STANOVY
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
KAMARÁT UHROVEC
Článok I.
Názov a sídlo združenia
1. Združenie má názov Klub slovenských turistov KAMARÁT.
2. Sídlom združenia je UHROVEC, Ulica A. Dubčeka 130/38
3. Združenie je právnickou osobou.
Článok II.
Základné ustanovenia
1. Klub slovenských turistov (ďalej len KST) Kamarát je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť
v oblasti turistiky, environmentálnej výchovy, poznávania a ochrany prírody a kultúrneho dedičstva SR.
2. KST Kamarát je otvorenou, samostatnou, nepolitickou spoločenskou organizáciou, ktorá vyvíja svoju
činnosť na demokratických princípoch a dobrovoľníctva.
3. KST Kamarát vytvára podmienky pre činnosť členov ako aj pre činnosť KST ako celku. Stará sa
o rozvoj, prosperitu a ochranu záujmov svojich členov a poskytuje im odbornú poradenskú a servisnú
službu.
Článok III.
Ciele a činnosť združenia
1. Základným cieľom KST Kamarát je vytvárať podmienky pre zvyšovanie telesnej a duševnej zdatnosti a
pre zvyšovanie znalostí prírody, ochrany prírody a kultúrneho dedičstva SR u všetkých svojich členov,
s dôrazom na mládež.
2. Hlavnou činnosťou KST Kamarát je turistická činnosť a environmentálna výchova – organizovanie
podujatí pre svojich členov, ale aj pre širokú verejnosť, tak pre dospelých, ako aj pre mládež a rodiny
s deťmi.
3. KST Kamarát sa zapája do akcií alebo sám organizuje environmentálne akcie súvisiace s ochranou
prírody.
Článok IV.
Členstvo
1. Členstvo v KST Kamarát je dobrovoľné. Členom sa môže stať občan SR bez rozdielu veku, pohlavia,
politického presvedčenia a náboženského vyznania.
2. O prijatí nového člena rozhoduje výbor KST na základe písomnej prihlášky.
3. Dokladom o členstve je členský preukaz. Jeho platnosť je podmienená zaplatením členského príspevku
za bežný kalendárny rok, najneskôr do 31. marca.
4. Členstvo zaniká vystúpením na vlastnú žiadosť, vyškrtnutím pre neplnenie základných povinností alebo
vylúčením pre obzvlášť závažné previnenie. O vyškrtnutí a vylúčení člena rozhoduje členská schôdza.
5. Čestné členstvo môže výbor KST Kamarát udeliť jednotlivcom za osobitné zásluhy o rozvoj alebo
podporu klubu.
Článok V.
Práva a povinnosti člena
1. Člen KST Kamarát má právo zúčastňovať sa všetkých akcií KST, členských schôdzi, má právo
dávať podnety, návrhy a pripomienky.
2. Člen má aktívne a pasívne volebné právo, má právo byť volený do funkcie, pričom podmienkou je
odbornosť, kvalifikácia, bezúhonnosť a vek nad 18 rokov.
3. Člen má povinnosť dodržiavať stanovy KST Kamarát, podieľať sa na činnosti KST a riadne
vykonávať prijaté funkcie, riadne a včas platiť členské.
4. Člen má povinnosť ochraňovať prírodu a kultúrne dedičstvo SR.

Článok VI.
Orgány a jeho právomoci
1. Najvyšším orgánom KST Kamarát je členská schôdza, ktorá je zhromaždením všetkých členov
združenia a koná sa raz do roka. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak sa jej zúčastní
nadpolovičný počet všetkých dospelých členov nad 18 rokov.
2. Členská schôdza schvaľuje, mení alebo ruší stanovy KST, volí výbor KST a jeho predsedu, volí
revíznu komisiu prerokúva správu o činnosti a správu revíznej komisie o hospodárení, schvaľuje plán
činnosti, rozhoduje o vylúčení člena.
3. Medzi členskými schôdzami riadi činnosť výbor, ktorý sa skladá vždy z predsedu, podpredsedu,
hospodára a ďalších členov. Výbor sa stará o koordinačnú, poradenskú a servisnú činnosť.
4. Menom KST Kamarát sú oprávnení navonok vystupovať a konať predseda, podpredseda, prípadne
ďalší splnomocnení výborom. Títo zastupujú KST na rokovaniach s vyššími orgánmi KST, so
štátnymi a samosprávnymi orgánmi, ostatnými organizáciami, inštitúciami a sponzormi.
Článok VII.
Revízna komisia
1. Revízna komisia je nezávislý, kolektívny orgán KST Kamarát na čele s predsedom, volí ju
a predsedu členská schôdza. Vykonáva revíziu hospodárenia a o svojom výsledku informuje členskú
schôdzu.
2. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo výbore KST Kamarát.
Článok VIII.
Hospodárenie
1. Zdrojom majetku KST Kamarát sú príjmy z členských príspevkov, dotácie z vyšších orgánov KST,
dotácie zo samosprávy, granty, dary a príspevky sponzorov a výnosy vlastnej činnosti.
2. S majetkom KST Kamarát nakladá v súlade s právnymi normami a predpismi vyšších orgánov
KST.
3. Za riadne hospodárenie zodpovedá výbor.
4. Pri zániku KST Kamarát o spôsobe majetkového vysporiadania rozhoduje členská schôdza.
Členská schôdza do 15 dní oznámi zánik združenia Ministerstvu vnútra SR.
Článok IX.
Záverečné ustanovenie
1. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi
a predpismi ústredia KST.

