Slúži ako pomôcka pri tvorbe štatútu regionálnych združení utváraných podľa § 16 Stanov Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov

ŠTATÚT REGIONÁLNEHO ZDRUŽENIA CHOVATEĽOV POŠTOVÝCH HOLUBOV


Názov regionálneho združenia ................................................................

Zakladatelia regionálneho združenia vydávajú dňa                              tento 

štatút 


Čl. I
Názov  neziskovej organizácie

	Názov regionálneho združenia 



Čl. II
Účel založenia regionálneho združenia chovateľov poštových holubov a druh špecifickej činnosti, ktoré združenie bude poskytovať

1. Organizuje spoločné preteky nad 500 km  					(napríklad)
2. Organizuje dopravu holubov na spoločné preteky nad 700 kilometrov		(napríklad)
3. Organizuje regionálnu výstavu poštových holubov				(napríklad)
4. Vydáva spoločnú predpretekovú dokumentáciu pre preteky nad 500 km	(napríklad)
5. Vydáva spoločné regionálne pretekové výsledky					(napríklad)

 (uviesť ďalšie druhy spoločnej špecifickej činnosti)) 




Čl. III  
Spôsob zverejnenia podmienok poskytovania jednotlivých druhov špecifickej športovej a výstavníckej činnosti  

Regionálne združenie zverejňuje podmienky poskytovania jednotlivých druhov služieb:
a)  zápisnicami vydanými z rokovania správnej rady regiónu – zasielané tajomníkom OZ  CHPH e-mailovou poštou
b)  zverejňovaním na webových stránkach OZ CHPH, členov regiónu


Čl. IV   
Orgány regionálneho združenia chovateľov poštových holubov, vymedzenie ich pôsobnosti, počet členov, spôsob voľby a dĺžka funkčného obdobia riadi, presedu správnej rady a dozornej rady 

1. Orgánmi regionálneho združenia sú:
a) správna rada regionálneho združenia
b) predseda správnej rady regionálneho združenia
c) preteková komisia regionálneho združenia
d) kontrolná komisia regionálneho združenia
e) ďalšie orgány, ak to určí štatút.

Správna rada 
Správna rada je najvyšším orgánom regionálneho združenia. Regionálne združenie chovateľov poštových holubov menuje po schválení výborom OZ CHPH dvoch členov správnej rady. Funkčné obdobie správnej rady je .1. rokov.

Správna rada:
	schvaľuje rozpočet regionálneho združenia (do 31. 3. príslušného roka)

-	schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení
	rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení regionálneho združenia

volí a odvoláva správu regionálneho združenia
	volí a odvoláva kontrolnú komisiu regionálneho združenia 
	schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku ak ho regionálne združenie vlastní
rozhoduje o zmenách v štatúte regionálneho združenia
	rozhoduje o obmedzení práva predsedu združenia konať v mene regionálneho združenia
	rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vysporiadania najneskôr do 31. 3. nasledujúceho roka
Správna rada má najmenej štyroch členov. Členom správnej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom správnej rady nemôže byť člen kontrolnej komisie OZ CHPH, člena regionálneho združenia.
Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady. Predseda správnej rady zvoláva, pripravuje a riadi schôdze správnej rady.
Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Správna rada musí byť zvolaná do desiatich dní od doručenia návrhu kontrolnej komisie regionálneho združenia alebo jednej tretiny členov správnej rady.
Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov. Na zvolenie a odvolanie predsedu regionálneho združenia, a predsedu pretekovej komisie združenia je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady.
Členom správnej rady regionálneho združenia chovateľov poštových holubov patrí úhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie, podľa vydaného osobitného predpisu.
Členstvo v správnej rade zaniká:
-	uplynutím funkčného obdobia
-	odstúpením
- 	odvolaním výborom OZ CHPH, ktoré člena do regionálnej rady menovalo
-	smrťou  


Predseda regionálneho združenia
Predsedu regionálneho združenia volí a odvoláva správna rada.
Zvoláva a riadi rokovania výboru regiónu.
Predsedu regionálneho združenia správna rada odvolá, ak:
- bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie predsedu regionálneho združenia alebo za úmyselný trestný čin, 
- vykonáva činnosť v rozpore so Stanovami SZ CHPH alebo Pretekovým poriadkom SZ CHPH, 
- koná v rozpore s ustanoveniami štatútu regiónu, 
- ak o to sám  požiada.
  
Výcvikár regionálneho združenia
 – organizuje a riadi pretekovú činnosť regiónu.

Pokladník regionálneho združenia
	zabezpečuje hospodársku činnosť



Kontrolná komisia regionálneho združenia

Kontrolná komisia má najmenej troch členov. Členom dozornej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom dozornej rady nemôže byť člen správnej rady a člen v regionálneho združenia 
Tvorí ju predseda - volí a odvoláva ho správna rada regionálneho združenia na základe 
                               návrhov výborov OZ CHPH združených v regióne
Predsedovia kontrolných komisií OZ CHPH, členov regionálneho združenia 
Kontrolná komisia je kontrolným orgánom pretekovej a výstavníckej činnosti regionálneho združenia.


Čl. V

Čas uchovávania zápisníc orgánov regionálneho združenia
Spôsob zverejnenia výročnej správy

Zo schôdzí orgánov regionálneho združenia sa vyhotovujú zápisnice, ktoré združenie uschováva po dobu dvoch rokov.

Čl. VI
Spôsob zániku  regionálneho združenia  
Regionálne združenie sa ruší:
	uplynutím času, na aký bolo založená 
	dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení regionálneho združenia, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté

rozhodnutím správnej rady o zlúčení, splynutí alebo rozdelení regionálneho združenia
	dňom uvedeným v rozhodnutí Valného zhromaždenia slovenského zväzu chovateľov poštových holubov 

Likvidácia sa nevyžaduje, ak regionálne združenie nevlastnilo spoločný majetok.  
Ak regionálne združenie vlastnilo spoločný majetok, likvidačný zostatok je prevedený na členské OZ CHPH poľa počtu členov v roku likvidácie. (majetok organizácie prechádza na inú neziskovú organizáciu). Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval. Náklady likvidácie sa uhradia z majetku regionálneho združenia.


V ......................................................                        dňa ...............................


Zakladajúce OZ CHPH –zakladatelia	Pečiatka                       Štatutári OZ CHPH



1. .....................................................					........................................

                                                                                             .......................................


2. .....................................................					........................................

                                                                                             .......................................


3. .....................................................					........................................

                                                                                             .......................................


4. .....................................................					........................................

                                                                                             .......................................


5. .....................................................					........................................

                                                                                             .......................................

