
 

STANOVY 

Asociácia rozpočítavateľov tepla a vody Slovensko  

(ďalej len ARTAV Slovensko, prípadne Asociácia)  

 
Preambula: 

Asociácia je dobrovoľným, nezávislým záujmovým združením právnických osôb, 
pôsobiacich v rámci Slovenskej republiky, a to v oblasti rozpočítavania nákladov za 
dodávky tepla, teplej a studenej vody, v zmysle platných predpisov pre jednotlivých 
vlastníkov, resp. nájomcov bytov a nebytových priestorov (ďalej len rozpočítavanie), 
ktorá bola vytvorená v súlade s ust. § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka z.č. 40/1964 Zb. 
v znení neskorších predpisov (ďalej len OZ).  

1. Názov a sídlo Asociácie:   

1.1. Asociácia bude používať názov: Asociácia rozpočítavateľov tepla a vody 
Slovensko 

1.2. Sídlom Asociácie je Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica, SR 

1.3. Asociácia bude pôsobiť v rámci Slovenskej republiky. 

 

2. Predmet činnosti a cieľ Asociácie: 

2.1. Predmetom činnosti a cieľom Asociácie je: 

a. Združovať poskytovateľov Podpornej energetickej služby - 
rozpočítavateľov nákladov, podľa preambuly z celej Slovenskej republiky 
(ďalej len SR), 

b. zastupovať záujmy členov Asociácie vo vzťahu k štátnym aj iným 
orgánom, 

c. presadzovať vypracovanie a schválenie právnych predpisov upravujúcich 
rozpočítavanie v zmysle smerníc EÚ, 

d. dbať na dodržiavanie právnych noriem a pracovnej etiky pri vykonávaní 
činnosti svojich členov, 

e. zjednotiť, obhajovať a presadzovať oprávnené záujmy svojich členov. 

 
2.2. K dosiahnutiu stanovených cieľov je Asociácia oprávnená: 

a. usporadúvať prednášky, kurzy, semináre, výstavy a ďalšie odborné akcie, 
zamerané na problematiku rozpočítavania, a to ako pre členov Asociácie, 
tak aj pre tretie osoby, 

b. vydávať odborný časopis, informačné bulletiny, správy a iné publikácie, 

c. vytvárať databanku informácií z domácich i zahraničných zdrojov, 

d. spolupracovať pri tvorbe a zmenách legislatívnych noriem, zákonov 
a ďalších predpisov, týkajúcich sa rozpočítavania nákladov, vydávaním 
jednotného stanoviska Asociácie k návrhom týchto noriem, zákonom a 
ďalším predpisom, 
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e. predkladať stanoviská, návrhy a petície na zmenu legislatívnych noriem, 
zákonov a predpisov, týkajúcich sa rozpočítavania nákladov, 

f. informovať členov Asociácie aj laickú verejnosť o zmenách legislatívnych 
noriem, zákonov a predpisov v oblasti rozpočítavania nákladov, 

g. spolupracovať so združeniami, spoločnosťami a spolkami obdobného 
poslania a zamerania v SR i v zahraničí. 

 
2.3. Ďalej je Asociácia oprávnená vytvárať: 

a. materiálne a finančné prostriedky, spravované v súlade s platnými 
právnymi predpismi, 

b. odborné komisie z členov Asociácie, 

c. pracovné skupiny z členov Asociácie a tretích osôb, 

d. expertné skupiny tretích osôb honorované Asociáciou. 

 

3. Členstvo, práva a povinnosti členov:   

3.1. Členstvo, jeho vznik a zánik.  

3.1.1. Členstvo v Asociácií je riadne a čestné.  

3.1.2. Riadnymi členmi Asociácie sa môžu stať právnické osoby na základe 
písomne podanej prihlášky doručenej Asociácii, ktorej vzor je dostupný na 
internetovej stránke Asociácie www.artav.sk, ktoré uskutočňujú 
rozpočítavanie nákladov na teplo a vodu v zmysle platnej legislatívy podľa 
platných predpisov a používajú technické prostriedky vyhovujúce platným 
normám. 

3.1.3. Členstvo v Asociácií vzniká dňom schválenia prihlášky Radou Asociácie 
a v prípade čestného členstva, dňom jeho prepožičania Radou Asociácie. 

3.1.4. Členstvo môže byť odmietnuté, pokiaľ uchádzač: 

a. pri podaní písomnej prihlášky nepredloží doklady potvrdzujúce 
splnenie podmienok predchádzajúceho ods., 

b. porušil zásady poctivého obchodného styku - čestnosti v obchodnom 
živote, najmä v oblasti hospodárskej súťaže. 

3.1.5. Členstvo môže zaniknúť iba: 

a. Výpoveďou, písomným oznámením člena Asociácie. Výpoveď začína 
plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po podaní výpovede. 
Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac. 

b. Zánikom člena Asociácie. 

c. Vylúčením člena, či odmietnutím čestného členstva rozhodnutím 
Valného zhromaždenia. 

d. Nezaplatením, nesplácaním základného členského poplatku alebo 
ročného členského príspevku v stanovenej výške a lehote, 

e. U riadneho člena ďalej nesplnením podmienok stanovených v ods. 
3.1.2 týchto stanov. 

http://www.artav.sk/
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f. V prípade zániku členstva z akéhokoľvek dôvodu, nemá člen nárok 
na vrátenie základného členského poplatku alebo podielu zo 
zaplateného ročného členského príspevku. 

3.2. Riadne členstvo. 

3.2.1. Riadnym členom môže byť len osoba spĺňajúca podmienky tohto článku. 

3.2.2. O prijatí za riadneho člena Asociácie rozhoduje Rada Asociácie 
jednomyseľným súhlasom na základe písomnej prihlášky, a to do troch 
mesiacov od dátumu jej doručenia. Proti rozhodnutiu Rady Asociácie sa dá 
odvolať v lehote šiestich týždňov po prijatí zamietavého stanoviska, a to 
k najbližšiemu riadnemu konaniu Valného zhromaždenia. Uznesenie 
Valného zhromaždenia oboznámi uchádzača o výsledku odvolania bez 
zbytočného odkladu písomnou formou. Členstvo vzniká dňom schválenia 
prihlášky, a zároveň uhradením členského poplatku v stanovenom 
termíne. Ak nebude členský poplatok uhradený v stanovenom termíne, 
dôjde automaticky k zrušeniu členstva bez toho, aby o ňom musel 
rozhodnúť príslušný orgán. Rada Asociácie je povinná predložiť zoznam 
nových členov na najbližšom rokovaní Valného zhromaždenia. 

3.2.3. Všetci riadni členovia sú si vo svojich právach rovní, pričom právom 
riadneho člena je: 

a. byť pozvaný a zúčastniť sa Valného zhromaždenia s hlasovacím 
právom, 

b. navrhovať a voliť členov Rady Asociácie a byť volený za jej člena, 

c. navrhovať a voliť členov Dozornej rady a byť volený za jej člena, 

d. podieľať sa na všetkej činnosti Asociácie, 

e. byť informovaný o činnosti a hospodárení Asociácie, 

f. podávať návrhy a pripomienky k činnosti Asociácie a jej orgánom 
a požadovať vysvetlenia k jej rozhodnutiam, 

g. využívať služby poskytované Asociáciou, 

h. používať vedľa svojho označenia znak Asociácie a text “Člen 
Asociácie rozpočítavateľov tepla a vody Slovensko“ alebo “Člen 
ARTAV Slovensko“, 

i. vystúpiť z Asociácie. 

3.2.4. Povinnosti riadneho člena sú: 

a. dodržiavať stanovy a vnútorné smernice Asociácie, 

b. rešpektovať rozhodnutia prijaté orgánmi Asociácie, 

c. zaplatiť včas a v správnej výške základný členský poplatok a ročné 
členské príspevky, 

d. vystupovať v súlade so záujmami Asociácie, 

e. poskytovať orgánom Asociácie súčinnosť k naplňovaniu predmetu 
činnosti a cieľu Asociácie, najmä plnením úloh, ktorými bol poverený 

f. hájiť dobré meno Asociácie. 

 
 
 



Strana  4 z 12 
 

3.3. Čestné členstvo.      

3.3.1. Čestným členom Asociácie sa môže stať právnická osoba, na návrh Rady 
Asociácie, za zvlášť významné služby v prospech predmetu činnosti, cieľa 
a rozvoja Asociácie, alebo pokiaľ možno, na základe ich znalostí 
a skúseností, očakávať ich podstatnú podporu. Priznanie čestného členstva 
podlieha schváleniu Valným zhromaždením. Čestný člen nemá hlasovacie 
práva a nemôže byť volený do orgánov Asociácie. 

3.3.2. Čestný člen má právo: 

a. byť pozvaný a zúčastniť sa Valného zhromaždenia, 

b. vyjadrovať sa ku všetkým záležitostiam Asociácie a predkladať 
návrhy či pripomienky, 

c. používať znak Asociácie s označením Asociácie a text “Čestný člen 
Asociácie rozpočítavateľov tepla a vody Slovensko“ alebo “Čestný 
člen ARTAV Slovensko“, 

d. požiadať o odobratie Čestného členstva a vystúpiť z Asociácie. 

3.3.3. Čestný člen je povinný: 

a. rešpektovať stanovy a vnútorné smernice Asociácie, ako aj všetky 
rozhodnutia prijaté orgánmi Asociácie, 

b. poskytovať súčinnosť tak, aby predmet činnosti a ciele Asociácie 
mohli byť dosiahnuté, 

c. hájiť dobré meno Asociácie. 

3.4. Sankcie.  

3.4.1. Ak nesplní niektorý z členov Asociácie svoje povinnosti alebo iným 
spôsobom poruší stanovy, či iné vnútorné smernice Asociácie, alebo 
v súvislosti s vykonávaním vlastnej činnosti poruší platné právne 
predpisy, či iným spôsobom koná v rozpore s pracovnou etikou člena 
Asociácie, môže mu byť uložená sankcia. 

3.4.2. Sankcia je dvojstupňová a musí byť uplatnená subsidiárne v poradí: 

a. napomenutie,  

b. až potom vylúčenie. 

3.4.3. K udeleniu napomenutia je oprávnená Rada Asociácie. Potrestaný člen má 
právo sa odvolať Valnému zhromaždeniu. 

3.4.4. K vylúčeniu člena sa môže pristúpiť v prípade, ak: 

a. uložená sankcia podľa ods. 3.4.2a) týchto stanov nebola účinná a člen 
aj naďalej pokračuje v konaní, ktoré môže poškodiť meno a vážnosť 
Asociácie, či jej členov, alebo ohrozovať záujmy a ciele Asociácie, 

b. člen je viac ako tri mesiace v omeškaní so splácaním ročného 
členského príspevku, hoci bol napomenutý a bola mu poskytnutá 
aspoň štrnásťdňová dodatočná lehota. 

3.4.5. K vylúčeniu člena je oprávnené len Valné zhromaždenie, s výnimkou 
vylúčenia z dôvodu neplatenia členského príspevku, viď bod 6.1.2i) 
stanov. K zániku členstva vylúčením dochádza dňom jeho schválenia 
Valným zhromaždením alebo dňom rozhodnutia Rady Asociácie. 
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3.4.6. O vylúčení člena budú členovia Asociácie informovaní (písomnou alebo 
elektronickou formou).  

 

4. Orgány Asociácie:   

  Orgány Asociácie sú: 
a. Valné zhromaždenie, 

b. Rada Asociácie, 

c. Dozorná rada. 

4.1. Funkčné obdobie členov všetkých volených orgánov Asociácie sú dva roky. 
 

5. Valné zhromaždenie: 

Najvyšším orgánom Asociácie je Valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie je oprávnené 
rozhodovať vo všetkých veciach Asociácie, ak stanovy nevyhradzujú v niektorých 
veciach právo rozhodovania iným jej orgánom. Ostatné orgány Asociácie sú Valnému 
zhromaždeniu podriadené. 
 

5.1. Postavenie a právomoc Valného zhromaždenia. 

5.1.1. Do výlučnej pôsobnosti Valného zhromaždenia spadá právo rozhodovať 
o záležitostiach zásadného významu, najmä: 

a. zmena  a doplnenie stanov, 

b. stanovenie výšky základného členského poplatku a ročného 
členského príspevku, 

c. zánik členstva člena Asociácie vylúčením, s výnimkou automatického 
vylúčenia člena z dôvodu neplatenia základného členského poplatku, 
podľa bodu 3.2.2 a pravidelného ročného členského príspevku, podľa 
bodu 6.1.2i), kde toto právo prislúcha Rade Asociácie, 

d. voliť a odvolávať Radu Asociácie a Dozornú radu a ich členov, 

e. plniť funkciu odvolacieho orgánu pri ukladaní sankcií v zmysle 
týchto stanov, 

f. stanoviť ročný plán činnosti Asociácie, 

g. zrušenie Asociácie. 

5.1.2. Na návrh Rady Asociácie: 

a. schvaľuje vnútorné smernice, ich zmeny a doplnky, 

b. schvaľuje výročnú správu Asociácie, 

c. schvaľuje rozpočet Asociácie na ďalší rok, 

d. schvaľuje správu o hospodárení a účtovnú uzávierku Asociácie, 

e. schvaľuje výšku základného a členského príspevku členov a lehotu 
na jeho zaplatenie, 

f. prepožičiava a odoberá čestné členstvo, 

g. rozhoduje o počte členov Rady Asociácie a Dozornej rady pre 
nasledujúce funkčné obdobie. 
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5.2. Rokovanie Valného zhromaždenia. 

5.2.1. Valné zhromaždenie zvoláva podľa potreby, najmenej však 1x za 
kalendárny rok Rada Asociácie. 

5.2.2. Mimoriadne Valné zhromaždenie je Rada Asociácie povinná zvolať: 

a. na návrh Dozornej rady, a to najneskôr do tridsiatich dní od 
predloženia takéhoto návrhu Rade Asociácie, 

b. na žiadosť ktoréhokoľvek z členov Asociácie, doloženú súhlasnými 
stanoviskami najmenej jednej štvrtiny členov Asociácie, a to 
najneskôr do tridsiatich dní od predloženia takejto žiadosti Rade 
Asociácie. 

5.2.3. Valné zhromaždenie je zvolávané písomnou pozvánkou doručenou 
poštovou prepravou alebo elektronickou poštou adresovanou všetkým 
členom Asociácie, pričom táto musí byť odoslaná, alebo na potvrdenie 
doručená členom, najneskôr pätnásť dní pred dňom jeho konania. 
Pozvánka musí vždy obsahovať:     

a. miesto, deň a začiatok rokovania Valného zhromaždenia, 
b. program rokovania Valného zhromaždenia. 

5.2.4. Valného zhromaždenia je oprávnený sa zúčastniť každý z členov Asociácie, 
a to prostredníctvom svojho štatutárneho alebo splnomocneného 
zástupcu. Zastúpenie dvoch a viac členov rovnakým zástupcom je 
neprípustné. 

5.2.5. Rokovania Valného zhromaždenia sa môžu bez hlasovacieho práva 
zúčastniť aj ďalší hostia pozvaní Radou Asociácie. 

5.2.6. Rokovania Valného zhromaždenia nie sú verejne prístupné pre nepozvané 
tretie osoby. 

 
5.3. Podmienky  a vykonávanie hlasovacieho práva. 

5.3.1. Hlasovacie právo sa viaže k Riadnemu členstvu. Každý Riadny člen má 
jeden hlas. Riadny člen je oprávnený podávať návrhy a pripomienky, 
hlasovať o nich, ako aj o návrhoch ostatných členov. 

5.3.2. Hlasovanie sa robí aklamáciou - verejným hlasovaním alebo tajným 
hlasovaním. O spôsobe hlasovania rozhoduje Rada Asociácie. 

 
5.4. Uznesenia Valného zhromaždenia. 

5.4.1. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné len v prípade, ak je prítomná 
nadpolovičná väčšina Riadnych členov Asociácie s hlasovacím právom, 
pričom na prijatie uznesenia sa vyžaduje nadpolovičná väčšina všetkých 
hlasov Riadnych členov Asociácie a v prípadoch uvedených v ods. 5.1.1 
týchto stanov, sa k prijatiu uznesenia vyžaduje dvojtretinová väčšina 
všetkých hlasov Riadnych členov Asociácie. 

5.4.2. Ak nie je Valné zhromaždenie uznášaniaschopné ani po uplynutí jednej 
hodiny od doby, na ktorú bolo zvolané, musí byť zvolané nové Valné 
zhromaždenie, a to najneskôr na pätnásty deň po dni, na ktoré bolo 
zvolané pôvodné Valné zhromaždenie. Opakové Valné zhromaždenie 
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zvoláva Rada Asociácie písomnou pozvánkou, ktorá musí byť odoslaná 
alebo na potvrdenie členom doručená poštovou prepravou alebo 
elektronickou poštou, najneskôr sedem kalendárnych dní pred jeho 
konaním. Opakované Valné zhromaždenie musí mať nezmenený program 
rokovania a je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov 
Asociácie s hlasovacím právom. 

5.4.3. Na prijatie platného uznesenia v zmysle bodu 5.4.2 sa vyžaduje, aby bolo 
prijaté  iba nadpolovičnou väčšinou prítomných platných hlasov riadnych 
členov. V prípadoch uvedených v ods. 5.1.1 týchto stanov, sa k prijatiu 
uznesenia vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných Riadnych 
členov oprávnených hlasovať. 

5.4.4. Ak bude Valné zhromaždenie konať a hlasovať o zmenách stanov, alebo 
o zrušení Asociácie, musí byť táto skutočnosť uvedená v programe 
rokovania, ktorý je posielaný všetkým členom súčasne s pozvánkou. 

 

6. Rada Asociácie: 

Rada Asociácie je výkonným orgánom Asociácie, konajúcim prostredníctvom svojich 
členov, ktorí zastupujú Asociáciu voči tretím osobám pred súdom a inými orgánmi. Je 
zložená z troch alebo piatich zástupcov riadnych členov Asociácie volených Valným 
zhromaždením a  riadi  činnosť Asociácie v období medzi rokovaniami Valného 
zhromaždenia. 
 

6.1.  Postavenie a právomoc Rady Asociácie. 

6.1.1. Rada Asociácie je volená Valným zhromaždením. Funkčné obdobie jej 
členov sú dva roky, avšak neskončí skôr, než je za súčasného člena zvolený 
člen nový. 

6.1.2. Rade Asociácie prislúcha: 

a. zvolávať Valné zhromaždenie, 

b. vykonávať uznesenia Valného zhromaždenia, 

c. predkladať Valnému zhromaždeniu návrhy na schválenie, 

d. predkladať výročnú správu, správu o hospodárení a účtovnú 
uzávierku, 

e. rozhodovať o členstve Asociácie v iných združeniach, 

f. menovať a odvolávať výkonného sekretára, 

g. vytvárať odborné komisie a expertné skupiny, 

h. v prípade zániku Asociácie menovať likvidátora, 

i. rozhodovať o vylúčení v prípade, že je člen viac ako tri mesiace 
v omeškaní so splácaním ročného členského príspevku alebo jeho 
časti, hoci bol napomenutý a bola mu poskytnutá aspoň 
štrnásťdňová dodatočná lehota k úhrade, 

j. rozhodovať o ďalších záležitostiach Asociácie, ak nie sú vyhradené 
inému jej orgánu. 

6.1.3. Rada Asociácie zo svojho stredu volí predsedu a podpredsedu Asociácie. 
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6.1.4. Rada Asociácie má právo: 

a. menovať výkonného sekretára, 

b. niektoré svoje oprávnenia preniesť na iný orgán alebo dať právomoc 
niektorému členovi Asociácie k jej zastupovaniu a to vo vybraných 
záležitostiach. 

6.1.5. Rada Asociácie zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu, 
pričom Valné zhromaždenie ju môže odvolať ako celok. V prípade, že 
k voľbe členov novej Rady Asociácie nedôjde na tom istom Valnom 
zhromaždení, musí byť zvolané opakované Valné zhromaždenie. 

 
6.2. Predseda a Podpredseda Rady Asociácie. 

Predseda Rady Asociácie je najvyšším predstaviteľom Asociácie medzi 
zasadaniami Rady Asociácie, podpredseda ju zastupuje v dobe jeho 
neprítomnosti. Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je dvojročné, avšak 
neskončí skôr než je za súčasného predsedu či podpredsedu zvolený nový. 

 
6.3. Rokovania Rady Asociácie. 

6.3.1. Rada Asociácie sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát za 
kalendárny štvrťrok. Schôdze zvoláva, riadi a rozpúšťa Predseda alebo 
zastupujúci Podpredseda. Na písomnú žiadosť ktoréhokoľvek člena Rady 
Asociácie  musí predseda zvolať schôdzu, a to najneskôr do štrnástich dní 
od doručenia takejto žiadosti, ktorá musí byť odôvodnená a musí 
obsahovať návrh programu jej rokovania. 

6.3.2. Pozvánka musí vždy obsahovať program, dobu a miesto konania schôdze, 
musí byť odoslaná poštovou prepravou alebo elektronickou poštou a musí 
byť potvrdené doručenie pozvánky členom Rady Asociácie najneskôr päť 
dní pred dňom konania schôdze. Schôdza sa však považuje za platne 
zvolanú i bez dodržania päťdňovej lehoty vtedy, keď všetci jej členovia 
prehlásia, že na dodržaní tejto lehoty netrvajú. 

6.3.3. Schôdza je spôsobilá platne sa uznášať len vtedy, ak je prítomná najmenej 
polovica členov Rady Asociácie. Pre prijatie uznesenia je potrebná iba 
väčšina hlasov. Každý člen má jeden hlas. Rovnosť hlasov je považovaná za 
odmietnutie návrhu. O priebehu schôdze a prijatých uzneseniach sa 
vykonáva zápis. 

6.3.4. Na rokovania menom Asociácie vo vzťahu k tretím osobám je oprávnený 
každý člen Rady Asociácie. 

6.3.5. O priebehu a výsledku každého rokovania, podľa predchádzajúceho ods. 
musí takýto člen podať informáciu na nasledujúcej schôdzi Rady Asociácie.  

 

7. Dozorná rada: 

Dozorná rada je kontrolným orgánom Asociácie, ktorému prislúcha dohliadať na celú jej 
činnosť. Dozorná rada sa skladá z minimálne troch riadnych členov volených Valným 
zhromaždením Asociácie. Funkcia člena Dozornej rady je nezlučiteľná s členstvom 
v ostatných orgánoch Asociácie. 
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7.1. Postavenie a právomoc Dozornej rady. 

7.1.1. Dozorná rada je volená Valným zhromaždením Asociácie. Funkčné 
obdobie jej členov činí dva roky, ale neskončí  skôr, než je za súčasného 
člena zvolený člen nový. 

7.1.2. Dozornej rade prislúcha: 

a. overovať postup Rady Asociácie a výkonného Sekretára vo všetkých 
veciach Asociácie, kedykoľvek nazerať do všetkých účtovných 
dokladov a spisov, 

b. overovať stav Asociácie a žiadať si informácie od zodpovedných 
pracovníkov Asociácie, členov Rady Asociácie a vyžadovať ich 
vyjadrenie, 

c. prezerať výročnú správu a správu o hospodárení Asociácie, podávať 
o výsledku šetrenia každý rok správu Valnému zhromaždeniu, 

d. upozorňovať orgány Asociácie na zistené nedostatky a vyžadovať od 
nich zjednanie nápravy, 

e. plniť funkciu zmierovacieho orgánu pri sporoch medzi členmi 
a Radou Asociácie. 

7.1.3. Dozorná rada zo svojich členov volí Predsedu Dozornej rady, ktorý riadi jej 
činnosť. 

7.1.4. Dozorná rada má právo zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie v prípade 
zistenia hrubého porušenia stanov, ročného plánu činnosti alebo 
finančného rozpočtu Asociácie. 

7.1.5. Dozorná rada je oprávnená predvolať na svoje rokovania členov Rady 
Asociácie. 

7.1.6. Dozorná rada zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu, pričom 
Valné zhromaždenie ju môže odvolať ako celok. V prípade, že k voľbe 
členov novej Dozornej rady nedôjde na rovnakom Valnom zhromaždení, 
musí byť zvolané opakované Valné zhromaždenie. 

7.1.7. Funkcia člena Dozornej rady Asociácie je čestnou funkciou, bez nároku na 
finančnú odmenu. 

 
7.2. Rokovania Dozornej rady. 

7.2.1. Dozorná rada sa schádza najmenej jedenkrát za kalendárny polrok. 
Schôdzu zvoláva, riadi a rozpúšťa jej predseda. Na písomnú žiadosť 
ktoréhokoľvek člena Dozornej rady musí predseda zvolať schôdzu, a to 
najneskôr do štrnástich dní od doručenia takejto žiadosti Predsedovi 
Dozornej rady, ktorá musí byť odôvodnená a musí obsahovať návrh 
programu jej rokovania. 

7.2.2. Pozvánka musí vždy obsahovať program, dobu a miesto konania schôdze, 
musí byť odoslaná poštovou prepravou alebo elektronickou poštou a musí 
byť potvrdené doručenie členom Dozornej rady najneskôr päť dní pred 
dňom konania schôdze. Schôdza sa však považuje za platne zvolanú  i bez 
dodržania päťdňovej lehoty vtedy, keď všetci jej členovia prehlásia, že na 
dodržaní tejto lehoty netrvajú. 
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7.2.3. Za Dozornú radu koná a podpisuje jej predseda, alebo ním písomne 
poverený člen Dozornej rady, ktorý riadi celú jej činnosť a je oprávnený 
zúčastniť sa schôdze Rady Asociácie. 

7.2.4. Dozorná rada je spôsobilá platne sa uznášať len vtedy, ak je prítomná 
najmenej polovica členov Dozornej rady. Na prijatie uznesenia je potrebná 
nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov Dozornej rady. Každý člen 
má jeden hlas. Rovnosť hlasov je považovaná za odmietnutie návrhu. 
O schôdzi Dozornej rady sa vyhotovuje zápis. 

 

8. Výkonný sekretár: 

8.1. Výkonný sekretár je administratívnym pracovníkom Asociácie. Je oprávnený sa 
zúčastňovať Valného zhromaždenia a schôdze Rady Asociácie. 

8.2. Výkonnému sekretárovi prislúcha najmä: 

a. vykonávať uznesenia Rady Asociácie, 

b. riadiť bežné záležitosti Asociácie na základe poverenia Rady 
Asociácie, 

c. vykonávať pôsobenie, ktoré naňho Rada Asociácie preniesla, 

d. hospodáriť s majetkom Asociácie v súlade zo schváleným rozpočtom 
a v rámci stanovených kompetencií.  

8.3. Výkonný sekretár zodpovedá za svoju činnosť Rade Asociácie. 

8.4. Výkonný sekretár ako aj ostatný pracovníci Asociácie sú voči Asociácii buď 
v zamestnaneckom, alebo zmluvnom vzťahu. Za činnosť v prospech Asociácie  
náleží výkonnému sekretárovi mzda, resp.  finančná odmena, o jej výške 
rozhodne Rada Asociácie, a to v rámci schváleného rozpočtu. 

 

9. Majetok Asociácie a hospodárenie s ním: 

9.1.   Majetok Asociácie. 

9.1.1. Činnosť Asociácie je nezisková. K zaisteniu predmetu činnosti a naplneniu 
cieľov však disponuje materiálnymi a finančnými prostriedkami, ktoré 
predstavujú majetok Asociácie. 

9.1.2. Majetok Asociácie v zásade tvorí: 

a. základné členské poplatky, 

b. ročné členské príspevky, 

c. subvencie, dotácie a dary členov Asociácie a tretích osôb, 

d. prímy z činnosti Asociácie. 

9.2.   Hospodárenie Asociácie. 

9.2.1. Asociácia zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Štát ani 
žiadna iná organizácia neručí za záväzky Asociácie a Asociácia neručí za 
záväzky štátu, iných štátnych organizácií, ani ďalších právnických, či 
fyzických osôb, vrátane členov Asociácie, ak by výslovne takú záruku 
neprijala. Za prípadnú stratu Asociácie zodpovedá riadny člen do výšky 
svojich nesplatených záväzkov voči Asociácii. 
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9.2.2. Asociácia hospodári na základe rozpočtu schváleného valným 
zhromaždením. Finančné prostriedky sú uložené na samostatnom účte. 
O čerpaní prostriedkov je vedená evidencia v súlade so zákonom 
431/2002 Z. z. “O účtovníctve“ v jeho platnom znení. Za spôsob vedenia 
účtovníctva a jeho správnosť zodpovedá Rada Asociácie, príp. Výkonný 
sekretár Asociácie. 

9.2.3. Výdaje Asociácie sú v zásade určené na pokrytie nákladov súvisiacich 
s činnosťou Asociácie, najmä na : 

a. odmeňovanie pracovníkov Asociácie, 

b. prenájom miestností a súvisiacich služieb, 

c. vzdelávacie a propagačné akcie, 

d. zaistenie a distribúciu odborných a informačných materiálov, 

e. na úhradu ďalších nákladov súvisiacich s činnosťou Asociácie, 

f. náhrady Rade Asociácie a Dozornej rade. 

 

9.3. Základný členský poplatok a ročný členský príspevok. 

9.3.1. Výšku základného členského poplatku a ročného členského príspevku 
členov Asociácie stanovuje a následne schvaľuje Valné zhromaždenie za 
každý nový kalendárny rok. Základný členský poplatok je povinný splatiť 
riadny člen v peniazoch, a to najneskôr do tridsiatich dní od vyrozumenia 
o prijatí za riadneho člena Asociácie. 

9.3.2. Výšku ročného členského príspevku riadneho člena pre nasledujúce 
obdobie určuje Valné zhromaždenie, pričom čestné členstvo je 
bezpríspevkové. Príspevok je splatný v štvrťročných splátkach alebo 
jednorázovo vždy do tridsiatich dní od jeho schválenia Valným 
zhromaždením, najneskôr však do desiateho dňa každého kalendárneho 
štvrťroka, a to v peniazoch a na účet Asociácie.  

9.3.3. Nesplácanie príspevku alebo jeho časti v stanovenom termíne je 
považované za hrubé porušenie povinností člena, s dôsledkom vylúčenia 
člena. 

9.3.4. Záujemca o Riadne členstvo, prijatý za Riadneho člena v období po Valnom 
zhromaždení príslušného kalendárneho roku, zaplatí: 

a. základný členský poplatok v plnej výške, 

b. ročný členský príspevok vo výške, ktorá sa rovná súčinu jednej 
dvanástiny platného ročného príspevku a počtu zostávajúcich 
mesiacov do konca kalendárneho roku, vrátane mesiaca, v ktorom 
bol prijatý za Riadneho člena.  

c. Poplatok a príspevok alebo jeho štvrťročná splátka sú splatné do 
tridsiatich dní od vyrozumenia o prijatí za Riadneho člena. 
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10.   Spoločné a záverečné ustanovenia: 

10.1. Právne úkony Asociácie. 

10.1.1. Asociácia koná svojimi orgánmi alebo prostredníctvom svojich 
zástupcov. 

10.1.2. Pokiaľ v týchto stanovách nie je uvedené inak, sú zástupcovia Asociácie 
určení na základe písomnej plnej moci udelenej Radou Asociácie. 

10.1.3. Konanie a podpisovanie za Asociáciu sa deje tak, že k napísanému alebo 
vytlačenému názvu Asociácie pripojí svoj vlastnoručný podpis predseda 
alebo podpredseda Asociácie a jeden člen Rady asociácie. 

 

10.2. Riešenie sporov. 

10.2.1. Ak vzniknú v dobe existencie Asociácie spory medzi členmi Asociácie, či 
spory medzi členmi a orgánmi Asociácie, sú povinní všetci zúčastnení ich 
prednostne riešiť mimosúdnym rokovaním. 

10.2.2. V prípadoch, kedy sa spor medzi členmi alebo medzi členmi a orgánmi 
Asociácie nevyrieši mimosúdne, bude prípadne riešenie sporov 
v právomoci príslušných  slovenských všeobecných súdov. 

 

10.3. Zánik Asociácie, likvidácia aktív a pasív Asociácie. 

10.3.1. Zániku Asociácie môže predchádzať:  

a. ukončenie členstva všetkých členov Asociácie,  

b. rozhodnutie Valného zhromaždenia o zrušení asociácie, 

c. dosiahnutie účelu, na ktorý bola Asociácia založená. 

Asociácia zanikne okamihom vymazania z registra záujmových združení, 
vedeného okresným úradom v sídle kraja. 

10.3.2. Pred zánikom Asociácie sa vykoná likvidácia majetku po ustanovení 
likvidátora do funkcie tak, že sa uhradia všetky záväzky Asociácie voči 
veriteľom a  následne bude s majetkom Asociácie naložené takto:  

a. veci hnuteľné a nehnuteľné budú prednostne predané členom 
Asociácie, ak nebude medzi nimi záujem, tak tretím osobám, 

b. zostatok finančných prostriedkov bude rozdelený rovnakým dielom 
medzi Riadnych členov Asociácie. 

 

10.4. Platnosť stanov. 

10.4.1. Asociácia sa zakladá na dobu neurčitú. 

10.4.2. Dopĺňať, resp. meniť tieto stanovy spadá do právomoci Valného 
zhromaždenia, pričom na prijatie uznesenia o zmene, resp. doplnení 
stanov, sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných Riadnych 
členov Valného zhromaždenia oprávnených hlasovať.  

10.4.3. Tieto stanovy boli prerokované a schválené Uznesením ustanovujúcej 
členskej schôdze konanej dňa 07.11.2018, HOTEL SENEC, SLNEČNE 
JAZERÁ – SEVER, 903 01 SENEC, SR. 


