Stanovy
Klubu chovateľov severských poľovných psov
Článok I.
Názov klubu

Klub chovateľov severských poľovných psov
občianske združenie ( ďalej len KCHSPP )
Článok II.
Sídlo klubu, pôsobnosť
1. Sídlo klubu :
Družstevná 21, 900 45 Malinovo
2. Pôsobnosť klubu : Slovenská republika
Klub je prostredníctvom Slovenského poľovníckeho zväzu členom SKJ a FCI.

Článok III.
Ciele a predmet činnosti
1. Riadiť a zveľaďovať chov severských poľovných psov
zaradených v FCI 5 sekcie 2 v SR.
Západosibírskych lajok ( ďalej len ZSL ),
Východosibírskych lajok ( ďalej len VSL ),
Rusko-európskych lajok ( ďalej len REL ),
Karelských medvedích psov ( ďalej len KMP ),
Nórskych losích psov sivých ( ďalej len NLP-S ),
Nórskych losích psov čiernych ( ďalej len NLP-Č ),
Nórskych Lundehundov ( ďalej len NLDH ),
Švédskych losích psov ( ďalej len ŠLP ),
Švédskych (Norbotský) špicov ( ďalej len ŠŠ )
Fínskych špicov ( ďalej len FŠ ).
2. Zlepšovať a upevňovať štandardom stanovené exteriérové vlastnosti
a zabezpečiť jeho maximálne využívanie pre výkon práva poľovníctva.
3. Vytvárať podmienky pre využitie plemien v SR.
4. Stanoviť podmienky chovnosti uvedených plemien v bode 1.
5.Zverejňovať všetky informácie o chove a výcviku plemien.
6.Propagovať a spopularizovať chov severských poľovných psov.
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7. Spolupracovať s chovateľskými organizáciami a klubmi v EU
a v domovských krajinách jednotlivých plemien.
8. Spolupracovať so Slovenskou kynologickou jednotou a s ďalšími
kynologickými a poľovníckymi organizáciami a klubmi.
9. Propagovať vzťah medzi človekom a psom
Článok IV.
Členstvo v klube
1. Členom klubu môžu byť :
a) občania Slovenskej republiky a fyzické osoby s trvalým alebo
dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky
b) občania iného štátu,
c) osoby, ktorým bolo udelené čestné členstvo v klube, ktorí majú
záujem o chov, výcvik a použitie severských poľovných psov
( zaradených v FCI 5 sekcie 2 uvedených v bode 1) v SR.
2. Členom klubu nemôže byť ten , kto sa zaoberá chovom psov bez
preukazu o pôvode, alebo komerčným predajom psov.
3. Členov klubu prijíma výbor na základe písomnej prihlášky.
Prijatému členovi vydá výbor klubu po zaplatení zápisného
a členského príspevku členský preukaz.
4. Za členstvo v klube sa vyberá ročný členský poplatok , ktorý musí
člen uhradiť do termínu stanoveného výborom klubu do 15.3. bežného roka. Nový člen platí pri vstupe do klubu zápisné.
5. Majitelia chovných jedincov, ktorí sa chcú zaoberať čistokrvným
chovom psov, s preukazom pôvodu musia byť členmi klubu.
6. Členstvo v klube zaniká :
* smrťou člena
* vystúpením člena
* nezaplatením členského poplatku do stanoveného termínu
* vylúčením člena pre porušenie členskej disciplíny
* zánikom klubu
7. Členovia klubu majú právo :
a) voliť a byť volení do orgánov klubu
b) používať všetky výhody poskytované klubom, ak splnia
podmienky stanovené pre udeľovanie týchto výhod
c) žiadať informácie o činnosti klubu
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d) podávať dopyty , návrhy a sťažnosti orgánom klubu
e) zúčastňovať sa na všetkých akciách organizovaných klubom
8. Povinnosti členov klubu
a) uhradiť stanovený členský poplatok do 15.3. bežného roka
Ak člen neuhradí členský poplatok do 15.3. je povinný uhradiť
zápisné pre obnovenie členstva.
b) dodržiavať predpisy, uznesenia a prijaté zásady súvisiace
s členstvom v klube a chovom psov
c) hlásiť akúkoľvek zmenu , ktorá má vplyv na členstvo v klube
najneskôr do 14 dní
d) dodržiavať členskú disciplínu
e) uhradiť klubu škodu , za vznik ktorej zodpovedá
f) dodržiavať chovateľskú disciplínu podľa chovateľského poriadku
9. Čestné členstvo
a) Za mimoriadne zásluhy o rozvoj chovu severských poľovných
psov môže klub udeliť svojim členom čestné členstvo v zmysle
platných zásad.
b) Čestné členstvo je možné v odôvodnených prípadoch udeliť aj
cudziemu štátnemu príslušníkovi.
c) Čestní členovia neplatia členský príspevok.
Článok V.
Orgány klubu
1. Klub dodržiava funkčné obdobia 5 rokov
Orgány klubu sú :
a) členská schôdza klubu
b) výbor klubu
c) kontrolór
2. Členská schôdza klubu:
a) Členskú schôdzu klubu tvoria všetci členovia klubu. Členskú
schôdzu klubu zvoláva a bližšie pokyny na prípravu a konanie
vydáva výbor klubu , minimálne 14 dní pred konaním. Členská
schôdza je uznášaniaschopná ak je prítomných 30 % všetkých
členov klubu a uznesenie prijíma nadpolovičnou väčšinou
prítomných členov .
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b) schvaľuje stanovy klubu, zmeny a dodatky k stanovám, chovateľský a zápisný poriadok, predpis bonitácie a iné organizačné
dokumenty klubu.
c) prerokúva a schvaľuje správu výboru o činnosti a hospodárení
za uplynulé obdobie
d) určuje zásadnú líniu (smer) pre činnosť klubu v budúcom období
e) volí 5 členný výbor klubu a kontrolóra na ďalšie funkčné obdobie
f) výročná členská schôdza prijíma uznesenia nadpolovičnou
väčšinou prítomných členov
g) prerokúva návrhy členov klubu , vyšších orgánov a iných
organizácií
h) rokuje a uznáša sa o ďalších otázkach určených členskej schôdzi
i) volí zástupcov do kynologickej rady SPZ
3. Výbor klubu
Na prvom zasadnutí zvolí zo svojho stredu predsedu klubu a poverí
ďalších členov zodpovednosťou za jednotlivé úseky činnosti klubu.
Výbor klubu riadi činnosť v období medzi členskými schôdzami.
Výbor klubu má oprávnenie vykonať aplikácie zmien stanov vyplý vajúce zo zmien vyšších predpisov SPZ , z uznesení SPZ alebo zo
zmien zákonov NR SR ako aj iné potrebné administratívne zmeny.
Schôdzu výboru zvoláva predseda klubu podľa potreby najmenej
2 krát za rok , pričom prizýva kontrolóra klubu a poradcu chovu.
Klub navonok zastupuje predseda a jedná v jeho mene s inými
osobami. V prípade neprítomnosti predsedu túto úlohu preberá
tajomník klubu.
4. Kontrolór klubu :
a) v spolupráci s výborom klubu rieši sťažnosti členov klubu.
b) kontroluje plnenie uznesení členskej schôdze klubu , kontroluje
hospodárenie s finančnými prostriedkami klubu
c) predkladá výboru klubu a členskej schôdze návrhy opatrení
d) za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi klubu , ktorej
predkladá správu o činnosti
e) kontrolór klubu nie je členom výboru
5. Poradca chovu :
a) zodpovedá za dodržiavanie chovateľského a zápisného poriadku
b) vydáva súhlas na párenie
c) potvrdzuje chovnosť podľa chovateľského a zápisného poriadku
a predpisu bonitácie
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d) v spolupráci s výborom organizuje klubové akcie, výstavy, skúšky,
zvod a podobne.
e) predkladá výboru klubu správu o svojej činnosti a chovných
jedincoch ako i členskej schôdze
f) nie je členom výboru
Článok VI.
Hospodárenie klubu
1. Zdrojom príjmov klubu sú : členské príspevky , dotácie a dary
2. Klub hospodári so zverenými prostriedkami v zmysle všeobecných
platných predpisov, plánu práce a rozpočtu pre príslušný rok
3. Funkcie v orgánoch klubu sú čestné. Členovia orgánov klubu
majú právo na uhradenie nevyhnutných výdavkov spojených s výkonom funkcie v zmysle platných predpisov
Článok VII.
Zánik klubu
O zániku združenia rozhodne členská schôdza klubu 3/4 väčšinou
hlasov všetkých členov klubu a zároveň vymenuje likvidátora.
Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a s likvidačným zostatkom
naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze. Likvidátor zánik združenia
oznámi do 15-tich dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.
Pri likvidácii sa postupuje primerane podľa § 70.75 Obchodného
zákonníka.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť registráciou Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky.
Tieto stanovy schválila členská schôdza na svojom rokovaní dňa
20. apríla 2013 v Liptovskej Tepličke.
Prijatím týchto stanov KCHSPP strácajú platnosť stanovy klubu
prijaté dňa 27. apríla 2002
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