Návrh na ČS 26.3.2017
Poznámka : Zmeny a dodatky sú písané kurzívou
STANOVY
občianskeho združenia
AEROKLUBPREŠOV
Základné ustanovenia
Aeroklub Prešov je v zmysle zákona č. 83/1990 Z.z. dobrovoľným združením občanov,
ktorý naväzuje na tradície športového letectva a parašutizmu v regióne Prešova a
ustanovenie odbočky Slovenského národného aeroklubu v Prešove dňa 15.12.1945. Je
základným organizačným článkom Slovenského národného Aeroklubu M. R. Štefánika o.z.
(ďalej SNA).
1. Poslaním Aeroklubu Prešov (ďalej AK) je v súlade s platnými právnymi predpismi:
 podporovať, organizovať a vykonávať výchovnú, športovú a záujmovo-výcvikovú
činnosť detí, mládeže, občanov Európskej únie a občanov zdravotne postihnutých
na úseku športového letectva a parašutizmu, rozširovať a prehlbovať vplyv
klubového života na rozvíjanie osobnostného vybavenia,
 rozširovať a prehlbovať záujem verejnosti o letectvo,
 dbať vo všetkých športových leteckých činnostiach na rešpektovanie právnych a
výcvikových predpisov, záujmov občanov a ochrany prírody,
 združovať záujemcov o športové lietanie a parašutizmus a jeho priaznivcov,
presadzovať a hájiť záujmy členov AK,
 rozvoj športu vo všeobecnosti a napĺňanie verejného záujmu v športe, najmä
zabezpečenie prípravy a účasti športových reprezentantoch na významných
súťažiach, ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu života
obyvateľstva.
2. AK je otvoreným, samostatným, nezávislým a nepolitickým združením občanov,
vyvijajúcim svoju činnosť na demokratických princípoch. Je organizáciou s právnou
subjektivitou so sídlom v Prešove, Vranovská ulica č. 72, 080 01 Prešov, Slovenská
republika.
Členstvo
3. AK tvoria:
 čestní členovia, ktorí sa zvlášť zaslúžili o rozvoj alebo propagáciu slovenského
športového letectva a parašutizmu,
 zaslúžilí členovia, ktorí sa zaslúžili o rozvoj AK a športového letectva a parašutizmu,
 riadni členovia,
 členovia na dobu určitú.
4. Prevod a prechod členstva v AK nie je možný.
5. Členstvo v AK je dobrovoľné. Členom AK sa môže stať fyzická osoba po dovršení 15.
rokov, ktorá podá písomnú prihlášku, v ktorej potvrdí svoj súhlas a vôľu podriadiť sa
platným pravidlám športového letectva a parašutizmu, ktoré sú vyjadrené v predpisoch
SNA, predpisoch medzinárodnej športovej organizácie Féderation Áeronautique
International (Lausanne, Švajčiarsko), ako aj rozhodnutiam ich orgánov, ktoré sú vydané v
súlade s týmito pravidlami a súhlas so Stanovami AK a SNA a cieľmi AK, za predpokladu,
že nebola z AK resp. SNA vylúčená v dobe kratšej než 5 rokov pred podaním prihlášky.
Fyzická osoba mladšia ako 18 rokov sa môže stáť členom len s písomným súhlasom
rodičov resp. zákonného zástupcu a písomným potvrdením ich súhlasu a vôle podriadiť
sa platným pravidlám športového letectva a parašutizmu, ktoré sú vyjadrené v predpisoch
SNA, predpisoch medzinárodnej športovej organizácie Féderation Áeronautique

International (Lausanne, Švajčiarsko), ako aj rozhodnutiam ich orgánov, ktoré sú vydané v
súlade s týmito pravidlam a súhlas so Stanovami AK, SNA a cieľmi AK.
6. Členstvo zaniká :
 písomným oznámením člena, že ukončuje svoje členstvo v AK, dňom doručenia
tohto
 písomného oznámenia, bez nároku na vrátenie pomernej časti zaplatených
členských
 príspevkov,
 úmrtím člena,
 vyškrtnutím člena pre neplatenie členských príspevkov, poplatkov a finačných
záväzkov v termíne určenom členskou schôdzou (ďalej ČS),
 vylúčením pre previnenie nezlučiteľné s členstvom (hrubé porušenie Stanov AK,
porušenie predpisov AK a SNA, pravidiel Svetového antidopingového programu,
trestná činnosť, korupcia, manipulácia priebehu a výsledkov súťaží, úmyselné
poškodenie dobrého mena alebo záujmov AK a SNA, úmyselné poškodenie
majetku alebo hospodárenia AK a zneužitie funkcie, či už volenej alebo menovanej
v AK ) bez nároku na vrátenie pomernej časti zaplatených členských príspevkov.
Ak člen AK nezaplatí členské príspevky, poplatky a finančné záväzky voči AK v termíne
určenom ČS, zaniká jeho členstvo vyškrtnutím do 30 dní od odoslania márnej výzvy na
splnenie týchto záväzkov. Výzvu zasiela Rada AK do 30 dní od uplynutia termínu
splatnosti záväzku.
Návrh na vylúčenie člena môže podať ktorýkoľvek člen AK alebo volený orgán AK. Návrh
musí mať písomnú formu a musí dôvody návrhu a dôkazy konania člena. musí byť
doručený voleným orgánom do doby, kedy od zistenia konania člena neuplynulo ako 6
mesiacov. Člen má právo hájiť sa a musí byť pozvaný na rokovanie, ktoré rozhoduje o
jeho vylúčení. Pred týmto rokovaním musí byť oboznámený so všetkými skutočnosťami,
ktoré sú voleným orgánom resp. ČS známe. Toto oboznámenie musí mať písomnú formu
a musí byť potvrdené jeho prijatie obvineným členom AK v lehote najmenej 7 dní pred
rokovaním voleného orgánu resp. ČS o jeho vylúčení. Členstvo je pozastavené tým
členom, na ktorých bola podaná obžaloba za trestný čin až do skončenia trestného
konania o tomto trestnom čine, a ktorí nezaplatili do stanoveného termínu :
 ročný členský príspevok; počas doby pozastavenia členstva z tohto dôvodu, člen
nemá nárok na výhody poskytované riadnym členom, nemá právo hlasovať, voliť a
nemôže byť volený do žiadnych orgánov,
 príslušný ročný členský odborový príspevok; počas doby pozastavenia členstva z
tohto dôvodu, člen nemá nárok na výhody poskytované členom príslušného odboru,
 členský vkladový príspevok v plnej výške; počas doby pozastavenia členstva z
tohto dôvodu, člen nemá právo hlasovať, voliť, nemôže byť volený do žiadnych
orgánov.
Vysporiadaním nedoplatkov na členských príspevkoch a oslobodením od trestného
konania končí pozastavenie členstva a obnovia sa výhody a práva členov.
Dokladom o členstve je členský preukaz.
7. Každý člen AK má právo:
 zúčastňovať sa aktivít a akcií usporiadaných AK,
 zúčastňovať sa členských schôdzí a rokovaní,
 dávať podnety, návrhy, pripomienky a požadovať na ne do 30 dní odpoveď,
 hlasovať na ČS a voliť, byť volený, s výnimkou čestných členov; podmienkou byť
volený do funkcie je bezúhonnosť, vek nad 18 rokov a dĺžka členstva v AK
minimálne 3 roky,
pokiaľ jeho práva nie sú obmedzené z pozastavenia členstva.
Ak sa člen AK stane alebo je členom inej právnickej alebo fyzickej osoby zaoberajúcej sa

športovou činnosťou v letectve a parašutizme, s výnimkou športových centier SNA,
združení ULL, SFUL, závesného lietania a paraglidingu, nemá právo byť volený do funkcií
v rámci AK.
8. Každý člen AK má povinnosť:
 dodržiavať Stanovy AK, disciplínu a zásady morálky,
 podieľať sa na činnosti AK a riadne vykonávať funkcie v AK,
 chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok AK,
 riadne a včas platiť členské príspevky a poplatky, s výnimkou čestných členov,
 nepoškodzovať záujmy AK,
 dodržiavať zásady lojality, čestnosti a športového správania sa, fair play, boja proti
 dopingu, chrániť a podporovať svojim konaním a správaním dobré meno AK a SNA
a slovenského športového letectva a parašutizmu,
 dodržiavať pravidlá letectva a parašutizmu, pravidlá Svetového antidopingového
programu, opatrenia proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iné pravidlá a
opatrenia proti negatívnym javom v športe vyplývajúce z medzinárodných
predpisov a rozhodnutí.
Orgány AK
9. Najvyšším orgánom občianskeho združenia Aeroklub Prešov je členská schôdza.
Zasadanie ČS sa koná podľa potreby, najmenej raz za 6 mesiacov. ČS zvoláva predseda
Aeroklubu alebo Rada Aeroklubu (ďalej R-AK). Mimoriadnu ČS je povinný zvolať predseda
AK, ak o to požiada písomne minimálne 1/3 členov, ktorí majú právo hlasovať alebo 1/3
členov R-AK alebo Kontrolná a revízna komisia (ďalej KaRK), a to do 30 dní od doručenia
takej žiadosti.
10. ČS prerokúva všetky zásadné otázky činnosti AK. Rozhoduje o otázkach vzniku AK,
názvu a symbolike AK, členstva, orgánoch AK a hospodárenia AK. ČS schvaľuje Stanovy
AK a ich zmeny. Rozhoduje o založení a zrušení vlastnej obchodnej spoločnosti.
ČS nemôže rozhodovať o bode, ktorý nie je uvedený v programe schválenom členmi na
začiatku ČS. V rámci bodu “Rôzne” alebo “Diskusia”, alebo bodov ich zmyslu a obsahu
podobným môže ČS prijímať iba odporúčania a stanoviská .
Zo zasadnutia ČS sa vyhotovuje zápisnica, ktorú AK uchováva po čas , ktorý nesmie byť
kratší ako šesť rokov. Zápisnica obsahuje:
 schválený program zasadnutia,
 prezenčnú listinu a písomné splnomocnenia, ak boli predložené,
 zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,
 dôležité vyjadrenia členov a orgánov AK k jednotlivým bodom programu vrátane
výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým
rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiada,
 meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.
11. ČS volí a odvoláva predsedu AK, členov R-AK, predsedu KaRK a dvoch členov KaRK.
V prípade odvolania predsedu AK a členov R-AK stanoví ČS volebnú komisiu, ktorá do 30
dní zvolá ČS a organizačné pripraví voľby. Odvolaný predseda AK a členovia R-AK
vykonávajú svoju funkciu do doby zvolenia nových orgánov AK, pričom v tomto období
nesmú nakladať s majetkom a financiami AK a uzatvárať v mene AK zmluvné vzťahy. V
prípade odvolania predsedu KaRK a členov KaRK táto stráca svoje právomoci s
okamžitou platnosťou.
ČS je uznášania schopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov, ktorí majú právo
hlasovať. V prípade opätovného zvolania ČS, je táto uznášania schopná, ak je prítomná
1/3 členov, ktorí majú právo hlasovať. V opačnom prípade predseda AK resp. R-AK zvolá
ČS v inom termíne do 60 dní.

Uznesenie ČS je platné, ak za neho hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov
AK, čestní členovia, ktorí sa zvlášť zaslúžili o rozvoj alebo propagáciu slovenského
športového letectva a parašutizmu,ktorí majú právo hlasovať.
12. O zániku AK, spôsobe a forme majetkového vysporiadania pri zániku AK, rozdelení
majetku, odpredaji hnuteľného majetku v obstarávacej cene vyššej ako 2 000 EUR a
odpredaji nehnuteľného majetku AK, Stanovách AK a ich zmenách rozhoduje ČS, na ktorej
sa zúčastní najmenej 2/3 členov, ktorí majú právo hlasovať na ČS. Na platnosť uznesenia
je potrebný súhlas 2/3 väčšiny prítomných členov AK, ktorí majú právo hlasovať na ČS..
13. Rada AK je 5 členný orgán (vrátane predsedu AK), ktorý riadi činnosť AK v období
medzi ČS v zmysle Stanov AK , organizačného poriadku a v súlade s uzneseniami ČS.
Vytvára ekonomické, materialno-technické, personálne a odborné podmienky na činnosť
AK.
14. Rada AK rozhoduje o:
 organizovaní činností a aktivít AK,
 hospodárení s finančnými prostriedkami AK v súlade s pravidlami schválenými ČS,
 výdavkoch podľa schváleného rozpočtu pre daný rok,
 nákupe a odpredaji hnuteľného majetku v obstarávacej cene nižšej ako 2 000 EUR
a o výdavkoch do maximálnej výšky 5 000 EUR mimo rozpočet s následným
informovaním ČS,
 odmeňovaní v AK a
 zvolaní ČS.
15. Predseda AK navrhuje a po menovaní Slovenským národným aeroklubom, Žilina
poveruje členov AK, splňujúcich odborné a kvalifikačné predpoklady Dopravného úradu,
funkciou vedúceho technickej prevádzky so zodpovednosťou za technickú prevádzku a
vedúceho letovej prevádzky so zodpovednosťou za letovú prevádzku.
Predseda AK poveruje člena AK, splňujúceho odborné ekonomické predpoklady, funkciou
hospodára so zodpovednosťou za hospodársku činnosť.
Ak to vyžadujú záujmy AK a umožňuje to finančná situácia môžu pôsobiť v rámci AK aj
osoby v právnom postavení zamestnancov AK. Zamestnancov prijíma do pracovného
pomeru na základe pracovnej zmluvy a odvoláva z pracovného pomeru predseda AK po
odsúhlasení zámeru R-AK.
16. Predseda Aeroklubu je najvyšším predstaviteľom AK, je štatutárnym zástupcom AK,
zvoláva a riadi zasadnutia ČS a R-AK, predkladá správu o činnosti a hospodárení AK ČS a
kontroluje športovo záujmovú činnosť a hospodársku činnosť. Správa o činnosti a
hospodárení AK, ktorú predkladá ČS predseda AK, musí okrem iného obsahovať v
prehľadnej forme aj údaje o hospodárení jednotlivých odborov a o toku finančných
prostriedkov v rámci AK. Správa musí byť poskytnutá Kontrolnej a revíznej komisii
minimálne 10 dní pred jej zverejnením na ČS. Informácie o hospodárení AK sú neverejné
a sú určené len pre členov AK. V mene AK navonok koná predseda alebo ním
splnomocnený zástupca tak, že k natlačenému, alebo napísanému názvu AK pripojí svoj
podpis.
17. Kontrolná a revízna komisia je 3-členný orgán na čele s predsedom. Zabezpečuje
komplexnú kontrolu činností AK, prerokúva sťažnosti, návrhy a pripomienky členov a
verejnosti, dodržiavanie zákonných, prevádzkových a výcvikových predpisov, ochranu
občanov a prírody. KaRK sa pri svojej činnosti riadi zásadami činnosti KaRK AK Prešov a
platnou legislatívou Slovenskej republiky. KaRK vyhodnocuje aktuálny hospodársky stav
AK každé 3 mesiace, najmä stav účtov, majetku, aktív, pasív, rizík a cudzích prostriedkov.
KaRK predkladá správu ČS. Predseda KaRK resp. ním poverený zástupca – člen KaRK
má právo účasti na zasadnutiach orgánov AK.
18. Činnosť v príslušnej odbornosti, v súlade s prevádzkovými predpismi a pokynmi R-AK,
organizujú odbory jednotlivých činností AK. Odbory si volia komisie – motorovú,
bezmotorovú, parašutizmu – a predsedov komisií.

19. Rada zaslúžilých členov (RZČ) je poradným orgánom ČS a skladá sa z čestných a
zaslúžilých členov AK. RZČ na čele s predsedom prerokúva koncepčné a zásadné otázky
činnosti AK a predkladá svoje stanoviská R-AK, KaRK a ČS. Predseda RZČ má právo
účasti na zasadnutiach všetkých orgánov AK, kde sa tieto otázky prejednávajú.
20. Orgány AK sú zodpovedné za svoju činnosť členom AK. Orgány AK, mimo ČS, sú
uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov. Uznesenie orgánu je
prijaté, ak za neho hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov orgánu.
21. Volebné obdobie orgánov AK je 3 roky. Počas funkčného obdobia môžu byť volení
členovia orgánov AK doplnení kooptáciou až do 1/3 počtu ich členov s výnimkou ich
predsedov.
Predseda AK má právo pozastaviť činnosť člena R-AK do mimoriadnej členskej schôdzi,
avšak pozastavenie činnosti a jeho odvolanie musí potvrdiť členská schôdza AK.
Odvolanie člena orgánu AK musí mať písomnú formu a musí obsahovať dôvody a dôkazy
konania člena orgánu AK. Odvolanie člena orgánu AK musí byť doručené členovi do doby,
kedy od zistenia konania člena neuplynulo viac ako 6 mesiacov.
Člen orgánu má právo hájiť sa a musí byť pozvaný na rokovanie, ktoré rozhoduje o jeho
odvolaní. Pred týmto rokovaním musí byť oboznámený so všetkými skutočnosťami, ktoré
sú voleným orgánom resp. ČS známe. Toto oboznámenie musí mať písomnú formu a musí
byť potvrdené jeho prijatie obvineným členom orgánu AK v lehote najmenej 7 dní pred
rokovaním voleného orgánu resp. ČS o jeho odvolaní.
Štatutárny orgán a členovia orgánov AK sú povinní vykonávať svoju funkciu s náležitou
odbornou starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanoviská KaRK a odborných
orgánov národného športového zväzu; ak sa od ich stanoviska odchýlia, sú povinní svoje
rozhodnutie zdôvodniť a zverejniť spolu s príslušným stanoviskom. Nesmú
uprednostňovať svoje záujmy, záujmy určitej skupiny členov alebo záujmy tretích osôb
pred záujmami AK.
Členstvo v KaRK je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch AK.
Výkon funkcie volených členov orgánov AK je nezlučiteľný s výkonom funkcie v
štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodávateľa tovarov alebo služieb pre AK
alebo SNA.
Majetok a hospodárenie
22. Aeroklub má v majetku a v správe hnuteľný a nehnuteľný majetok potrebný na
zabezpečenie vlastnej činnosti. Nakladá s ním v súlade so Stanovami AK, uzneseniami
ČS a s právnymi predpismi.
23.Majetok Aeroklubu je súbor vecí, práv a oceniteľných hodnôt tvorený z členských
príspevkov a poplatkov, výnosov z hospodárskej a športovej činnosti, z iných príspevkov,
dotácii a darov fyzických a právnických osôb, veci a oceniteľných práv získaných
delimitáciou resp. iným spôsobom od iných občianskych združení, veci zakúpených z
peňažných prostriedkov vytvorených AK slúžiacim na záujmovú a športovú činnosť členov
a výkon hospodárskej činnosti, zo štátnych príspevkov a iných príjmov. Ak fyzická osoba
alebo právnická osoba poskytla Aeroklubu dar alebo príspevok na konkrétny účel,
Aeroklub je oprávnený použiť ho na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom tej osoby,
ktorá dar alebo príspevok poskytla.
Majetok AK je evidovaný a účtovaný v súlade s platnými právnymi predpismi a môže byť
použitý výlučne na plnenie účelu združenia a v prospech jeho členov.
24. AK vytvára sústavu ekonomických informácií, vedie účtovníctvo, spracováva a štátnym
orgánom poskytuje výkazy a informácie o svojej činnosti podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov. Účtovným obdobím združenia je kalendárny rok. Vedenie účtovníctva
zabezpečuje predseda AK. Ročná účtovná závierka sa zostavuje po uplynutí účtovného
obdobia v čase a spôsobom upraveným právnymi predpismi a predkladá sa spolu s
návrhom na prípadné použitie a rozdelenie zisku na schválenie ČS. Účtovná závierka sa
archivuje v súlade s platnými právnymi predpismi.

25. Pri dobrovoľnom rozpustení združenia vykoná majetkové vyporiadanie AK likvidátor.
určený členskou schôdzou AK. Pri zániku združenia právoplatným rozhodnutím
ministerstva o jeho rozpustení v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
platnom znení vykoná majetkové vyporiadanie AK likvidátor určený ministerstvom.
Likvidátor musí dať majetok znalecky ohodnotiť a predávať ho s prihliadnutím na trhovú
hodnotu. Likvidátor vykoná vysporiadanie majetku, pohľadávok dlžníkov, finančných
záväzkov členov AK a likvidačný zostatok po uspokojení nárokov veriteľov rozdelí medzi
členov združenia rovným dielom s výnimkou členov na dobu určitú.
Záverečné ustanovenia
26. Aeroklub môže zaniknúť dobrovoľným rozpustením, zlúčením s iným združením,
právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení v zmysle zákona č. 83/1990 Zb.
o združovaní občanov platnom znení. O spôsobe dobrovoľného rozpustenia alebo
zlúčenia s iným združením, rozhoduje členská schôdza v súlade s bodom 12. týchto
Stanov. Na základe rozhodnutia členskej schôdze predseda AK oznámi zánik občianskeho
združenia do 15 dní príslušnému ministerstvu.
27. Veci neustanovené týmito Stanovami AK sa riadia prevádzkovými predpismi SNA,
právnymi predpismi a platnou legislatívou Slovenskej republiky.
Kandidáti na členstvo v AK, po účinnosti týchto Stanov AK, sa stanú členmi AK od doby
prijatia za kandidáta na členstvo v AK, pokiaľ zaplatia členský vkladový príspevok a
potvrdia svoj súhlas so Stanovami AK a cieľmi AK. O výške členského vkladového
príspevku rozhoduje členská schôdza nadpolovičnou väčšinou hlasov.
28. Symbolikou AK je znak vo farbách:
 svetlomodrej
 tmavomodrej – obrysy, písmená
 oranžovej – vtáky.

29.Predseda AK je povinný na žiadosť ktoréhokoľvek člena AK požiadať Ministerstvo
školstva, vedy výskumu a športu SR o určenie nezávislého pozorovateľa, ktorý bude
oprávnený zúčastniť sa na voľbách a na zasadnutí volebnej komisie vrátane sčítavania
hlasov. Nezávislý pozorovateľ uvedie svoje zistenia o príprave, priebehu a výsledku volieb
v písomnej správe, v ktorej uvedie zistené nedostatky. Na zistené nedostatky je povinný
upozorniť volebnú komisiu a KaRK bezodkladne po ich zistení. Správa nezávislého
pozorovateľa je prílohou zápisnice z volieb.
30.AK je povinný písomne oznámiť do Registra SNA všetky právne relevantné zmeny
nasledujúci deň po dni, kedy nastala zmena alebo sa o nej orgány AK dozvedeli, najmä ak
ide o:
 zmenu v stanovách člena AK,
 zmenu v identifikačných údajoch člena AK,
 zmenu v zozname funkcionárov AK,
 zmenu v zastupovaní AK, najmä ak ide o zmenu osoby štatutára, delegáta
najvyššieho orgánu AK, štatutárneho zástupcu alebo zástupcu člena AK,
 podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo vstup do likvidácie alebo,
 iné závažné právne skutočnosti, ktoré majú vplyv na jeho členstvo v SNA,
 platenie členských príspevkov vo výške určenej pre jednotlivé typy členstva a
kategórie členov rozhodnutím najvyššieho výkonného orgánu SNA.

31.Akýkoľvek domáci spor, súvisiaci so stanovami, predpismi a rozhodnutiami AK, SNA a
medzinárodnej športovej organizácie, budú členovia AK prednostne riešiť prostredníctvom
príslušných orgánov AK a SNA, pokiaľ to nevylučuje právny poriadok; člen AK je tiež
povinný podriadiť sa právomoci Športového arbitrážneho súdu (CAS).
32.Prijímateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu je povinný priebežne zverejňovať
informácie o prijatí a spôsobe použitia prostriedkov zo štátneho rozpočtu najneskôr do 25.
dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli
prostriedky štátneho rozpočtu prijaté alebo použité, ak nevedie príjmy a výdavky
prostriedkov zo štátneho rozpočtu na osobitnom bankovom účte.
Stanovy schválila členské schôdza Aeroklubu Prešov dňa ……...
a nadobúdajú
účinnosť dňom schválenia MV SR.
Týmto sa rušia Stanovy Aeroklubu Prešov o.z. registrované na MV SR dňa 4.6.2008 pod
číslom VVS/1-900/90-6555-5.

