STANOVY KCHMS-VCS
a) prispieva k zvyšovaniu kultúrnosti výkonu práva
poľovníctva, zachovávaniu poľovníckych zvyklostí,
rozširovaniu znalostí poľovníckej verejnosti
o uplatňovaní stavačov v poľovníckej praxi,
b) oboznamuje poľovnícku i nepoľovnícku verejnosť
s prednosťami plemien MKS, MDS,
c) podporuje vzdelávanie svojich členov ale aj
nečlenov, stará sa o odborný rast držiteľov stavačov,
d) organizuje medzinárodné skúšky stavačov s udeľovaním titulov čakateľ na šampióna práce SR –
CACT, čakateľ na medzinárodného šampióna práce
– CACIT,
e) organizuje klubovú výstavu a zvod mladých psov
f) podujatia podľa písmen d) a e) organizuje spravidla
ročne, prípadne každé 2 roky, s cieľom porovnania
úrovne chovu a výcviku plemien MKS a MDS.
Organizovanie podujatí schvaľuje členská schôdza
v predchádzajúcom kalendárnom roku a následne
SPZ, resp. FCI,
g) organizuje aj iné skúšky pre stavače, ak je možné
zabezpečiť vhodný revír, organizuje prípadne aj iné
výstavy,
h) vydáva štatúty podujatí uvedených podľa písmen d),
e), ktoré dostatočne včas a vhodným spôsobom
zverejní,
i) vydáva aspoň raz ročne Spravodaj klubu, spracováva
propagačné materiály, pomôcky a informácie
o chovateľskej práci členov,
j) vydáva Chovateľský a zápisný poriadok klubu,
v ktorom sú okrem iného presne stanovené
podmienky
a kritériá
(exteriérové,
vlohové,
výcvikové) pre zaradenie vybraných jedincov do
chovu, ako i rozsah kontroly dedičnosti v súvislosti
s možnými
zdravotnými
problémami
(napr.
dysplázia),
k) kontroluje vrhy novonarodených šteniat, starostlivosť o ich odchov a výživu,
l) organizuje kontrolu dedičnosti v súvislosti s možnými zdravotnými problémami populácie MKS,
MDS podľa organizačného poriadku klubu,
m) bezplatne poskytuje svojim členom odborné rady
týkajúce sa poľovníckej kynológie,
n) pri plnení svojich úloh spolupracuje najmä s Kynologickou radou SPZ, Ústredím SPZ, okresnými
organizáciami SPZ a poľovníckymi organizáciami
začlenenými v SPK, ako aj Slovenskou kynologickou jednotou,
o) spolupracuje s inými kynologickými klubmi, najmä
klubmi členských štátov Európskej únie,
p) za záslužnú činnosť v poľovníckej kynológii navrhuje podľa kritérií stanovených v predpisoch poľovnícke vyznamenania.

§1
Názov a poslanie
1. Klub chovateľov maďarských stavačov - Vizsla Club
Slovakia (ďalej len klub) je združenie občanov
podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
v znení neskorších predpisov, je záujmovým klubom
chovateľov, majiteľov, držiteľov alebo záujemcov o
plemená – maďarský krátkosrstý stavač (ďalej len
MKS) a maďarský drôtosrstý stavač (ďalej len
MDS).
Skrátenými názvami klubu sú KCHMS-VCS a
Vizsla Club Slovakia.
2. KCHMS-VCS ako chovateľský klub je organizovaný
v Medzinárodnej kynologickej federácii (Federation
cynologique internationale, ďalej len FCI) prostredníctvom Slovenskej kynologickej jednoty (ďalej
len SKJ) a Slovenského poľovníckeho zväzu (ďalej
len SPZ).
3. Klub riadi svoju činnosť tak, aby nebola v rozpore so
stanovami SPZ a SKJ, štatútom kynologickej rady
SPZ (ďalej len KR SPZ) a predpismi FCI.
4. Klub riadi chovateľskú činnosť členov klubu tak, aby
bola v súlade so záväznými predpismi SPZ, SKJ,
FCI (ďalej len zväzové predpisy) a všeobecne
platnými právnymi predpismi.
5. Klub má vlastnú právnu subjektivitu a koná vo svojom mene.
6. Klub chráni a presadzuje oprávnené záujmy svojich
členov pri chove, výcviku, rozširovaní a uplatňovaní
všetkých jedincov plemien MKS, MDS registrovaných v uznaných plemenných knihách. Plemená MKS, MDS sú začlenené do SPZ.
7. Klub svoju činnosť vyvíja a uskutočňuje prostredníctvom svojich orgánov, ako aj prostredníctvom
svojich členov.
§2
Pôsobnosť a sídlo
1. Klub vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej
republiky.
2. Sídlo klubu je: Štefánikova 10, 811 05 Bratislava.
§3
Predmet činnosti klubu
1. Základným predmetom činnosti klubu je starostlivosť
o čistokrvný chov, zušľachťovanie, výcvik ako aj
propagácia plemien MKS, MDS, pri dodržaní
platných štandardov FCI.
2. Klub uskutočňuje ďalej najmä tieto činnosti:
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3. Predmetom činnosti je aj:
a) ochrana a tvorba životného prostredia ako aj zachovanie prírodných hodnôt za spolupráce poľovníckych združení a organizácií na územiach obcí, na
ktorých uvedené organizácie vykonávajú svoju
činnosť,
b) zachovanie kultúrnych hodnôt najmä na základe
partnerských vzťahov s inými neziskovými organizáciami a organizáciami v regiónoch.
4. Na zabezpečenie predmetu činnosti a z toho vyplývajúcich úloh:
a) zabezpečuje hospodárne využívanie, fyzickú a
právnu ochranu svojho i jemu zvereného majetku s
ktorým hospodári,
b) môže vykonávať hospodársku, prípadne aj podnikateľskú a obchodnú činnosť v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi,
c) môže zriadiť kanceláriu, hospodárske zariadenie, a to
aj na dobu organizovania klubového podujatia, činnosť ktorých upravuje štatút týchto zariadení,
d) spracováva údaje o členoch klubu a o chovateľských
staniciach v majetku členov klubu, pričom dodržiava
platné zákony o nakladaní s takýmito údajmi.

f) z hospodárskej a inej činnosti.
4. Na finančné zabezpečenie predmetu činnosti klub
môže zriadiť účelové fondy (napr. rezerva na rozvoj
kynológie; rezerva na organizovanie kultúrneho
podujatia - poľovnícky deň).
§6
Členstvo
1. Členom klubu môže byť chovateľ, majiteľ, držiteľ
alebo priaznivec plemien MKS, MDS a to:
a) občan Slovenskej republiky,
b) občan iných štátov,
c) čestný člen.
2. Členov klubu prijíma výbor na základe písomnej
prihlášky. Prijatému členovi sa na základe
rozhodnutia výboru klubu vydá členský preukaz.
Členov eviduje matrikár klubu.
3. Členstvo nadobúda účinnosť súhlasom výboru klubu.
Zápisné, členský prípadne účelový príspevok treba
zaplatiť vopred. V prípade zániku členstva nevzniká
nárok na vrátenie členského ani účelového
príspevku.

§4
Činnosť kynologického klubu
1. Kynologická rada SPZ riadi chov, výcvik a skúšky
poľovných psov MKS a MDS v celom rozsahu.
2. Činnosť klubu na úseku, pre ktorý platia predpisy
SPZ, SKJ a FCI, koordinuje a metodicky riadi KR
SPZ.

4. Ustanovenie poslednej vety § 6 ods. 3. neplatí v prípade zaplateného členského príspevku na viac
nasledujúcich rokov.
5. Členstvo v klube sa preukazuje členským preukazom, ktorý je vlastníctvom klubu, resp. potvrdením o prijatí do klubu.

3. O postihu za porušenie Chovateľského a Zápisného
poriadku SPZ, Zákona o poľovníctve v oblasti
kynológie rozhodnú orgány klubu alebo SPZ.

6. Výbor klubu na základe svojho rozhodnutia odníma
členský preukaz.
7. Návrh na čestné členstvo významných osobností v
klube podáva výbor klubu. Čestné členstvo vzniká
dňom schválenia členskou schôdzou.

§5
Zásady hospodárenia
1. Majetok klubu tvoria najmä:
a) finančný majetok,
b) zásoby (v tom drobné reklamné predmety).

8. Členstvo v klube zaniká:
a) vystúpením (písomne oznámeným výboru klubu),
b) rozhodnutím výboru o vylúčení z klubu,
c) smrťou člena
d) nezaplatením členského príspevku do konca príslušného roka
e) nezaplatením účelového príspevku do 30.06. nasledujúceho roka.

2. Klub hospodári aj so zverenými prostriedkami
členov, sú to:
a) združené prostriedky členov na iné výdavky,
b) prijatá finančná výpomoc (pôžičky, ktoré poskytli
členovia).
3. Klub má príjmy najmä:
a) z členských príspevkov, zápisného a z účelových
príspevkov členov,
b) z kynologickej činnosti a z organizovania podujatí,
c) z príspevkov na činnosť od správcov daní,
d) z dotácií a darov (účelové dotácie SPZ),
e) z majetku, z predaja zásob (úroky z peňažných
vkladov),

Zánikom členstva v klube nezaniká povinnosť uhradiť
svoje záväzky voči klubu.
9. Pre členstvo v klube sa ďalej ustanovuje:
a) člen s plným právom je ten, ktorému členstvo v klube
nadobudlo účinnosť, ktorý zaplatil členský
príspevok, príspevok kolektívneho člena SPZ pre
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občanov, ktorí nie sú riadnymi členmi SPZ a
účelový príspevok; pri prijímaní nového člena
zaplatil aj zápisné,
b) člen s obmedzeným právom je ten, ktorý nezaplatil
členský, prípadne účelový príspevok, členský
príspevok pre členov, ktorí nie sú členmi SPZ; pri
prijímaní nového člena aj ten, kto nezaplatil zápisné
a s jeho členstvom v klube ešte nesúhlasil výbor
klubu.

Schádza sa podľa potreby, najmenej raz do roka,
spravidla do konca marca.
2. Členská schôdza je odvolacím orgánom v disciplinárnom konaní výboru.
3. Členskú schôdzu zvoláva výbor klubu, a to písomne s
uvedením navrhovaného programu aspoň 14 dní
vopred. Výbor klubu musí do 30 dní zvolať členskú
schôdzu, ak o to požiada aspoň 1/5 členov klubu s
plným právom, dozorná rada alebo KR SPZ.
V prípade, že do tejto lehoty schôdzu nezvolá, na
základe oznámenia navrhovateľa schôdzu zvolá na
náklady klubu KR SPZ.

§7
Práva a povinnosti členov
1. Členovia klubu majú právo:
a) voliť a byť volení do orgánov klubu (okrem členov s
obmedzeným právom a mladistvých členov do 15
rokov),
b) používať všetky výhody poskytované klubom, ak
splnia podmienky stanovené pre udeľovanie týchto
výhod,
c) žiadať informácie o činnosti klubu (okrem členov s
obmedzeným právom),
d) podávať návrhy, sťažnosti a otázky orgánom klubu
(okrem členov s obmedzeným právom),
e) zúčastňovať sa na všetkých podujatiach organizovaných klubom.

4. Členská schôdza rozhoduje o všetkých závažných
záležitostiach klubu, najmä:
a) o zmene stanov klubu,
b) o voľbe orgánov klubu,
c) o sťažnostiach a odvolaniach členov proti rozhodnutiam výboru, alebo dozornej rady,
d) o zrušení klubu,
e) o výške zápisného, členských a účelových príspevkoch.
5. Proti rozhodnutiu členskej schôdze možno podať
odpor len na súd.

2. Hlasovacie právo nemajú:
a) členovia s obmedzeným právom
b) mladiství členovia do 15 rokov

6. Členská schôdza schvaľuje a berie na vedomie:
a) správu výboru klubu o jeho činnosti a vykonaných
opatreniach medzi členskými schôdzami,
b) správu výboru o činnosti klubu (Správa musí
obsahovať plnenie plánu podujatí, vývoj stavu
chovných jedincov, chovateľské výsledky podľa
jednotlivých plemien, účasť a dosiahnuté výsledky
plemien stavačov v starostlivosti klubu na skúškach,
výstavách a chovateľských prehliadkach a stav
členskej základne. Pritom správa môže pozostávať
z dielčich správ – predsedu klubu, poradcu chovu,
výcvikára a matrikára) a výsledkoch hospodárenia
klubu za uplynulý rok, ako i správu dozornej rady o
kontrole činnosti a hospodárenia,
c) plán činnosti na nasledujúci rok,
d) nápravné opatrenia na zlepšenie činnosti klubu a
odstránenie nedostatkov.

3. Člen klubu (riadny aj s obmedzeným právom) je povinný:
a) dodržiavať stanovy a ostatné interné predpisy klubu,
b) plniť rozhodnutia orgánov klubu,
c) dodržiavať členskú disciplínu,
d) platiť účelové príspevky vo výške určenej členskou
schôdzou klubu,
e) zaplatiť členské príspevky na príslušný rok do konca
predchádzajúceho roku (okrem čestných členov),
f) podieľať sa na činnosti klubu,
g) nahradiť klubu škodu, za vznik ktorej zodpovedá,
§8
Orgány klubu
1. Orgánmi klubu sú:
a) členská schôdza,
b) výbor klubu pozostávajúci zo 7 až 15 členov,
c) dozorná rada pozostávajúca z 3 až 5 členov.

7. Členská schôdza je uznášania schopná, ak je
prítomných viac ako 1/5 členov s plným právom. Ak
tento počet nie je dosiahnuteľný ani 1 hodinu po
plánovanej prezentácii prítomných členov klubu, po
súhlase všetkých prítomných členov s plným
právom sa tento počet zníži na počet prítomných
členov klubu s plným právom, pričom tento počet
nesmie byť nižší ako počet členov výboru a dozornej
rady.

2. Funkčné obdobie je päťročné; spravidla sa dodržiava
funkčné obdobie totožné s orgánmi SPZ.
§9
Členská schôdza klubu
1. Členská schôdza klubu je najvyšším orgánom klubu.
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8. Na platnosť uznesenia o zmene stanov klubu, o voľbe
a odvolaní člena orgánov klubu, o odvolaní pri
disciplinárnom opatrení, o schválení plánu činnosti,
o určení výšky členského príspevku je potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny členov klubu s plným
právom. Ak tento počet nie je dosiahnuteľný, po
súhlase všetkých prítomných členov môže byť i
nižší v závislosti na počte prítomných členov až do
1/5 počtu všetkých členov klubu s plným právom.
Ak počet prítomných je menej ako 25, uznesenie je
platné len vtedy, ak sú súčasne prítomní 7 členovia
výboru a 3 členovia dozornej rady.

5. Schôdze výboru zvoláva písomne predseda klubu
alebo ním poverený člen výboru aspoň 5 dní vopred,
pričom pozýva i predsedu dozornej rady, ktorý má
pri rozhodovaní len poradný hlas. Predseda dozornej
rady môže poveriť iného člena dozornej rady svojim
zastupovaním na schôdzi výboru. V neodkladných
prípadoch je možné schôdzu výboru zvolať i
telefonicky, resp. e-mailom v skrátenej lehote.
Štandardne sú termíny zasadnutí výboru zverejnené
na klubovej stránke. V neodkladných prípadoch je
možné schôdzu výboru zvolať i pred stanovenou
lehotou.

9. Na platnosť uznesení v záležitostiach, ktoré nie sú
uvedené v § 9 ods. 4. je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny prítomných členov klubu s
plným právom. Uznesenie o zrušení klubu rieši § 15
ods. 1. písm. a).

6. Výbor klubu sa schádza najmenej 4-krát do roka.
7. Predseda klubu musí najneskôr do 5 dní zvolať
schôdzu výboru klubu, ak o to požiada aspoň 1/5
členov klubu s plným právom, dozorná rada alebo
KR SPZ. Ak do tejto lehoty schôdzu nezvolá, zvolá
ju na základe podnetu navrhovateľa KR SPZ.

§ 10
Výbor klubu
1. Výkonným orgánom klubu je výbor klubu, ktorý:
a) spravuje záležitosti klubu v období medzi členskými
schôdzami, zabezpečuje plnenie uznesení členských
schôdzí a rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré
nie sú výslovne vyhradené iným orgánom klubu,
b) vydáva a odníma preukaz o členstve v klube,
c) zodpovedá za dodržiavanie hospodárskej a organizačnej disciplíny klubu,
d) zabezpečuje vypracovanie a aktualizáciu štatútov
skúšok, výstav a zariadení klubu, ktoré schvaľuje,
e) napomáha zabezpečiť dostatočnú znalosť členov pre
chov, výcvik a využívanie stavačov v poľovníckej
praxi,
f) predkladá správy o svojej činnosti členskej schôdzi
klubu.

§ 11
Dozorná rada
1. Dozorná rada sa skladá z predsedu a ďalších dvoch
členov. Ak členská schôdza rozhodne, tak do
najbližšej členskej schôdze sa dozorná rada skladá aj z
ďalších 2 členov kontrolujúcich určený úsek činnosti
klubu podľa uznesenia členskej schôdze.
2. Dozorná rada je kontrolný orgán klubu, nezávislý na
výbore. Zodpovedá členskej schôdzi, ktorej predkladá správu o svojej činnosti a návrhy opatrení na
odstránenie zistených nedostatkov a chýb.
3. Predsedu a ďalších členov dozornej rady volí členská schôdza klubu. Členstvo v dozornej rade je
nezlučiteľné s členstvom vo výbore klubu.
4. Dozorná rada klubu:
a) sleduje dodržiavanie všeobecne záväzných a interných zväzových predpisov a kontroluje plnenie uznesení orgánov klubu. Kontroluje včasné a správne
vybavovanie sťažností, pripomienok a podnetov,
b) preveruje finančné hospodárenie a odbornú činnosť
klubu a za týmto účelom vykonáva kontrolu
hospodárenia klubu,
c) predkladá výboru svoje stanovisko k výsledkom
činnosti klubu.

2. Disciplinárnym orgánom klubu je výbor.
3. Výbor klubu sa skladá z predsedu, podpredsedu,
tajomníka, ekonóma, poradcu chovu, výcvikára a
matrikára. Ak členská schôdza rozhodne, tak do
najbližšej členskej schôdze sa výbor skladá aj z
ďalších 2, 4, 6 alebo 8 členov určených podľa počtu
členov v regiónoch alebo oblastiach, ktoré
zastupujú; pričom v tomto počte sú aj členovia
výboru zabezpečujúci činnosť klubu podľa týchto
stanov alebo plnenie úloh schválených členskou
schôdzou.

§ 12
Zastupovanie klubu
1. Klub zastupuje predseda a podpredseda klubu.

4. Členská schôdza volí, na základe návrhu výboru
predsedu, ďalších 6 funkcionárov, prípadne aj 2, 4, 6
alebo 8 ďalších členov výboru s náplňou činnosti
podľa predchádzajúceho bodu.

2. Predseda a podpredseda sú pri zastupovaní klubu
oprávnenými (štatutárnymi) zástupcami. Štatutárni
zástupcovia klubu sú oprávnení zastupovať, konať a
podpisovať v mene klubu samostatne
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3. Ostatní členovia výboru, resp. iní členovia klubu s
plným právom poverení predsedom a podpredsedom
klubu, výborom alebo členskou schôdzou na
zastupovanie klubu sú zodpovednými zástupcami
klubu.

zastihnúť, ak stíhaný zmenil svoj pobyt a zmenu
adresy nenahlásil matrikárovi a doposlanie nie je
možné alebo poštovými podmienkami nie je
dovolené, ak písomnosť nebola vyzdvihnutá v
určenej lehote alebo stíhaný odmietol zásielku
prevziať. Za deň doručenia sa považuje deň vrátenia
písomnosti výboru klubu.

§ 13
Zápisnice z rokovaní orgánov
1. O rokovaní orgánov klubu a jeho výsledkoch sa robia
stručné a výstižné zápisnice, ktoré sa archivujú.
Zápisnice z členskej schôdze podpisujú: predseda,
tajomník (v prípade ich neúčasti na rokovaní
podpredseda prípadne vedúci schôdze resp.
zapisovateľ) a dvaja overovatelia. Zápisnice z
výboru podpisujú: predseda, tajomník (v prípade ich
neúčasti na rokovaní podpredseda resp. zapisovateľ)
a jeden ďalší člen výboru. Zápisnice z rokovania
dozornej rady podpisuje jej predseda.

5. Proti disciplinárnemu opatreniu výboru klubu sa
môže stíhaný odvolať do 15 dní od jeho doručenia
na členskú schôdzu klubu. Odvolanie k členskej
schôdzi musí byť doručené na adresu klubu. Ak sa
stíhaný pri vynesení rozhodnutia odvolania výslovné
vzdá, nepodá odvolanie v stanovenej lehote, podané
odvolanie vezme späť do zasadnutia členskej
schôdze klubu alebo členská schôdza odvolanie
zamietne v celom rozsahu nadpolovičnou väčšinou
hlasov všetkých členov klubu s plným právom (s
prihliadnutím na ustanovenia § 9 bod 8.),
rozhodnutie
nadobudne
právoplatnosť
a
vykonateľnosť. Proti rozhodnutiu členskej schôdze
klubu vynesenému v odvolacom konaní sa ďalšie
odvolanie
nepripúšťa.
Odvolanie
podané
disciplinárne stíhaným členom v stanovenej lehote
má odkladný účinok.

§ 14
Členská disciplína
1. Členovi, ktorý porušil povinnosti vyplývajúce z
členstva v klube a na nápravu vzhľadom na
závažnosť porušenia nepostačuje pohovor, môže
výbor klubu podľa miery zavinenia a ostatných
okolností uložiť tieto druhy disciplinárnych opatrení:
a) pokarhanie pred výborom klubu,
b) dočasné obmedzenie možnosti zúčastniť sa na podujatiach organizovaných klubom.

6. Ak členská schôdza nadpolovičnou väčšinou hlasov
všetkých členov klubu s plným právom (s
prihliadnutím na ustanovenia § 9 bod 8.) odvolaniu
vyhovie z dôvodov, že skutok sa nestal, uvedeným
skutkom neboli porušené príslušné predpisy, alebo
nie je možné preukázať, že uvedený skutok spáchal
obvinený člen klubu, v uznesení členskej schôdze sa
uvedie, že konanie proti členovi sa zastavuje. Ak
odvolaniu vyhovie len z dôvodu odvolania voči
výške uloženého disciplinárneho opatrenia, rozhodnutie vráti výboru klubu na nové prvostupňové
konanie s tým, aby výbor rozhodnutie zrušil a uložil
iný druh disciplinárneho opatrenia.

2. Člen klubu, ktorý hrubo alebo opätovne po predchádzajúcom uložení disciplinárneho opatrenia
výborom klubu porušil interné predpisy klubu alebo
predpisy upravujúce činnosť klubu a predpisy s tým
súvisiace, alebo si dlhodobo neplní povinnosti voči
klubu, môže byť z klubu vylúčený. O vylúčení rozhoduje výbor klubu.
3. Rozhodnutie výboru o uložení disciplinárneho
opatrenia a rozhodnutie členskej schôdze o odvolaní
sa musí vypracovať písomne a musí obsahovať číslo
rozhodnutia, označenie orgánu, ktorý ho vyniesol,
deň a miesto vynesenia rozhodnutia, osobné údaje
stíhaného, výrok o vine s popisom skutku a
označením predpisu k porušeniu ktorého došlo,
presné uvedenie disciplinárneho opatrenia, odôvodnenie so stručným, presným a výstižným popisom
skutkového stavu a poučenie o opravnom prostriedku.

7. Po uplynutí polovice doby disciplinárnych opatrení
uložených podľa ods. 1 písm. b) tohto §-u môže
disciplinárny orgán, ktorý vyniesol prvostupňové
rozhodnutie rozhodnúť na základe žiadosti o
odpustení ich zvyšku.
8. Člena nemožno stíhať, ak od spáchania skutku
uplynula trojročná premlčacia lehota. Začatím
konania a podaním odvolania sa premlčacia lehota
prerušuje a začína plynúť nová premlčacia lehota.
Konanie sa považuje za začaté dňom, kedy výbor
klubu obdržal oznámenie o spáchaní skutku. Ak je
skutok predmetom trestného alebo priestupkového
konania a bez rozhodnutia orgánov činných v
trestnom konaní alebo v priestupkovom konaní
nemožno rozhodnúť, premlčacia lehota neplynie až

4. Písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia sa zasiela doručenkou doporučenou zásielkou alebo sa odovzdá osobne proti
podpisu stíhanému. Za doručené sa považuje aj
rozhodnutie vrátené poštou ako nedoručiteľné, ak
nebolo možné stíhaného na uvedenej adrese
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STANOVY KCHMS-VCS
do dňa ich právoplatného rozhodnutia a týmto dňom
začína plynúť nová premlčacia lehota.

stanov, ako aj podávať výklad k ich jednotlivým
ustanoveniam.
2. Funkčné obdobie výboru a dozornej rady sa nemenia
so zmenou Stanov klubu, pokiaľ členská schôdza
nerozhodne o nových voľbách.

9. Rozhodnutie súdov alebo orgánov štátnej správy o
potrestaní páchateľa trestného činu alebo priestupku
nevylučuje disciplinárne stíhanie člena disciplinárnym orgánom klubu. Disciplinárny orgán klubu
rozhoduje nezávisle od rozhodnutí štátnych orgánov
a môže uložiť disciplinárne opatrenie aj v prípadoch,
keď štátne orgány zastavili stíhanie v dôsledku
vyhlásenia amnestie alebo nezistili v konaní
stíhaného trestný čin alebo priestupok.

3. Povinnosť starať sa o ďalšie plemená stavačov
(okrem MKS a MDS) vzniká klubu na základe
dohody medzi KCHMS-VCS a KR SPZ, v ktorej je
vyjadrený súhlas KR SPZ so zastrešením činnosti
majiteľov ďalších (najmä málopočetných) plemien
stavačov v KCHMS-VCS.
4. Pokiaľ Stanovy klubu niektorú vec ustanovia iným
spôsobom ako stanovy SPZ a tieto ustanovenia nie
sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, nepovažuje sa to za rozpor so stanovami
SPZ.

§ 15
Zánik klubu
1. Klub zaniká:
a) uznesením členskej schôdze schváleným 4/5 (štvorpätinovou) väčšinou členov s plným právom (i v
prípade zlúčenia s iným klubom). Toto uznesenie
musí bezodkladne oznámiť KR SPZ a do 15 dní
príslušnému ministerstvu,
b) rozhodnutím ministerstva o rozpustení klubu, ak klub
vyvíja činnosť v rozpore s týmito stanovami,
c) stratou členskej základne (na 10 členov).
2. Pri zániku klubu uznesením členskej schôdze vykoná likvidáciu likvidátor menovaný touto členskou
schôdzou. Pri zániku klubu rozhodnutím súdu
vykoná likvidáciu určený likvidátor (likvidačná
komisia).

5. Prijatím týchto stanov nie je narušená plynulosť
činnosti Klubu chovateľov maďarských stavačov
založeného v roku 1973.
6. Schválením zmien a doplnení stanov strácajú
platnosť a účinnosť Stanovy klubu schválené členskou schôdzou dňa 28.11.2014.
7. Klub vydáva len úplné znenie stanov.

3. Likvidátor (likvidačná komisia):
a) sústredí peňažné prostriedky klubu na jednom účte a
najhospodárnejším spôsobom odpredá alebo
zabezpečí ostatný hnuteľný majetok a nehnuteľnosti,
b) z peňažných prostriedkov uhradí záväzky klubu,
c) pri zániku klubu sa prípadný likvidačný prebytok
rozdelí medzi členov podľa koeficientu získaného
počtom členov a násobkom ročnej dĺžky ich členstva
v klube,
d) na likvidačnom prebytku sa môžu podieľať len
členovia s plným právom,
e) úradným spôsobom znehodnotí pečiatky klubu a
zabezpečí uloženie spisového materiálu a
registratúrne záznamy účtovnej povahy na kynologickej rade SPZ v súlade s registratúrnym
poriadkom SPZ,
f) správu o vykonaní likvidácie predloží kynologickej
rade SPZ a orgánu, ktorý ho likvidáciou poveril (v
prípade takého poverenia), prípadne ďalším
zainteresovaným orgánom.

Jozef Stribik, v.r,
podpredseda klubu

§ 16
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Výbor klubu môže vydávať vykonávacie predpisy na
zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z týchto
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Ing. Melinda Neumannová v.r.
predseda klubu

