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\tfSTATUT
Pľíspevková oľganizácia Tatľan Kľásno nad Kysucou

Mostské zasfupiteľstvo v Kľásne nad Kysucou uznesenim č.2931207
zo dťta 10.12^2007 zľ:,aďuje s účinnosťou od 1 .2.2aa8 príspevkovú organtzacta
TATRAN KRASNO NAD KYSUCOU so sídlom: Kľásno nad Kysucou.

Clánok I
Základné rfiďaje

Zriaďavateľ: Mesto Kľásno nad Kysucou
Tatľan Kľásno nad Kysucou
Ul. l.máj a L255,0n a2
pľísp evkov á organ izärcia
42062209

ídlo:

Clánok II
Pľedmet činnosti

1. Mesto Kľásno nad Kysucou zriaďuje príspevkovú oľganizáciu Tatľan Krásno n*d
Kysucou ako Futbalový oddiel ea účelom uspokojovania záujmov a zá_l'ub občanov
v obtrasti telesnej l'Hltúľy a súčasne vyľvĺĺrať podĺnienky na upevĺiovanie ich zdľavia,
zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovri r{ikonnosť.

2. Hlavné činnosti Tatranu Kľásno nad Kysucou:

- Tatľan Kľásno nad Kysucou sa staľá o ronĺoj, prospeľifu a ochranu záuimov svojích
členov a zamestnancav' Paslgrt*je iE o,ďbcmÉ, poľadensku a sgľvisn* s}uŤbu.

- Tatľan Kľásao nad Kysucou vytváľa gkoaomioké, nratsľiálno _ technické, peľsonálne
a odboľné podmienky na telovýchcrmú činĺrasť oľganiaĺcie ako aj pľe jej jednotlivé
oddiely.

- Tatan Kľásao nad Kysucou pľostedníctvom oddietrov a odborov oľganizuje a
zabezpečuje pestľú paletu telovýchovrých, špoľtovýeh č.inností, hl'adaním nových
efektívnejších podmienok obsahu a foriem-

- Tasan K*ĺsno nad Kysueou v spolupľáci s oddielľni a odbormi zabezpeči ťvoľbu
a rgst vlssffio'h fiaančných zdľojov a iclr hospodáĺne využiĺie.



- Tatľan Kľásno nad Kysucou bude budovať, prevádzkovať audĺžjavať svoje a aj
w eľené telaýý ľ;hovné zanadenia-_ Futbalovy oddiel pľacuje 

111ostatrre a hospodári v ľámci schváleného roryočtu
Pľíspevková oľganizfnia TATRAN Kľásno nad Kysucou.

3 - Vedľajším predmetom čiĺnosti je poskytovanie služieb a činností v oblasti športu na
podporu hlavných činngstí Tatranu Krĺĺsno nad Ky*re*t} vÔ svojich nat*vyč}enených
priestoroch.

4. Uvedené predmety činnosti bude arganizéĺcia vykonávať iba na územíMesta Kĺásno
nad Kysucou.

5. oryanizácia hospodĺíri s vlastným majetkom a majetkom zriaďovatel'a zveľeným jej do
správy

Clánok III
organizačná štľuktúľa

qĹ)

1. Pľíspevkovú organiaĺciu Tatran Kľásno nad Kysucou ( ďa}ej len Po TKÍK) ľiadi
riaditeľ, ktoľého vyĺne$úva a odvoJáva ľ*estské zastrryitel'swo ĺta návľh pľl*átoru
Knisna nad Kysucou. Riaditeľ po dohode s pľimátoľoĺn mesta ustanovuje svojho
zĺstupeu a vedúcich jednotliffih organizačĺ$ich zIoŽiek Po TKnK a určuje ich
právomoc.

2. Riaditeľ sa zodpovedáĺr.a personálnu, odbornťl, hospodárskrr a kontrolnú činnoď
PO TKnK.

^|ŕ\ 
Na podpisovanie pĺáwych rlkonov sú potrebné dva podpisy - ľiaditeľa Po TKnK- -<-i a zástupcu mesta Kľásno nad Kysucou.

3. oľganizačnftrri zložkami Po TKnK sú:
ď odd+le'aie športov*j činngsti _ Íaj+mqík

- zodpove ďá zavšetku agendu a oľganizáciu futbatového k|ubu
- podiel'a sa na ffioľbe a pÍnoni ľozpočtu PG TKnK
_ ĺiadi sa pok5aarei Íiadit€l'a a poveĺeaého záslapcua zodpoved;ĺ sa im za svoju
činnosť

b/ ekonomické oddelenie - ekonóm fičtovľĺčka)
peĺsonelistil<a' ĺlrd*vó a #aaačĺeá q3čÉ*ffiť*tv*, *videncia ľnajeĺlaa fakĺuľácia
sekretáľske a pokladničné služby a pod
zodpovodá sa riaditeľovi

c/ oddelenie sprárry majetku - hospodáĺ



6Ĺ)

{r

- zodpovedá zaúdtžbu a úpravu špoľtového aľeálu, za prípraw bľacích plôeh na
zápasy a tréningy

- ľiadi ea polrynľniúaáĺteľa,zástupcua je im zodpovedný za svoju činnosť.

ČHnok IY
ľoľadné oľgány

1. Riaditeľ môže podl'a potreby zľiadiť stale a dočasné poradné orgrĺny Po TKnK.

2. Členstvo v poľadĺých oľgáaoch je čestné abezplatné.

3. Rokovacie poriadky poľadnýc}r orgánav staÍlovuje ľiaditeľ PQ TK1K.

ČHnotĺ V
Zamestnenei

t - Pľacgvĺrg - pľ ne vďalry gämest$anĹov Ps TKnK upľavujú všeobecn é záviimé
práv'ne predpisy, a{o *álronnjk pľáce a pľedpiĺy ĺrydane na joh_o ĺrykonanie.

z- * aniz.'llcíu pľácr, pľáva a p*vinnosti zgnmstnaapov ľG TKnK upravuje pľacovný
pĺ:ľi**{ĺlk, k*aď Wditvaĺiaditcľ po pľeľokovaai s ĺnestským uľadorn.

3' h'{doYé podnrienky mĺľ gsĺngnm v upľawjú pľíslušné mgdové pľedpisy dohodnuté
s ĺľrgs:tskýnr.ú*adggr Kľesno aad Kysucou.

Clánok YI
*Iospodáľsnie

1. Pľe spráur a trčelné vyživg*ie m*}et*ľ lnästs rveľenéko P* TKť*ľ{ pt*ti* p}a&é pľ*vrr*
predpisy pľe haqpadĺírxrie prí*p*vk*rffch *ľg**ieé*ií.

ľ9 TK1K je napojeľrá ĺm snančné vď*hy n rerp*če1 rll€$tä Hresĺ:* c*ĺÍ Kysrxxrt*, xkĺl
jeho pľíspevk*vá *q&aľtia*si*" *ľgaľ*ia*cäa h*sp*;áľi e*m+g,tg*te * v* sv*j*rÍr s$*l:g
nadobúdg pnĺva a uavčizujc *a- Príspv*k nn jeičinaosĺ'srbvďuje UĽ na zĺíklade
predloäenébo nr*vľľru ľoryočtu n* prŕslnšl$ ľclr Yýsleéoilĺ hospodĺĺrcria padlie&n
ssbvile*iu I\.fE KsK-

.a\,
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3. Príspevkovej organizácii Tatran Kĺásno nad Kysucou sa nĺeruje do správy majetok,
ktoý je vypísaný na inventuľe _ priloha k štatutu

4. Priestory spravovaných objektov a špoľt oý areáL môže prenajimať Po TKnK iným
orgaĺtlzárciám, inštitúciám, politiclqfm stľanám a hnutiam, ako i fyzickýmosobám len
so súhlasom primátoľa mesta alebo pľednostu.

5. Po TKnK je opľávnená vyvíjať hospodársku činnosť v súlade so záv'aznými pľávnymi
pľedpismi pre príspevkové organizácie.

6. Pľedpísané účtovné operácie, štatistické uýk""y zamesfirancov a miezd ako aj výsledok
hospodĺáľenia predkladá mestskému zastupiteľstvu za celú príspevkovú organlzáciu
ľiaditeľ.

7. Počet zamestnancov Po TKnK vyplyva z jeho schválenej organizačnej štruktúry

6S

€ľ.'

8 Kontľolu príspevkovej organ izácie T atran Kľásno nad Kysucou vykoná mestský
kontrolóľ napožiadanie vedenia mestského uľadu v Kľásne nad Kysucou.

čIánok VII
Záverečné ustanovenie

1. Tento štatút nadobúda účinnosť od 1.2.2008

/

r#r/
Ing. Jozef Horník

primátor mesta
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