Členskej schôdzi OTJ správu o hospodárení OTJ spolu so 

stanoviskom Revíznej komisie OTJ. 
3. Bezprostredným spravovaním majetku a finančných náležitosti OTJ je poverený 

prezident OTJ. 
4. Finančné hospodárenie sa riadi všeobecne záväznými normami a smernicami 

schválenými Výkonným výborom OTJ 
5. Zdrojom majetku sú: členské príspevky,dary od fyzických osôb, dotácie a granty od 

právnických osôb 
6. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov OTJ. 

V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže OTJ vykonávať v doplnkovom rozsahu 
vo vzťahu k zaujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so 
zabezpečovaním cieľov a poslania klubu, a v súlade so všeobecne záväznými 
predpismi a stanovami 

 

PIATA ČASŤ 

Záverečné ustanovenia 
 

Článok 18 
Výklad  Stanov 

 
1. Záväzný výklad Stanov OTJ dáva Výkonný výbor OTJ. 
2. Vo všetkých prípadoch, ktoré sa neriešia v Stanovách OTJ a iných základných 

predpisoch, rozhoduje Výkonný výbor OTJ. 
3. Stanovy OTJ sú k dispozícií k nahliadnutiu všetkým členom OTJ a nachádzajú sa v 

kancelárií OTJ. 
 

Článok 19 
Zánik OTJ 

 
1. Zánik OTJ je dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym 

športovým združením, o ktorom môže rozhodnúť najvyšší orgán, ktorým je Členská schôdza OTJ. 
2. Právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení. 
3. Členská schôdza OTJ schváli likvidačnú komisiu, ktorá vykoná majetkové 



vysporiadanie OTJ a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Členskej 
schôdzi OTJ. 

4. Zánik OTJ musí byť oznámený do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra 
SR. 

Článok 20 
Zrušenie stanov OTJ 

 
  Zrušujú sa Stanovy OTJ schválené na výročnej Členskej schôdzi konanej dňa 30.11.1996 a       
  registrované na Ministerstve vnútra SR dňa 19.12.1996, číslo spisu VVS/1-900/90- 10893,    
  vrátane ich zmien a doplnkov. 

 

Článok 21 
Účinnosť Stanov 

 
   Tieto Stanovy boli schválené na mimoriadnej Členskej schôdzi OTJ konanej dňa 14.1.2011 a   
   nadobudli účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR. 
 
 
   V Banke, dňa 14. januára 2011. 
 


