
ŠTATÚT  

Hospodárskej komisie Slovenského zväzu biatlonu 

ďalej len “HKSZB“ 
 

 

Článok I. Úvodné ustanovenie  

 

1. Hospodárska komisia (ďalej len HKSZB) Slovenského zväzu biatlonu (ďalej len SZB) 

bola zriadená na základe Stanov SZB, schválených Mimoriadnym valným zhromaždením 

SZB, ktoré sa uskutočnilo v Banskej Bystrici 30. apríla 2016.  

 

Článok II. Štruktúra a činnosť HK SZB  

 

1. HKSZB má minimálne 3 členov. 

2. Predsedom  HKSZB je viceprezident pre ekonomiku a marketing SZB, zvolený Valným 

zhromaždením SZB. 

3. Pri hlasovaní má každý člen HKSZB jeden hlas. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas 

predsedu HKSZB. 

4. HKSZB prijíma rozhodnutia na zasadnutí alebo korešpondenčne. Rozhodnutie je platné 

po hlasovaní nadpolovičnej väčšiny členov. 

5. Na zasadnutie komisie môže byť prizvaný aj iný člen SZB, alebo aj nečlen SZB, ako 

odborný poradca, určený na presne vymedzené úlohy, ktoré nie sú v rozpore so stanovami 

SZB 

6. HKSZB zasadá podľa potreby, minimálne však 2-krát ročne. 

7. Unesenia HK sú záväzné pre jej členov, zamestnancov SZB a po schválení Prezídiom 

SZB aj pre členskú základňu SZB. 

 

 

Článok III. 

Úlohy HK SZB 

 

1. Tvorí zásady hospodárenia SZB a kontroluje ich plnenie.  

2. Tvorí ročný finančný plán SZB a kontroluje jeho plnenie.  

3. Podľa potreby tvorí dlhodobé finančné plány, resp. investičné plány SZB a kontroluje ich 

plnenie.  

4.   Koordinuje činnosť obchodných spoločností SZB Vyhodnocuje správu o hospodárení 

obchodných spoločnosti s podielom SZB na ich imaní väčšom ako 25 %.  

5.   Navrhuje spôsob platenia členských príspevkov.  

4. Podieľa sa na kontrole účelnosti vynaložených finančných prostriedkov SZB a to vo 

vzťahu k štátnym a iným dotáciám a iným účelovo viazaným príjmom.  

5. Podieľa sa na kontrole nakladania s majetkom SZB. 

 



 

 

 

Článok IV. 

HK predkladá orgánom SZB 

 

1. Správu o hospodárení SZB za uplynulé rozpočtové obdobie. 

2. Finančný plán SZB na aktuálne rozpočtové obdobie. 

3. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom SZB. 

4. Návrhy na zriadenie obchodných spoločností SZB, správy o ich hospodárení a finančné 

plány.  

5. Návrh na výšku členských príspevkov.  

6. Výsledky plnenia úloh vyplývajúcich z uznesenie VZ SZB a P-SZB. 

 

 

Článok V. 

HK SZB pri svojej činnosti úzko spolupracuje 

 

1. so zamestnancami SZB, 

2. s kontrolórom SZB, 

3. s KRK SZB. 

 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. HK sa pri svojej činnosti riadi Stanovami SZB, uzneseniami VZ SZB a P-SZB a platným 

právnym poriadkom Slovenskej republiky.  

 

Štatút Hospodárskej komisie SZB bol schválený na zasadnutí prezídia SZB .........  

decembra 2016. 

 

 

 

V Banskej Bystrici  dňa: 

 

Dátum: .....................................................  Dátum: ................................................ 

 

Podpis: ......................................................  Podpis: ............................................... 

 Prezident SZB             Viceprezident SZB pre EaM 

 


