SLOVENSKÝ

ZVAZ HÁDZANEJ , Junácka 6 , 832 80 BRATISLAVA

SMERNICA
„POSTUP PRI ZLÚČENÍ KLUBOV“

Článok I.
Základné ustanovenia
1. Smernica stanovuje postup pri zlúčení (fúzii) dvoch , prípadne viacerých
hádzanárskych klubov do nového klubu ako samostatného právneho subjektu.
2. V procese zlučovania klubov vystupujú –kluby ,ktoré sú združenými členmi SZH,
ďalej novovzniknutý klub (subjekt) a SZH.
Článok II.
Povinnosti klubov pred zlúčením (fúziou)
1. Kluby,ktoré sa rozhodli pre zlúčenie do nového spoločného subjektu,či už ako
občianskeho združenia alebo právnickej osoby,musia postupovať v zmysle svojich
stanov zaregistrovaných na Min.vnútra SR (ak ide o obč.združenie podľa Zákona
č. 83/90 Zb.),prípadne v zmysle spoločenskej zmluvy zaregistrovanej na obchodnom
registri príslušného okresného súdu (ak ide o právnickú osobu podľa Obchodného
zákonníka č.513/1991 Zb.).
2. V súlade so stanovami alebo spoločenskou zmluvou musia kluby,ktoré sa rozhodli
zlúčiť do nového klubu uskutočniť členskú schôdzu,konferenciu (riadnu alebo
mimoriadnu) či valné zhromaždenie .Z týchto stretnutí členov (spoločníkov) musí
byť spracovaná zápisnica overená notárom a predložená kópia prezenčnej listiny
účastníkov.
3. V zápisniciach zo zasadnutí členských schôdzí,konferencií alebo valných zhromaždení
musí byť uvedené kto je poverený a oprávnený konať v mene klubu (subjektu) ,ktorý
sa rozhodol zlučovať .Na základe toho môžu poverení zástupcovia klubov,ktoré sa
rozhodli uskutočniť zlúčenie ,konať,rozhodovať a podpisovať zmluvu o zlúčení
klubov.
4. Súčasne so zápisnicou a kópiou prezenčnej listiny účastníkov z členskej schôdze,
konferencie alebo valného zhromaždenia musí byť spracovaný a predložený
zoznam členov súhlasiacich s preregistrovaním do nového klubu (subjektu),prípadne
iba zoznam členov na preregistrovanie do nového klubu,ak stanovy či spoločenská
zmluva nevyžadujú ich súhlas k zmene členskej príslušnosti.
5. Pre potreby SZH musia byť v zmluve o zlúčení klubov jednoznačne uvedené
nasledujúce údaje :názvy pôvodných klubov, názov nového klubu (subjektu) , sídlo
nového klubu , štatutárni zástupcovia zodpovední konať v mene nového klubu vo
vzťahu k SZH, prechod povinností a práv všetkých družstiev pôvodných klubov
v športovo-technických otázkach a obsadenia súťaží SZH aj KZH. Súčasťou zmluvy
o zlúčení je príloha „Zoznam členov k registrácii za nový klub (subjekt)“.
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6. Po podpise zmluvy o zlúčení klubov musí byť zvolaná ustanovujúca členská
schôdza,valné zhromaždenie alebo konferencia novovzniknutého klubu (subjektu),na
ktorom budú schválené jeho stanovy resp. spoločenská zmluva.Z tohto stretnutia
členov (spoločníkov) musí byť spracovaná zápisnica overená štatutárnym zástupcom
novovzniknutého klubu (subjektu).Zmluva o zlúčení klubov musí byť overená
notárom.
7. Za platné stanovy alebo spoločenskú zmluvu novovzniknutého klubu (subjektu) budú
považované tie dokumenty,ktoré budú zaregistrované na Min.vnútra SR (v prípade
občianskeho združenia) resp. na obchodnom registri príslušného okresného súdu (v
prípade právnickej osoby podľa Obchodného zákonníka).
Článok III.
Zaregistrovanie nového klubu (subjektu) v SZH
1. Hádzanársky klub (subjekt) , ktorý vznikol zlúčením dvoch či viacerých pôvodných
klubov môže byť prijatý za združeného člena SZH na základe prihlášky,ktorú
prerokuje a schvaľuje VV SZH.
2. K prihláške za združeného člena SZH musí nový klub predložiť :
a) stanovy zaregistrované na Min.vnútra SR resp. spoločenskú zmluvu spolu
s výpisom z obchodného registra príslušného okresného súdu ,
b) zmluvu o zlúčení klubov overenú notárom s prílohou „Zoznam členov
k registrácii za nový klub“,
c) zápisnicu a prezenčnú listinu účastníkov z členskej schôdze,konferencie alebo
valného zhromaždenia novovzniknutého klubu (subjektu),
d) zápisnicu a prezenčnú listinu účastníkov z členskej schôdze,valného
zhromaždenia alebo konferencie pôvodných klubov,na ktorých sa rozhodlo
o zlúčení klubov ,
e) stanovy (spoločenské zmluvy) pôvodných klubov zaregistrované na
Min.vnútra SR (na obchodnom registri).
3. Prijatím prihlášky za člena SZH a splnením podmienok uvedených v čl. III,bod 2 , VV
SZH prihlášku novovzniknutého zlúčeného hádzanárskeho klubu schváli,čím sa
takýto nový klub zaregistruje v evidencii SZH.
4. Registrácia nového zlúčeného klubu neznamená pre pôvodné kluby automaticky zánik
ich združeného členstva v SZH.V tomto prípade musia pôvodné kluby postupovať
v zmysle Stanov SZH čl. IV.5 .
Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Ak pôvodný hádzanársky klub nemá právnu subjektivitu,ale je súčasťou iného
združenia ,potom podmienky pre zlúčenie klubov v súlade s touto smernicou musí
spĺňať jeho nadriadený orgán (združenie) s právnou subjektivitou.
2. Výklad tejto smernice vykonáva VV SZH.
3. Táto smernica platí od 1.10.2002.
Spracoval : Ing.Miloš Šubák,predseda LK SZH
Schválila : SR SZH na svojom zasadnutí 24.9.2002

