
Stanovy 
Klubu slovenských turistov Banská Bystrica - Kremnička

Článok 1.  Všeobecné ustanovenie

1. Klub  slovenských  turistov  Banská  Bystrica  –  Kremnička  je  občianskym
združením, ktoré tvoria dobrovoľní členovia.

2. Oficiálny  názov  združenia  je:  Klub  slovenských  turistov  Banská  Bystrica  –
Kremnička, so sídlom Banská Bystrica, Čerešňová 37, PSČ 974 05.

3. KST  Banská  Bystrica  –  Kremnička  sa  hlási  k činnosti  KST  a je  oficiálne
zaregistrovaný výkonným výborom KST.

4. Politická činnosť v KST Banská Bystrica – Kremnička nie je prípustná.
5. Symboliku  KST Banská  Bystrica  –  Kremnička  tvoria  historické  monumenty

z Kremnických vrchov a to tunel a trojramenný kríž.

Článok 2.  Poslanie klubu

1. Poslaním  klubu  je  vytvárať  svojim  členom  podmienky  na  turistiku  a pobyt
v prírode.

2. Organizovať a všestranne rozvíjať turistické aktivity pre všetky vekové kategórie
členov a tým ochraňovať a podporovať ich zdravie.

3. Pre  deti  a mládež  organizovať  záujmové pobyty v prírode a zriaďovať  pre  ne
výcvikové a kvalifikačné kurzy.

4. Viesť  svojich  členov  k dodržiavaniu  zásad  ochrany  prírody  a starostlivosti
o životné prostredie.

5. Organizovať turistické pobyty doma a v zahraničí.

Článok 3.  Členstvo

1. Riadnym členom KST Banská Bystrica – Kremnička je fyzická osoba bez ohľadu
na národnosť,  rasu, a vyznanie,  ktorá sa dobrovoľne prihlásila  do klubu a má
platný členský preukaz.

2. Právo  každého  člena  KST  Banská  Bystrica  –  Kremnička  je  podieľať  sa
na činnosti klubu a využívať výhod spojených s členstvom.

3. Právo člena KST Banská Bystrica – Kremnička je voliť a byť volený do orgánov
klubu a obracať sa na príslušný orgán s námetmi, žiadosťami a sťažnosťami. 

4. Povinnosť členov KST Banská Bystrica – Kremnička: dodržiavať stanovy, platiť
členské príspevky, chrániť dobré meno a majetok  klubu  a podieľať sa na jeho
činnosti.

5. Riadny člen môže byť vyradený z členstva KST Banská Bystrica – Kremnička,
ak si neplní povinnosti uvedené v bode 4, alebo hrubým spôsobom porušil záujmy
klubu.

6. Členstvo zaniká umretím člena, alebo dobrovoľným odchodom. 

Článok 4. Riadiaci orgán



1. Najvyšším orgánom KST Banská Bystrica – Kremnička je členská schôdza, ktorá
raz za štyri roky volí výbor klubu.

2. Štatutárny  zástupca  KST  Banská  Bystrica  –  Kremnička  je  predseda  klubu,
ktorého zvolí zo svojich radov výbor klubu. Štatutárny zástupca zastupuje klub
voči  nadriadeným  orgánom  KST,  zúčastňuje  sa  na  zasadaní  regionálnej  rady
KST a má právo zastupovať klub na rôznych iných spoločenských podujatiach.

3. Povinnosťou výboru KST Banská Bystrica – Kremnička je predkladať členskej
schôdzi  návrh  plánu,  rozpočtu,  správu  o hospodárení  a dbať  o dodržiavanie
stanov klubu.

4. Členská  schôdza  volí  a odvoláva  členov  výboru, revíznu  komisiu,  schvaľuje
predložené uznesenia, môže meniť stanovy klubu a rozhoduje o zániku klubu.

5. Revízna komisia KST Banská Bystrica – Kremnička vykonáva revíznu činnosť
v hospodárení  s financiami  a majetkom,  dodržiavanie  stanov  a smerníc  a je
volená na štyri roky členskou schôdzou.

6. Členská  schôdza  je  uznášania  schopná,  ak  je  prítomný  nadpolovičný  počet
všetkých riadnych členov.

Článok 5. Hospodárenie a majetok

1. Zdroj  činnosti KST Banská  Bystrica  – Kremnička  je z členských  príspevkov
a z darov.

2. Hnuteľný  majetok  je  uložený  v sídle  organizácie  a podrobnosti  o nakladaní
s majetkom upravuje vykonávací predpis.

3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

Článok 6.  Záverečné ustanovenie

1. KST  Banská  Bystrica  –  Kremnička  môže  zaniknúť,  ak  o to  požiada  2/3  jej
riadnych členov.

2. KST  Banská  Bystrica  –  Kremnička  existuje  už  od  roku  1978  bez  právnej
subjektivity v rámci Telovýchovnej jednoty ŠK Kremnička.

3. Stanovy boli schválené na členskej schôdzi dňa 19. 09. 2009. 




