
,/ Stanovy
obcianskeho združenia

Slovensko - moravskej hasicskej ligy d'alej SMHL.
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2. Sídlo a adresa: ulica Suchý potok 562/1,'9Ž~~2. Lehota" PÓ\1;~fáCnikom
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DRUHÁ HLAVA
POSLANIE A ÚLOHY

Clánok 2.

1. Slovensko - moravská hasicská liga (SMHL)je nezávislá, nezisková, nestranícka, záujmová a športová
organizácia, združujúca záujmové skupiny a jednotlivých clenov. Je organizáciou budovanou v zmysle zákona
c.83/1990 Zb. pre plnenie záujmov a potrieb svojich clenov v oblasti hasicského športu, telesnej výchovy,
spolocenského a kultúrneho života a pre riešenie požiadaviek svojich clenov.
2. SMHLje v zmysle § 2 zákona c.83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, právnickou osobou s plnou
právnou subjektivitou, ktorá vykonáva svoju cinnost v súlade s právnymi normami a na celom území
Slovenskej republiky.
3. Hlavným poslaním cinnosti SMHLje združovanie a riadenie samostatných hasicských družstiev (HD) pre
organizovanie sútaží v požiarnom útoku pOdlaschválených pravidiel na území Slovenskej a Ceskej republiky.
4. Združuje skupiny a jednotlivcov, ktorí sa chcú spolocne podielat na vytváraní metodickej a technickej
príprave a uskutocnovaní jednotlivých športových aktivít.
s. Vytvára podmienky pre metodické pôsobenie na rozvoj svojej cinnosti a odbornú prípravu svojich clenov
publikacnou a edicnou cinnostou.
6. Rozvíja rôzne formy kultúrnej a spolocenskej cinnosti, vydáva informacné a metodické materiály pre svoju
potrebu a v oblasti rozvoja hasicského športu.
7. SMHLspolupracuje s verejnostou, štátnymi a neštátnymi inštitúciami, samosprávou, fyzickýmia právnickými
osobami a inýmiobcianskymi združeniami, ktoré sledujú podobné záujmy.
8. SMHLspolupracuje s obdobnými organizáciami v zahranicí pre rozvoj hasicského športu, poskytuje a príjma
skúsenosti dosiahnuté na Slovensku a v zahranicí.
9. SMHLudržiava a rozvíja športové, historické, remeselné a folklórne tradície.
10. SMHLpodporuje miestnu a regionálnu kultúru.

TRETIA HLAVA
CLENSTVO

Clánok 3.

1. Clenstvo je dobrovolné. Clenov delíme na cinných a prispievajúcich. Clenom SMHL môže byt každý obcan
SR, ktorý dovršil 15 rokov veku, riadi sa Stanovami SMHL a inými základnými predpismi SMHL, podiel'a sa na
jej cinnosti, platí clenské príspevky. Clenom môže byt aj cudzí štátny príslušník za rovnakých podmienok ako
obcan SR.
2. Clenstvo v SMHL vzniká aj schválením kolektívnej prihlášky hasicského družstva a uhradením predpísaného
clenského príspevku. Evidenciu clenov a velitel'a hasicského družstva oznamuje Výboru SMHL. Dokladom
clenstva je platný preukaz SMHL.
3. Prihlášku s kolektívnym clenom schvaluje Výbor SMHL.
4. Prispievajúci clen financne podporuje cinnost SMHL a hasicských družstiev. Na rozhodovaní sa podiel'a s
hlasom poradným.
s. Cestné clenstvo vzniká po návrhu riadneho clena SMHLa schválení Snemom SMHL.



Clánok 4.

1. Clen má právo:
a) zúcastnitsa na SnemeSMHL .. '

b) podla svojich možností a schopností zapájat sa dr;>"ktorej~e, '., .,' ,,. '''é')
stanovami, l.",';';." ,.. '~:1
c) predkladat návrhy a pripomienky k cinnosti SMHL l ,~~.",.,;,/\

d) volit a byt volený do orgánov SMHL po dovršení 18,ih~Í$b~v~ku>/ \~"

~) na p~í~tup k informáciám o cinnosti a rozhodnuti~jh ~rg~,~~v.,,$MlL {~~Úlade so zákonom o prístupe kmformaclam. \ ";'

\2' i \... ~,J r-;f) po odsúhlasení Snemom SMHLstat sa cestným clen~,r\i\ . (l v" J ,:~~1,.">'" . / -'/v, .
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2. Cien má povinnost: II.$IIU' . ' ,.
a) dodržiavat stanovy, iné základné predpisy a uznesenia o . ~W S~1:!b('
b) aktívne sa zapájat do cinností hasicského družstva, --~
c) chránit a udržiavat majetok vo vlastníctve, alebo nájme SMHL,
d) riadne a vcas platit clenské a iné príspevky, ktoré schváli Snem SMHL,
e) dbat o dobré meno SMHLa zdržat sa akejkolvek cinnosti, ktorá môže poškodit jej záujmy.

SMHL vymedzenej týmito

,/

Clánok 5.

Clenstvo v SMHLzaniká:

1. vystúpením, zrušením, vylúcením, úmrtím a zánikom SMHL.
2. ak clen svojím konaním poškodí dobré meno SMHL,alebo ak neplní základné povinnosti, môže Snem SMHL
ukoncit jeho clenstvo v SMHL.

PIATA HLAVA
ORGANIZACNÁ ŠTRUKTÚRA

Clánok 6.

1. Snem SMHL
Je najvyšší orgán združenia, ktorý zvoláva Výbor SMHLmin. lx za rok. Je utvorený z delegátov HD.
a) rozhoduje o zániku združenia, zlúcením s iným obcianskym združením, alebo dobrovolným rozpustením,
b) schvaluje stanovy, iné základné predpisy ich zmeny a doplnky,
c) schvaluje plán cinnosti a výrocnú správu,
d) schvaluje rozpocet a správu o hospodárení,
e) volí a odvoláva clenov výboru SMHL, predsedu výboru SMHLa revíznu komisiu z pomedzi clenov SMHL,
f) rozhoduje o názve a symbolike

2. Výbor SMHL
Je výkonný orgán SMHLa za svoju cinnost je zodpovedný Snemu SMHL.Má 5 clenov a volí sa z clenov SMHL
podla clánku 9, bod 3. Schádza sa podla potreby, najmenej však 4-krát v roku.
a) skladá sa z predsedu, podpredsedu, pokladníka a dvoch clenov,
b) riadi cinnost združenia v období medzi zasadnutiami Snemu SMHL,
c) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Snemu SMHLa pripravuje základné materiály na tieto rokovania,

3. Hasicské družstvá (HD)
a) tvoria clenovia sútažného družstva a ostatní clenovia Dobrovolného
hasicského zboru (OHZ)v Slovenskej a Ceskej republike,
b) si volia svojho velitela, ktorého písomne oznámia Výboru SMHL,
c) velitel'družstva môže byt clenom Výboru SMHL,alebo Revíznej komisie,
d) delegujú dvoch zástupcov, ktorí budú zastupovat HDna Sneme SMHL.

hasicského zboru (DHZ), Obecného

Orgány SMHL sa riadia Stanovami SMHL a sútažnými pravidlami sChválenými Snemom SMHL.



Clánok 7.

Štatutárne orgány:

1. Predseda výboru SMHL
2. Podpredseda výboru SMHL .

3. Pokladník výboru SMHL /:;'.:30.rJ s;():,~:;;'

~
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Zastupujú SMHL navonok a riadia cinnost orgánov SMHL, v prípade potreby deleg!J.i.ú1:>r'voiliÓ:Cnal clfu.:1v
Výboru ~MHL. K písomným právnym úkonom je potrebný podpis predsedu a d'alšiehorc~a h.~'oN':s.M~L, :~~
pokladmka alebo pOdpredsedu. '~ I L':':-jf::l) c:;' i
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Clánok 8.

Revízna komisia:

1. má troch clenov, a volí ju Snem SMHL
2. je kontrolným orgánom, ktorý za svoju cinnost zodpovedá Snemu SMHL.Clenstvo v revíznej komisii je
nezastupitel'né s clenstvom v orgánoch združenia,
3. kontroluje hospodárenie združenia, upozornuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich
odstránenie,
4. kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

ŠIESTA HLAVA
ZÁSADY ROKOVANIA A ROZHODOVANIA

Clánok 9.

1. Rozhodnutia a volby vo všetkých orgánoch SMHLsú uskutocnované verejným alebo tajným hlasovaním.
Orgány sú uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovicná väcšina clenov a rozhodnutie je prijaté, ak zan
hlasovala nadpolovicná väcšina prítomných s výnimkou clánku 12, bodu 1,
2. Volebné obdobie Výboru Sfv1HLa Revíznej komisie je tri roky,
3. Pri schval'ovaní výboru vo volebnom roku sa clenmi automaticky stávajú poverení clenovia HD, ktorí sa v
aktuálnom rocníku umiestnili na 1-3.mieste v konecnom poradí hasicskej sútaže SMHLv kategórii muži. O
d'alšíchdvoch clenoch výboru hlasujú delegovaní zástupcovia HD,ktorí sa zúcastnili daného rocníka SMHL,
4. Pri nerozhodnom hlasovaní v orgánoch rozhoduje hlas predsedu SMHL.
S. Úcast na Sneme SMHLmôže byt umožnená aj nedelegovaným a neclenom SMHLale len s hlasom poradným.

Clánok 10.

Ak ktorýkolvek volený clen a funkcionár orgánov SMHL pocas volebného obdobia stratí dôveru, neosvedcí sa,
alebo nevykonáva svoju funkciu k spokojnosti orgánu, ktorý ho zvolil, má tento orgán právo odvolat ho a na
jeho miesto zvolit, alebo kooptovat iného.

SIEDMA HLAVA
ZÁSADY HOSPODÁRENIA

Clánok 11.

1. Majetok SMHLtvorí hmotný a nehmotný majetok a financné zdroje získané z viaczložkových zdrojov, a to
z clenských a kolektívnych príspevkov, z hospodárskych výsledkov, príjmy zo športovej a kultúrno-spolocenskej
cinnosti, príjmy z vlastnej cinnosti, poplatky za služby, príspevky a dotácie od iných organizácií, sponzorova
štátu, dary, dedicstvo, granty, príjmy z reklamy a úroky na úctoch v bankách.
2. SMHLje oprávnená zriad'ovat potrebné úcty súvisiace s jej cinnostou, vrátane devízových v súlade s
právnymi predpismi SR.
3. Majetoka hospodárenie je vedené podla platných zákonov SR.



ÔSMA HLAVA
ZÁNIK ZDRUŽENIA LIKVIDÁCIA MAJETKU
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1. SMHL zanikne ak sa o tom uznesie trojpätinová väcšinal ~no ~:D~\ny $M~,.\ak so zánikom súhlasí
nadpolovicná väcšina zo všetkých clenov, i .:.~ L::~ ~::::J t ~~
2. Po zrušení SMHL schvaluje Snem SMHLlikvidátora, ktorý vYko~~ li widá .' ~iJlet~'r:lÚdla platného zákona.
3. Po ukoncení likvidácie likvidátor zabezpecí výmaz združenia z'~st .CI. / ll,
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DEVIATA HLAVA
ZÁVERECNÉUSTANOVENIE

Clánok 13.

1. SMHLmá právo používat svoje symboly: znak, peciatku, logo,
2. Symboly SMHLbez súhlasu Výboru SMHLnesmie používat žiadna iná právnická a fyzická osoba.

DESIATA HLAVA
ÚCINNOST

Clánok 14.

1. Stanovy SMHL schválil Snem SMHL dna 1.3.2008 v Podlužanoch, nadobúdajú úcinnost dnom ich registrácie
na MVSR.
2. Nevyhnutné zmeny v Stanovách St.ilHLpo dobu funkcného obdobia môže vykonávat snem.
3. Výklad Stanov SMHL prináleží snemu, ktorý touto úlohou poveruje Výbor SMHL. Vo všetkých prípadoch,
ktoré nie sú riešené v Stanovách SMHLa v iných základných predpisoch, rozhoduje snem.

Mir.isterf.tvo'," :!t:8 Siovenskejre-'-' -, ..

JUDr. Olga~~;VA
riaditel'kaodboruvšeobecnej
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