
Stanovy 

Podunajskej hasičskej ligy   
Občianske združenie 

 

Článok I. 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

a.) Názov : Podunajská hasičská liga (PDHL) 

b.) Sídlo a adresa : Zdravotnícka 856/6, 946 52 Imeľ 

c.) PDHL  je nezávislá, nezisková, nestranícka, záujmová a športová organizácia s plnou právnou 

subjektivitou, ktorá vykonáva svoju činnosť v súlade s právnymi normami  na celom území 

Slovenskej republiky. 

d.) Hlavným poslaním činnosti PDHL je združovanie a riadenie samostatných hasičských družstiev  

(HD) pre organizovanie súťaží v požiarnom útoku podľa schválených pravidiel na celom území 

Slovenskej republiky. 

e.) Združuje skupiny a jednotlivcov, ktorí sa chcú spoločne podieľať na vytváraní metodickej 

a technickej príprave a uskutočňovaní jednotlivých športových aktivít.  

f.) PDHL udržiava a rozvíja športové, historické, remeselné a folklórne tradície. 

g.) PDHL podporuje miestu a regionálnu kultúru. 

 

Článok II. 

ČLENSTVO 

a.) Členstvo v PDHL je dobrovoľné. Vzniká na základe osobnej alebo kolektívnej prihlášky HD . 

b.) Jej členom môže byť  osoba staršia ako 15 rokov, ktorá zaplatí členský poplatok vo výške 1 € a 

ktorá sa bude riadiť Stanovami PDHL a dodržiavať pravidlá ligy tak ako je stanovené.  

c.) Čestné členstvo vzniká na návrh riadneho člena a po schválení Snemom PDHL.  

d.) Člen  má právo  predkladať návrhy a pripomienky k činnosti PDHL. Voliť a byť volený do 

orgánov PDHL po dovŕšení veku 18 rokov.  

e.) Hlasovacie právo a účasť na Sneme PDHL majú  dvaja vybraní  členovia HD z ktorých iba jeden 

má hlasovacie právo. Výber členov je v kompetencii HD, ktoré deleguje na tento Snem.  



f.) Hlasovacie právo má iba člen družstva, ktoré štartovalo v predchádzajúcom ročníku PDHL. 

g.) Člen má nasledovné povinnosti : dodržiavať stanovy, súťažný poriadok a všetky predpisy 

schválené Snemom PDHL. 

h.) Každý člen PDHL musí predovšetkým dbať o dobré meno PDHL a zdržať sa akejkoľvek 

činnosti, ktorá by mohla poškodiť záujmy PDHL. 

i.) Členstvo zaniká  vystúpením, zrušením, vylúčením, úmrtím a zánikom PDHL.  

 

Článok III. 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 

Snem PDHL  je najvyšší orgán PDHL, ktorý zvoláva Rada PDHL minimálne 1 x v roku.   

a.) Rozhoduje o zániku, zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným 

rozpustením. 

b.) Schvaľuje stanovy PDHL, ich základné predpisy, ich zmeny a doplnky 

c.) Upravuje a schvaľuje pravidlá resp. súťažný poriadok PDHL. 

d.) Schvaľuje kalendár súťaží zaradených do PDHL. 

e.) Volí a odvoláva členov Rady ligy PDHL. 

f.) Rozhoduje o názve a symbolike.  

 

Rada PDHL  je výkonným orgánom PDHL  a za svoju činnosť je zodpovedná Snemu PDHL  

a.) Skladá sa z 8 členov. Predsedu, podpredsedu, tajomníka – hospodára, 2 technických 

komisárov a 3 členov. 

b.) Riadi činnosť združenia, zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Snemu PDHL  a pripravuje 

základné materiály  na toto zasadnutie. 

 

Hasičské družstvá ( HD ) 

a.) Tvoria členovia súťažného družstva a ostatní členovia Dobrovoľného hasičského zboru. 

b.) Volia si svojho veliteľa, ktorý vystupuje za HD pri riešení protestov a iných záležitostí. 

c.) Delegujú dvoch zástupcov na Snem PDHL. 

 



Štatutárny zástupcovia zastupujú navonok PDHL a riadia činnosť PDHL.  

a.) Predseda PDHL. 

b.) Podpredseda PDHL 

c.) Tajomník – hospodár PDHL. 

d.) K písomným a právnym úkonom je nutný podpis predsedu a ďalšieho člena a to podpredsedu 

alebo tajomníka – hospodára.  

 

 

Článok IV. 

ZÁSADY ROKOVANIA A ROZHODOVANIA 

a.) Rozhodnutia a voľby vo všetkých orgánoch PDHL sú uskutočňované verejným alebo tajným 

hlasovaním. 

b.) Orgány sú uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov s hlasovacím 

právom  a rozhodnutie je prijaté ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných 

delegátov.  

c.) Volebné obdobie Rady PDHL je 1 rok. 

d.) Pri nerozhodnom hlasovaním v orgánoch rozhoduje hlas predsedu PDHL. 

e.) Účasť na Sneme PDHL môže byť umožnená aj nedelegovaným členom PDHL  a nečlenom ale 

bez hlasovacieho práva.  

 

Článok V. 

ZÁSADY HOSPODÁRENIA 

a.) Majetok PDHL tvorí hmotný a nehmotný majetok, pohľadávky a iné majetkové práva ktoré sú 

výsledkom duševnej činnosti.  

b.) Zdrojom majetku sú členské príspevky, sponzorské príspevky, dary a príjmy z vlastnej činnosti 

PDHL. Príspevky a dotácie získané od iných organizácií a zisky z reklamy.  

c.) PDHL je oprávnená zriaďovať účty  súvisiace s jej činnosťou.  

d.) Majetok a hospodárenie je v súlade s platnými zákonmi SR.  

e.) Každé HD je organizačne a hospodársky samostatnou jednotkou PDHL. 

 



Článok VI. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

a.) PDHL zanikne ak sa o tom uznesie trojpätinová väčšina členov Snemu PDHL alebo ak so 

zánikom súhlasí nadpolovičná väčšina členov PDHL s hlasovacím právom. 

b.) Po zrušení PDHL schvaľuje Snem PDHL likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu majetku podľa 

platného zákona. 

c.) Po ukončení likvidácie likvidátor zabezpečí výmaz združenia z registrácie. 

d.) PDHL má právo používať svoje symboly, pečiatku a logo schválené Snemom PDHL 

Článok VII. 

ÚČINNOSŤ 

a.) Stanovy PDHL schválil Snem PDHL dňa 11.11. 2017 v Čiližskej Radvaňi, nadobúdajú účinnosť 

dňom ich registrácie na MV SR. 

b.) Nevyhnutné zmeny v Stanovách môže vykonať Snem PDHL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


