
STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA  
Oldtimer Rally Classic Club 

Preambula 

Oldtimer Rally Classic Club je občianske združenie, ktorého poslaním je príprava, prezentácia a organizačné zabezpečenie 
stotinovej orientačnej rally pravidelnosti pre majiteľov historických vozidiel s názvom  

Oldtimer Rally Classic.  

§ 1 
Založenie združenia 

Združenie je založené v zmysle Zákona o združovaní občanov č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. 

§ 2 
Názov a sídlo združenia 

1. Názov združenia je: Oldtimer Rally Classic Club, skrátene “ORCS-C” 
2. Sídlo združenia je: Hliny 1316/139, 017 07 Považská Bystrica 

§ 3 
Predmet činnosti 

Predmetom činnosti združenia (klubu, ORCS-C) je: 

• zaistenie organizačného zabezpečenia stotinovej orientačnej rally pravidelnosti historických vozidiel s názvom Oldtimer 
Rally Classic; 

• príprava podujatia Oldtimer Rally Classic; 
• usporiadanie ďalších podujatí pre majiteľov, priaznivcov historických vozidiel a veteránskeho športu, ale aj členov klubu 

(usporiadanie kultúrnych akcií, školení, vzdelávacích akcií a ďalších všeobecno-prospešných aktivít); 
• spolupráca v rámci činností zameraných na podporu a propagáciu veteránskeho športu s podobnými inštitúciami doma i v 

zahraničí; 
• reprezentácia regiónu pôsobnosti klubu a oblasti, v ktorej je usporiadané podujatie Oldtimer Rally Classic; 
• reprezentácia slovenského veteránskeho hnutia tvorbou podujatia Oldtimer Rally Classic u zahraničných účastníkov 

podujatí, organizovaných klubom; 
• v medzinárodných vzťahoch reprezentovať a zastupovať svojich členov a priaznivcov veteránskeho športu 

prostredníctvom priameho členstva v medzinárodných organizáciách, alebo sprostredkovane členstvom v organizáciách v 
rámci Slovenskej republiky, ak tieto organizácie sú súčasťou medzinárodných organizácií. 

• vytvárať priestor a podmienky pre realizáciu programov a projektov súvisiacich s cieľmi združenia, realizovať spoločné 
projekty s inými odbornými a profesijnými organizáciami doma i v zahraničí; 

• realizácia propagačných kampaní a komunikačných stratégií. 

§ 4 
Vznik a zánik členstva 

1. Členstvo v klube je dobrovoľné. 
2. Členmi klubu sú fyzické osoby a právnické osoby. 
3. O prijatí pristupujúceho člena združenia rozhoduje predstavenstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov. 
4. Všeobecnými podmienkami pre vznik členstva je podanie písomnej prihlášky predstavenstvu a akceptovanie stanov 

združenia. 
5. Členstvo v klube zaniká: 

a) posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom bolo usporiadané podujatie Oldtimer Rally Classic, ak člen 
klubu nepokračuje v príprave ďalšieho / nasledujúceho ročníka podujatia; 

b) písomným oznámením o vystúpení člena; 
c) vylúčením predstavenstvom klubu; 
d) zánikom združenia; 
e) úmrtím člena. 

6. Člen môže byť vylúčený z dôvodov: 
a) nedodržiavania stanov a ďalších predpisov vzťahujúcich sa na členov združenia, 
b) poškodzovanie povesti a dobrého mena združenia, 
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c) nerešpektovania zásad finančnej disciplíny a neplatení členských príspevkov; 
d) závažného porušenia disciplíny; 
e) odsúdenia za úmyselný trestný čin. 

7. O vylúčení člena rozhoduje predstavenstvo klubu nadpolovičnou väčšinou hlasov. 

§ 5 
Práva a povinnosti člena klubu 

1. Člen klubu má právo: 
a) podieľať sa na činnosti združenia; 
b) využívať všetkých služieb poskytovaných klubom; 
c) prispievať svojimi názormi a aktivitami k zlepšeniu činnosti; 
d) reprezentovať ORCS-C a hájiť záujmy jeho členov a priaznivcov veteránskeho športu v celoštátnych i 

medzinárodných organizáciách; 
e) podávať návrhy orgánom združenia a obracať sa na ne so svojimi pripomienkami. 

2. Povinnosťou člena klubu je: 
a) organizačne sa zapojiť do prípravy podujatia Oldtimer Rally Classic (ORCS); 
b) zapojiť sa a zabezpečiť plynulý priebeh podujatia ORCS v termíne jeho konania; 
c) zaistiť reprezentáciu ORCS; 
d) chrániť dobré meno podujatia ORCS; 
e) chrániť majetok organizácie. 

§ 6 
Orgány klubu 

Orgánmi Oldtimer Rally Classic Clubu sú: 

1. predseda 
2. predstavenstvo 

Predseda klubu je individuálnym štatutárnym orgánom klubu, má plnú moc a koná samostatne a nezávisle. V prípade jeho 
neprítomnosti, zaneprázdnenia, alebo v ostatných prípadoch podľa týchto stanov združenia, písomne poverí svojho zástupcu 
– člena predstavenstva klubu na vykonávanie právomocí predsedu, do ktorých patrí: 

a) riadiť činnosť združenia; 
b) tvoriť rozpočty a plány na jednotlivé obdobia a konkrétne podujatia; 
c) starať sa o hospodárenie a účelné využitie finančných prostriedkov; 
d) podpisovať zmluvy za združenie; 
e) prijímať opatrenia k zabezpečeniu plynulého chodu združenia; 
f) prideľovať úlohy členom združenia na prípravu a realizáciu podujatia ORCS; 
g) menovať čestné – honorárne funkcie; 
h) reprezentovať a zastupovať združenie navonok. 

Predstavenstvo je riadiaci orgán združenia. Má 3 členov. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná 
väčšina členov a svoje rozhodnutia prijíma nadpolovičnou väčšinou. Zasadnutie predstavenstva zvoláva predseda klubu vždy, 
keď je to potrebné alebo keď o to požiada väčšina členov prestavenstva. Medzi právomoci predstavenstva patrí: 

a) prijímať členov združenia, rozhodovať o vylúčení členov zo združenia; 
b) rozhodovať o výške členského príspevku; 
c) jednať v mene združenia v prípade poverenia predsedom klubu; 
d) zo svojho stredu zvoliť predsedu; 
e) zabezpečenie vedenia archívu o činnosti klubu; 
f) starať sa o hospodárenie a účelné využitie finančných prostriedkov a evidovanie výberu stanoveného 

zápisného a členského poplatku; 
g) viesť databázu členov klubu, vrátane evidencie dobrovoľníckych aktivít, a vystavovať členské preukazy a 

dokumenty pre členov združenia; 
h) schvaľovanie zmien a doplnkov Stanov združenia; 
i) rozhodovanie o predložených návrhoch; 
j) schvaľovanie ročného rozpočtu; 
k) schvaľovanie plánu činností klubu; 
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l) menovať čestné – honorárne funkcie; 
m) rozhodovanie o zrušení klubu dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením. 

Predstavenstvo je tvorené zakladajúcimi členmi združenia – prípravným výborom. V prípade odchodu člena predstavenstva z 
klubu podľa § 4 bodu 5 sú ostávajúcimi členmi predstavenstva oslovení na zaujatie miesta v predstavenstve klubu tí členovia 
ORCS-C, ktorí: 

a) aktívne pôsobia v organizácii viac ako jeden kalendárny rok (aktívne sa zúčasnili aktivít podľa § 5 bodu 2 
a), b) v predchádzajúcich rokoch, minimálne jeden predchádzajúci kalendárny rok); 

b) vykonávajú svoje povinnosti svedomito; 
c) nemajú žiadne podlžnosti voči klubu (najmä zaplatenie členského príspevku alebo vrátenie vypožičaného 

inventáru a pod.); 
d) aktivity pre združenie vykonávali v predchádzajúcom kalendárnom roku minimálne v časovom fonde 100 

hodín. 

§ 7 
Čestné – honorárne funkcie 

Čestnými, resp. honorárnymi funkciami klubu sú reprezentačné a poradné posty, ktorých úlohou je reprezentácia Oldtimer 
Rally Classic Clubu a jeho aktivít na vonok, najmä reprezentácia a ochrana dobrého mena podujatia Oldtimer Rally Classic. 
Osoba, ktorá je menovaná honorárnou funkciou, nemá rozhodovacie právomoci prislúchajúce predsedovi alebo 
predstavenstvu a nemá hlasovacie právo, ale má plné práva podľa §5 ods. 1.  

Do honorárnej funkcie môže byť menovaná predsedom alebo predstavenstvom združenia, písomným dekrétom, fyzická, ale 
aj právnická osoba, ktorá sa významným spôsobom zaslúžila o rozvoj združenia a jeho činností. S týmto menovaním musí 
navrhovaná osoba vopred súhlasiť. Titulovanie čestnej – honorárnej funkcie nie je priamo určené. Môže to byť napr. “čestný 
prezident klubu”, “čestný riaditeľ ORCS” a pod.  

Čestná – honorárna funkcia zaniká: 
a) posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom bolo usporiadané podujatie Oldtimer Rally Classic, ak 

osoba nepokračuje v príprave ďalšieho / nasledujúceho ročníka podujatia; 
b) písomným oznámenímo vzdaní sa funkcie; 
c) písomným vyjadrením predsedu, resp. predstavenstva združenia o zrušení funkcie; 
d) zánikom združenia; 
e) úmrtím / zánikom osoby. 

§ 8 
Hospodárenie klubu 

Hospodárenie sa uskutočňuje a riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a stanovami združenia. Združenie hospodári 
s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, ktorý slúži na plnenie jeho cieľov. Príjmy budú použité na činnosť klubu, najmä na 
organizáciu orientačnej stotinovej rally historických vozidiel OIdtimer Rally Classic. časť finančných prostriedkov je ukladaná 
na samostatný účet, zriadený na tento účel v peňažnom ústave. Hospodársky rok klubu začína 1. januára a končí 31. 
decembra daného kalendárneho roka. Majetok klubu musí byť spravovaný so zásadmi riadneho hospodárenia, ktorého 
zdrojmi sú: 

a) pravidelné členské príspevky od členov klubu; 
b) príspevky a dary od fyzických osôb, dotácie, granty a sponzorské príspevky od právnických osôb; 
c) príspevky od občanov a podnikateľských subjektov – podiel zaplatenej dane podľa Zákona 595/2003 Z. z. 

o dani z príjmu v platnom znení; 
d) výnosy z vlastnej činnosti; 
e) výnosy z verejných zbierok, zo vzdelávacích a spoločenských akcií, exhibičných jázd, reklamy a 

propagačnej činnosti; 
f) úrokov z finančných prostriedkov v peňažných ústavoch; 
g) dotácií zo štátneho rozpočtu a iných fondov; 
h) dedičstva; 
i) príjmy z ďalších činností. 

Členské príspevky: 

a) výšku členského príspevku určuje svojím rozhodnutím predstavenstvo, ktoré má právo rozhodnúť o 
odpustení členského príspevku pre členov organizácie pre kalendárny rok; 
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b) člen platí pri vstupe do združenia vstupný poplatok - zápisné, pokiaľ nie je rozhodnutím predstavenstva 
určené, podľa § 8 ods. členské príspevky pís. a), inak; 

c) ďalej je člen klubu povinný platiť členský príspevok za daný kalendárny rok (jeho výšku upravujú smernice 
predstavenstva), ktorý je splatný najneskôr do 31. januára na príslušný kalendárny rok, pokiaľ nie je 
rozhodnutím predstavenstva určené, podľa § 8 ods. členské príspevky pís. a), inak; 

d) v prípade omeškania platby členského príspevku po dobu dlhšiu ako dva mesiace, má predstavenstvo 
právo člena vylúčiť. 

§ 9 
Zrušenie klubu 

Klub sa zruší: 

a) uznesením predstavenstva o dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení s iným združením; 
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení. 

V prípade zrušenia klubu je predseda klubu určený ako likvidátor, ktorý zaistí rozdelenie majetku združenia s prihliadnutím na 
vysporiadanie jeho záväzkov. 

§ 10 
Záverečné ustanovenia 

1) Tieto stanovy nadobúdajú platnosť schválením prípravným výborom a účinnosť dňom registrácie združenia MV SR.  
2) Stanovy možno meniť alebo doplniť iba rozhodnutím predstavenstva klubu. 

V Považskej Bystrici dňa 15. 07. 2021
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