Čl. 12
1. Slovenský

Organizácia

stolnotenisový

a) Slovenský

vyšších a nižších stupňov

zväz

stolnotenisový

zväz je vrcholnou

stolnoteni
1.

2. Okresné

a oblastné

stolnotenisové

1. Majetok VsSTZ je tvorený z príjmov od SSTZ, príspevku Konfederácie
zväzov (KŠZ) a ďalej z:
a) poplatkov oddielov ako štartovné, poplatkov za prestupy hráčov,
trestov ukladaných v súťažiach riadených VsSTZ
b) príjmov z povolenej hospodárskej činnosti
c) dotácii a darov
d) príjmov z reklamnej, propagačnej činnosti a sponzorskej činnosti
e) príjmov z výcvikových táborov, sústredení škôl stolného tenisu
f) príjmov z poplatkov za školenia

zväzy

a) Na zabezpečenie
rozvoja stolného tenisu v okresoch, na organizáciu
okresných
majstrovských
súťaží družstiev, jednotlivcovanemajstrovských
súťaží sa vytvárajú okresné
stolnotenisové zväzy, alebo oblastné stolnotenisové zväzy (ObSTZ).
b) VsSTZ je oprávnený požadovať úradné správy o činnosti
súťažiach a pomáhať im hlavne v metodickej oblasti.

okresných

zväzov

a o ich

c) Pokiaľ v niektorom z okresov nie je vytvorený OSTZ, alebo nie je súčasťou ObSTZ je
možné aby družstvá, resp. jednotlivci z takého okresu boli združení vo fungujúcom OSTZ iného
okresu (avšak všetky subjekty z okresu, kde nie je OSTZ v rovnakom fungujúcom OSTZ).

Čl. 16
l.

d) Pokiaľ družstvo chce štartovať v súťaži, ktorú riadi VsSTZ, kde územne nepatrí (resp.
v okresnej súťaži iného kraja), v odôvodnených prípadoch tak môže urobiť so súhlasom oboch
zainteresovaných
KSTZ.
.

Finančné

1. VsSTZ

ČI.17

V oblasti riadenia súťaží je VsSTZ povinný
majstrovských súťaží v nadväznosti regionálnych

3.

VsSTZ vyžaduje od
družstiev a jednotlivcov

dávať SSTZ podklady
súťaží na celoslovenské.

pre

riadenie

2.
SSTZ informovať
do celoslovenských

Konferencia

tiež rozhoduje

o celoslovenských
súťažiach a zaraďovanie
súťaží podľa platných smerníc a pokynov.

4.

Okresné stolnotenisové zväzy sú povinné informovať prostredníctvom
svojich úradných
správ o priebehu okresných súťaží, aby bola zabezpečená ich nadväznosť na krajské
súťaže a sú povinné nahlásiť každú zmenu štatutárneho orgánu.

5.

VsSTZ informuje OSTZ a ObSTZ o činnosti zasielaním

rok.

USTANOVENIA
Zánik VsSTZ

1. VsSTZ zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným občianskym združením.
K takýmto rozhodnutiam je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov
konferencie.

S0 SSTZ.

2.

rozpočtu na kalendárny
je poverená komisia VY.

V.

Vzťahy VsSTZ k Slovenskému stoinotenisovému
zväzu (SSTZ)
a okresným stoinotenisovým
zväzom (OSTZ)

úzko spolupracuje

peňažných

hospodárenie

VsSTZ hospodári na základe schváleného
finančného
Bezprostredným hospodárením i finančnými prostriedkami

ZÁVEREČNÉ
Čl. 13

športových

o vysporiadaní

majetku VsSTZ

Čl. 18 Účinnosť

stanov

1. Konferencia VsSTZ schválila dňa 9.mája 2013 zmenu Stanov Východoslovenského
stolnotenisového zväzu registrovaných
MV dňa 20.5.1996 pod. sp. zn. VYS/I-900/9011449.

svojich úradných správ.

2.

Záväzný výklad stanov robí Výkonný výbor VsSTZ.

:ó. Týmito

stanovami sa v plnom rozsahu rušia stanovy registrované
VVS/I-900/90-11449-4.
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JUDr. Jana Vallová, PhD.
riaditeľka odboru
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všeobecnej vnútorn9j správy

