ORGANIZAČNÝ PORIADOK
LETECKO MODELÁRSKEHO KLUBU ZDRUŽENIA TECHNICKÝCH
ŠPORTOV A ČINNOSTÍ POBYS
__________________________________________________________________________
Čl. I. Všeobecné ustanovenie
Letecko-modelársky klub je združenie fyzických osôb zaoberajúcich sa leteckým modelárstvom.
Klub je kolektívnym členom Združenia technických športov a činností POBYS v Považskej Bystrici.
Členovia klubu vykonávajú svoju činnosť v letecko-modelárskom areále Združenia POBYS v
Plevníku.
Čl. II. Členstvo v klube
Členom klubu sa môže stať každý občan SR starší ako 15 rokov po písomnom vyjadrení súhlasu s
organizačným poriadkom klubu a zaplatením stanoveného ročného členského poplatku. O prijatí
za člena klubu rozhoduje členská základňa klubu hlasovaním na členskej schôdzi zvolanej
výborom klubu. Skúšobná doba je 1 rok počas ktorého môže byť novoprijatý člen vylúčený na
základe neplnenia si povinností člena klubu. Členstvo v klube je dobrovoľné.
Čl. III. Riadenie klubu
Činnosť klubu riadi štvorčlenný výbor na čele s predsedom klubu. Výbor klubu raz ročne zvoláva
zhromaždenie členov LMK, na ktorom predkladá plán práce, správu o činnosti a hospodárení
klubu ako aj vyhodnotenie plnenia plánu práce za uplynulý rok. Predseda a členovia výboru sú
volení na zhromaždení členov klubu na obdobie štyroch rokov.
Na zvolenie predsedu a členov výboru je potrebná nadpolovičná a na odvolanie 2/3 väčšina
hlasov prítomných členov klubu. Zhromaždenia členov klubu sa môžu zúčastniť iba riadni
členovia klubu a pozvaní hostia. Zhromaždenie členov je uznášania schopné, ak sa ho zúčastní
viac ako 50% členov klubu. Výbor riadi činnosť a hospodárenie klubu. Schvaľuje výšku členských
príspevkov.
Čl. IV. Práva a povinnosti člena klubu
1. Práva člena klubu
Každý člen klubu môže byť volený do orgánov klubu, môže podľa výborom schválených pravidiel
využívať letecko-modelársky areál v Plevníku, zúčastňovať sa na akciách usporadúvaných
klubom. Môže čerpať finančné prostriedky za účasť na akciách schválených v pláne práce, alebo
na nákup modelárskeho materiálu. Finančné prostriedky sa môžu čerpať podľa smernice čerpania
finančných prostriedkov športovo-technickými klubmi, schválenej predstavenstvom Združenia
POBYS.
2. Povinnosti člena klubu
- Zaplatiť ročný členský príspevok.
- Podieľať sa na údržbe letecko- modelárskeho areálu, povinne odpracovať 10hod/rok
- Dbať na ochranu majetku klubu.
- Pomáhať pri akciách poriadaných klubom.
- Pri rôznych akciách napr. účasť na súťažiach, propagačných akciách dôstojne reprezentovať
klub, ako aj Združenie POBYS.
- Nahlasovať predsedovi klubu účasť na akciách mimo klubu a dosiahnuté výsledky na súťažiach,
propagačné vystúpenia, rozhodovanie a iné akcie mimo klubu.
Čl. V. Financovanie činnosti klubu
Činnosť klubu ako neziskovej organizácie je financovaná:
A/ z dotácií zo Združenia POBYS, Mesta Považská Bystrica a Zväzu modelárov Slovenska,

B/ z vybraných členských príspevkov,
C/ z príspevkov 2% daní,
D/ zo získaných sponzorských príspevkov,
E/ z príspevkov za používanie areálu v Plevníku nečlenmi klubu.
Prostriedky získané podľa bodu C/, D/ sa delia nasledovne:
1. 20% získava Združenie POBYS na pokrytie svojich režijných nákladov
2. 20% získava člen na svoj osobný účet v klube
3. 60% získava klub na svoj účet v Združení POBYS na svoju činnosť (prostriedky budú
použité výhradne na prevádzkové náklady letecko-modelárskeho areálu a akcie poriadané
klubom v zmysle schváleného plánu práce na príslušný kalendárny rok)
Žiadosť na čerpanie prostriedkov z účtu musí byť schválená predsedom klubu a predsedom
Združenia.
Prostriedky získané podľa bodu B/, E/ sú uložené (v hotovosti) v pokladni klubu, za ktorú
zodpovedá zvolený pokladník. Finančné prostriedky sú použité na základe schválenia žiadosti
predsedom klubu.
Ročný členský príspevok

- 30 €

Príspevok za používanie areálu na modelársku činnosť - osoba/rok

- 50 €

Poplatok za neodpracovanú povinnú brigádnicku hodinu

-3€

Príspevok za používanie areálu na inú akciu

- modelársku

min. 15 € /deň

- nemodelársku

min. 50 € /deň

Poplatok za naviac odpracovanú povinnú brigádnicku hodinu 1,50 €. Dosiahnutá suma bude
odpočítaná z ročného členského príspevku nasledujúceho roku.
Čl. VI. Ukončenie členstva
Členstvo v klube zaniká:
A/ dobrovoľným vystúpením člena z klubu,
B/ nezaplatením členského príspevku do konania zhromaždenia členov klubu v nasledujúcom
kalendárnom roku
C/ vylúčením člena disciplinárnym konaním:
1.
2.
3.
4.

za
za
za
za

hrubé porušenie organizačného poriadku
znevažovanie ostatných členov klubu
nešportové správanie
poškodzovanie dobrého mena klubu

Návrh na vylúčenie člena predkladá výbor klubu na schválenie zhromaždeniu členov, kde
rozhoduje väčšina hlasov.

Tento organizačný poriadok bol schválený na členskej schôdzi konanej dňa 20. februára 2016.

