STANOVY
Slovenského živnostenského zväzu
Článok 1.
Názov a sídlo
1.1
1.2

Názov zväzu: Slovenský živnostenský zväz (ďalej len SŽZ).
Sídlo zväzu: Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava.
Článok 2.
Vznik a registrácia

2.1

2.2

2.3

SŽZ je právnickou osobou, vznikol v súlade s ustanovením zákona č. 83/1990 Zb. o
združovaní občanov a platnom znení všeobecne záväzných právnych predpisov. Združuje na
základe dobrovoľnosti právnické osoby založené v zmysle platnej právnej legislatívy
(najmä občianske združenia registrované ako živnostenské spoločenstvá a cechy),
a fyzické osoby podnikateľov.
SŽZ je strešný zväz živnostenských spoločenstiev a profesijných cechov, zastupuje záujmy
živnostníkov a malých podnikateľov. Je nepolitickou, neziskovou a mimovládnou
organizáciou.
SŽZ bol zaregistrovaný MV SR dňa 13.01.1992 v Bratislave.
Článok 3.
Pôsobnosť a ciele

3.1

SŽZ pôsobí a svoju činnosť vykonáva na území Slovenskej republiky a spolupracuje aj
s príbuzenskými zahraničnými aj domácimi organizáciami a zväzmi.

3.2 SŽZ najmä:
3.2.1 podporuje vznik a rozvoj všetkých foriem živnostenského podnikania, t.j. fyzických a
právnických osôb, malého a stredného stavu, formou všestrannej podpory a pomoci a ich
účinným zapájaním do národných a medzinárodných živnostenských štruktúr,
3.2.2 pôsobí ako reprezentant a hovorca živnostenského stavu, malého a stredného podnikania a
ako zamestnávateľská organizácia v rámci sociálneho dialógu,
3.2.3 poskytuje komplexné poradensko-konzultačné a informačné služby členskej základni,
3.2.4 účinne spolupracuje najmä s orgánmi štátnej správy pri tvorbe, zmene a aplikácii
Živnostenského zákona ako aj pri zmenách a tvorbe ďalších platných právnych predpisov
súvisiacich so živnostenským podnikaním, ochraňuje podmienky podnikania,
3.2.5 zastupuje a háji práva svojich členov voči ostatným subjektom,
3.2.6 spolupracuje s hospodársko-strategickými i legislatívno-právnymi orgánmi a organizáciami
pri zvyšovaní právneho, ekonomického a spoločenského zázemia pre výkon a prípravu na
prevádzkovanie živnosti,
3.2.7 organizuje a vykonáva aj za odplatu výchovnú, vzdelávaciu, administratívnu, poradenskú a
publikačnú činnosť.

Článok 4.
Členstvo
4.1 Formy členstva v SŽZ sú:
4.1.1 riadne členstvo právnickej osoby (PO) – živnostenského spoločenstva alebo cechu,
4.1.2 pridružené členstvo fyzickej osoby - podnikateľa, podnikajúceho na základe živnostenského
oprávnenia (FO),
4.1.3 pridružené členstvo právnickej osoby – obchodnej spoločnosti (OS),
4.1.4 čestné členstvo.
4.2 Riadnym členom PO sa môže stať príslušná právnická osoba v zmysle čl. 4.1.1., ak:
4.2.1 podá písomnú žiadosť o členstvo v SŽZ, v ktorej prejaví súhlas so Stanovami SŽZ, súčasťou
žiadosti je počet členov žiadateľa a zoznam spolu s ich kontaktnými údajmi (poštová adresa,
e-mailová adresa, telefónne číslo, počet zamestnancov – pracovných miest) a tento stav
každoročne aktualizuje najneskôr k 31. januáru.
4.2.2 preukáže profesionalitu svojej organizácie a zaviaže sa aktívne pracovať v prospech záujmov
SŽZ,
4.2.3 členstvo posúdi Prezídium SŽZ a so svojim stanoviskom predloží Rade SŽZ na schválenie.
4.3 Pridruženým členom FO sa môže stať príslušná fyzická osoba v zmysle čl. 4.1.2., ak:
4.3.1 podá písomnú žiadosť o členstvo v SŽZ, v ktorej prejaví súhlas so Stanovami SŽZ,
4.3.2 preukáže svoju profesionalitu a zaviaže sa aktívne pracovať v prospech záujmov SŽZ,
4.3.3 členstvo posúdi Prezídium SŽZ a so svojim stanoviskom predloží Rade SŽZ na schválenie.
4.4
Pridruženým členom OS v zmysle č. 4.1.3. sa môže stať právnická osoba, zapísaná
v obchodnom registri ako obchodná spoločnosť (OS), ak:
4.4.1 podá písomnú žiadosť o členstvo v SŽZ, v ktorej prejaví súhlas so Stanovami SŽZ, súčasťou
žiadosti je počet zamestnancov OS, štatutárni zástupcovia a kontaktné údaje OS, popis obchodnej
činnosti OS a odôvodnenie záujmu o členstvo v SŽZ s ohľadom na spoluprácu s ostatnými riadnymi
členmi PO a riadnymi členmi FO
4.4.2 preukáže profesionalitu svojej organizácie a zaviaže sa aktívne pracovať v prospech záujmov
SŽZ,
4.4.3 členstvo posúdi Prezídium SŽZ a so svojim stanoviskom predloží Rade SŽZ na schválenie.
4.5. Čestným členom v zmysle čl. 4.1.4. sa môže stať fyzická osoba na odporučenie Rady SŽZ
a po schválení Snemom SŽZ. Čestný člen neplatí členský príspevok.
4.6 Členstvo (všetky jeho formy ) v SŽZ zanikne:
4.6.1 vystúpením zo SŽZ,
4.6.2 vylúčením zo SŽZ pre porušenie Stanov SŽZ,
4.6.3 zrušením, resp. zánikom spoločenstva alebo cechu, zrušením živnosti FO alebo likvidáciou
obchodnej spoločnosti
4.6.4 vylúčením pre činnosť, ktorá je v rozpore s dobrými mravmi a ktorá pôsobí pre činnosť SŽZ
negatívne,
4.6.5 vylúčením pre hrubé a neodôvodnené negatívne verejné vyjadrenia o činnosti SŽZ a jeho
predstaviteľoch mimo pôdy SŽZ,
4.6.6 zánikom pre neuhradenie plného členského príspevku do 30.12. v príslušnom kalendárnom
roku, napriek písomnej výzve sekretariátu SŽZ,
4.6.7 návrh na zánik členstva v zmysle čl. 4.6.2, 4.6.4 a 4.6.5 môže predložiť ktorýkoľvek člen
SŽZ Prezídiu SŽZ.
4.6.8 Vylúčenie posúdi Prezídium SŽZ a so svojim stanoviskom predloží Rade SŽZ na schválenie.
Vylúčenie zo SŽZ nadobúda platnosť dňom schválenia v Rade SŽZ.

Článok 5.
Práva a povinnosti členov
5.1 Riadny člen PO má právo a povinnosť zúčastňovať sa na činnosti SŽZ, najmä:
5.1.1 má právo delegovať svojich zástupcov do Rady SŽZ a prostredníctvom delegátov voliť
zástupcov do volených orgánov SŽZ, ako aj iných orgánov v inštitúciách zastupujúcich SŽZ
a aktívne sa zúčastňovať na ich práci,
5.1.2 je povinný dodržiavať Stanovy SŽZ, najmä najneskôr do 31.01. v príslušnom kalendárnom
roku aktualizovať počet členov a ich kontaktné údaje. V prípade, ak niektorý člen tak neurobí,
klesnú mu hlasovacie práva na minimum a členský príspevok mu bez ohľadu na počet členov
ostáva v rovnakej výške, ako mal stanovené na predchádzajúci rok. Riadne a včas platiť
členské príspevky (50% do 31.3. a 50% do 30.12. v príslušnom kalendárnom roku),
zúčastňovať sa aktivít SŽZ,
5.1.3 má právo navrhovať zo svojich členov kandidátov do odborných komisií SŽZ,
5.1.4 má právo byť informovaný o činnosti orgánov a odborných komisií SŽZ.
5.2 Pridružený člen FO má právo a povinnosť zúčastňovať sa na činnosti SŽZ, najmä:
5.2.1 sa združuje v SŽZ priamo a kontaktná osoba pre spoluprácu v orgánoch SŽZ bude
Viceprezident SŽZ, ktorého poverila Rada SŽZ,
5.2.2 je oprávnený zúčastňovať sa na zasadnutí Rady SŽZ a na zasadnutí Snem SŽZ, s hlasom
poradným, bez hlasovacieho práva,
5.2.3 je povinný dodržiavať Stanovy SŽZ a riadne a včas platiť členské príspevky (50% do 31.3.
a 50% do 30.12. v príslušnom kalendárnom roku), zúčastňovať sa aktivít SŽZ,
5.2.4 má právo byť informovaný o činnosti orgánov a odborných komisií SŽZ.
5.3 Pridružený člen OS má právo a povinnosť zúčastňovať sa na činnosti SŽZ, najmä:
5.3.1 má právo zúčastniť sa na zasadnutí Rady SŽZ a zasadnutí Snemu SŽZ,s hlasom poradným,
prostredníctvom jedného svojho zástupcu,
5.3.2 je povinný dodržiavať Stanovy SŽZ, najmä najneskôr do 31.01. v príslušnom kalendárnom
roku aktualizovať počet svojich zamestnancov a svoje kontaktné údaje,
5.3.3 je povinný riadne a včas platiť členské príspevky (50% do 31.3. a 50% do 30.12. v príslušnom
kalendárnom roku),
5.3.4 má právo zúčastňovať sa aktivít organizovaných SŽZ,
5.3.5 má právo navrhovať kandidáta do odborných komisií SŽZ,
5.3.6 má právo byť informovaný o činnosti orgánov a odborných komisií SŽZ.
5.4

Čestný člen má právo zúčastňovať sa na zasadnutí Rady SŽZ a zasadnutí Snemu SŽZ
s hlasom poradným.
Článok 6.
Organizácia a jej orgány

6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5

Základným článkom organizačnej štruktúry SŽZ je združenie právnických a fyzických
osôb v zmysle čl. 4.1.1.
SŽZ má tieto hlavné orgány:
Snem SŽZ,
Rada SŽZ,
Prezídium SŽZ,
Prezident SŽZ,
Dozorná rada SŽZ.

Článok 7.
Snem SŽZ
7.1

Najvyšším orgánom SŽZ je Snem SŽZ, zložený z delegátov, ktorých nominujú jednotliví
riadni členovia PO (cechy a združenia) podľa nasledovného kľúča:

7.1.1 Cechy a združenia o veľkosti:
Počet členov
do 20 členov
od 21 do 35 členov
od 36 do 60 členov
od 61 do 100 členov
nad 101 členov

Počet delegátov s hlasovacím právom
2 delegát + 1 člen Rady
3 delegát + 1 člen Rady
5 delegáti + 1 člen Rady
7 delegáti + 1 člen Rady
10 delegátov + 1 člen Rady

Tieto hlasovacie práva sa upravujú podľa dĺžky členstva v SŽZ so zásadou, že každých úplných päť
rokov znamená + 1 hlas.
7.1.2 Pridružený člen FO a zástupca pridruženého člena OS má na Sneme SŽZ poradný hlas.
Snem SŽZ je oprávnený rokovať o všetkých veciach týkajúcich sa činnosti SŽZ, najmä:
schvaľuje Stanovy SŽZ, ich zmeny a doplnky,
schvaľuje hlavné smery činnosti SŽZ,
volí a odvoláva na štvorročné volebné obdobie najmenej troch členov Dozornej rady SŽZ,
berie na vedomie informáciu o delegovaní členov Rady SŽZ príslušnými PO, FO a OS –
členmi SŽZ,
7.2.5 schvaľuje rozpočet SŽZ na príslušný kalendárny rok,
7.2.6 prerokováva a schvaľuje správu o hospodárení SŽZ a ďalšie materiály na návrh Rady SŽZ
a Dozornej rady SŽZ,
7.2.7 stanovuje výšku členského príspevku pre PO, FO a OS na nasledujúci kalendárny rok,
7.2.8 schvaľuje Rokovací poriadok Snemu SŽZ a Volebný poriadok Snemu SŽZ, Rokovací
poriadok Rady SŽZ a Volebný poriadok Rady SŽZ, Rokovací poriadok Prezídia SŽZ
a Volebný poriadok Prezídia SŽZ, Rokovací poriadok Dozornej rady SŽZ, a ich zmeny
a doplnky,
7.2.9 rozhoduje o zániku SŽZ,
7.2.10 berie na vedomie vznik a zánik členstva a rozhoduje o odvolaní alebo vylúčení člena,
7.2.11 udeľuje čestné členstvo.
7.3 Snem SŽZ zasadá najmenej raz za kalendárny rok. Zasadnutie Snemu SŽZ zvoláva Rada
SŽZ. Snem SŽZ je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina právoplatne
nominovaných delegátov. Uznesenie Snemu SŽZ je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná
väčšina prítomných delegátov. Nominovaného delegáta môže na Sneme SŽZ zastupovať len
fyzicky prítomná osoba, a to na základe plnej moci od príslušného členského subjektu
v písomnej forme, ktorým sa preukáže overovateľom na Sneme SŽZ.
7.4 Spôsob rokovania Snemu SŽZ a vykonávania volieb je upravený v Rokovacom poriadku
Snemu SŽZ a Volebnom poriadku Snemu SŽZ.
7.5 Na zvolanie Mimoriadneho snemu SŽZ je potrebný písomný návrh nadpolovičnej väčšiny
všetkých členov Rady SŽZ a platia pre neho zásady ako pri normálnom Sneme SŽZ.
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4

Článok 8.
Rada SŽZ
8.1 Rada SŽZ je najvyšším orgánom SŽZ v čase medzi zasadnutiami Snemu SŽZ.
8.1.1 Radu SŽZ tvorí zastúpenie všetkých riadnych členov PO, spravidla je to najvyšší predstaviteľ
ŽS/cechu. Člena Rady SŽZ môže na jej zasadnutiach zastupovať 1. alebo 2. náhradník člena
Rady SŽZ. Náhradník člena Rady SŽZ má rovnaké hlasovacie právo ako člen Rady SŽZ.
8.1.2 Rada SŽZ zasadá najmenej raz za polroka.
8.1.3 Spôsob rokovania Rady SŽZ, podmienky uznášania schopnosti, platnosti jej uznesení
a vykonávania volieb členov Prezídia SŽZ upravuje Rokovací poriadok Rady SŽZ a Volebný
poriadok Rady SŽZ schválený Snemom SŽZ. V prípade rozporných ustanovení majú prednosť
pri uplatňovaní Stanovy SŽZ.
8.2 Do pôsobnosti Rady SŽZ patrí najmä:
8.2.1 rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa činnosti SŽZ medzi zasadnutiami Snemu SŽZ,
pokiaľ nie sú vyhradené výlučne Snemu SŽZ alebo iným orgánom SŽZ,
8.2.2 voliť zo svojich členov na obdobie štyroch rokov a odvolávať z funkcie najmenej piatich
členov Prezídia SŽZ.
8.2.3 predkladať Snemu SŽZ návrhy na voľbu a odvolanie a členov Dozornej rady SŽZ, na obdobie
štyroch rokov,
8.2.4 predkladať materiály na rokovanie Snemu SŽZ,
8.2.5 bezodkladne prerokovávať návrhy Dozornej rady SŽZ na pozastavenie účinnosti uznesení
orgánov SŽZ, prípadne návrhy na pozastavenie výkonu funkcie funkcionára SŽZ, alebo
návrhy iných opatrení, ktorých opodstatnenosť bola zistená na základe činnosti Dozornej rady
SŽZ a prijímať potrebné opatrenia a predložiť tieto Snemu SŽZ na schválenie,
8.2.6 rozhodovať o finančnej a majetkovej účasti SŽZ v iných právnych subjektoch a schvaľovať
svojich zástupcov do ich orgánov,
8.2.7 rozhodovať o vylúčení člena zo SŽZ,
8.2.8 schvaľovať členov likvidačnej komisie.
8.3

Hlasovanie na zasadnutí Rady SŽZ sa riadi podľa počtu členov jednotlivých cechov
a združení nasledovným kľúčom:

8.3.1 Cechy a združenia o veľkosti:
Počet členov
do 20 členov
od 21 do 35 členov
od 36 do 60 členov
od 61 do 100 členov
nad 101 členov

Počet hlasov
2 hlasy
3 hlasy
5 hlasov
7 hlasov
10 hlasov

Pričom počet členov pre príslušný kalendárny rok musí byť nahlásený do 31.01. v danom roku
formou „Aktualizácie členskej základne“ a tento je nemenný do konca roka.
Tieto hlasovacie práva sa upravujú podľa dĺžky členstva v SŽZ so zásadou, že každých úplných päť
rokov znamená + 1 hlas.
8.3.2 Pridružený člen FO a zástupca pridruženého člena OS má v Rade SŽZ poradný hlas a títo sa
nemôžu uchádzať o funkciu člena Prezídia.

Článok 9.
Prezídium SŽZ
Prezídium SŽZ je kolektívnym výkonným orgánom SŽZ v čase medzi zasadnutiami
Rady SŽZ.
9.2 Prezídium SŽZ zo svojich členov volí na obdobie štyroch rokov a odvoláva Prezidenta SŽZ
a 1. viceprezidenta SŽZ.
9.2.1 Prezídium SŽZ má najmenej päť členov, tvoria ho Prezident SŽZ, 1.
viceprezident a viceprezidenti SŽZ. Účasť člena na zasadnutí Prezídia SŽZ je nezastupiteľná.
9.2.2 Prezídium SŽZ zasadá najmenej raz za štvrťrok.
9.2.3 Spôsob rokovania Prezídia SŽZ, podmienky uznášania schopnosti, platnosti jeho uznesení
upravuje Rokovací poriadok Prezídia SŽZ, ktorý schvaľuje Snem SŽZ.
9.3 Do pôsobnosti Prezídia SŽZ patrí najmä:
9.3.1 Rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa činnosti SŽZ medzi zasadnutiami Rady SŽZ,
pokiaľ nie sú vyhradené Snemu SŽZ alebo iným orgánom SŽZ,
9.3.2 Spisový, archivačný a skartačný poriadok nie sú osobitne vypracované, a preto sa táto činnosť
riadi všeobecne platnými predpismi pre túto oblasť.
9.3.3 Prezídium SŽZ schvaľuje návrh na zvolanie Rady SŽZ, Snemu SŽZ, prípadne Mimoriadneho
snemu SŽZ,
9.3.4 zabezpečuje operatívny výkon podnikateľských aktivít SŽZ a výkon práv a povinností
vyplývajúcich z finančnej a majetkovej účasti v iných právnych subjektoch,
9.3.5 schvaľuje na návrh Prezidenta SŽZ uzatváranie pracovných zmlúv so všetkými
zamestnancami sekretariátu SŽZ a schvaľuje spôsob ich odmeňovania,
9.3.6 rozhoduje o zriadení odborných komisií, menovaní a odvolávaní členov odborných komisií,
9.4. Prezident SŽZ je štatutárnym orgánom SŽZ.
9.5 Do pôsobnosti Prezidenta SŽZ patrí najmä:
9.5.1. rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa činnosti SŽZ medzi zasadnutiami Prezídia SŽZ,
pokiaľ nie sú vyhradené Snemu SŽZ alebo iným orgánom SŽZ,
9.5.2 v súlade s uzneseniami Snemu SŽZ, Rady SŽZ a Prezídia SŽZ riadi činnosť SŽZ,
9.5.3 zastupuje SŽZ pred orgánmi štátnej správy, súdmi, orgánmi územnej a štátnej správy,
partnerskými a inými organizáciami.
9.5.4 Prezident SŽZ je zároveň hovorcom SŽZ a vyjadruje stanoviská SŽZ pre verejnosť, resp. len
ním poverená osoba. Prezident SŽZ je za svoju činnosť zodpovedný Prezídiu SŽZ, Rade SŽZ
a Snemu SŽZ.
9.5.5 V čase dlhodobej neprítomnosti zastupuje Prezidenta SŽZ 1. viceprezident SŽZ, a to písomne
v poverenom rozsahu jeho práv a povinností. O všetkých vykonaných úkonoch je
1. viceprezident povinný okamžite informovať Prezídium SŽZ a po návrate aj Prezidenta
SŽZ.
9.5.6 Viceprezidenti SŽZ riadia a zodpovedajú za im zverené úseky činnosti SŽZ v rozsahu ako sú
uvedené v Rokovacom poriadku Prezídia SŽZ. Za svoju činnosť zodpovedajú Prezidentovi
SŽZ, Rade SŽZ a Snemu SŽZ.
9.5.7 Prezident SŽZ resp. na základe jeho poverenia 1. viceprezident SŽZ a viceprezidenti SŽZ
zastupujú SŽZ v iných právnych subjektoch a ich orgánoch.
9.1

Článok 10.
Dozorná rada SŽZ
10.1. Dozorná rada SŽZ je najvyšší kontrolný orgán SŽZ.
10.1.1 Dozorná rada SŽZ zasadá najmenej raz do roka.
10.1.2 Predseda Dozornej rady SŽZ sa zúčastňuje na zasadnutiach Prezídia SŽZ a Rady SŽZ
s hlasom poradným.

10.1.3 Spôsob rokovania Dozornej rady SŽZ, podmienky uznášania schopnosti, platnosti jej
uznesení, vykonávania volieb jej predsedu sú upravené v Rokovacom poriadku Dozornej
rady SŽZ.
10.2 Do pôsobnosti Dozornej rady SŽZ patrí najmä:
10.2.1 voľba predsedu Dozornej rady SŽZ a jeho odvolanie,
10.2.2 podávanie stanovísk a doporučení k návrhu rozpočtu SŽZ a k správe o hospodárení SŽZ,
10.2.3 kontrola správnosti vedenia predpísanej účtovnej evidencie a pokladne SŽZ,
10.2.4 v prípade zistenia porušenia platných právnych predpisov, Stanov SŽZ alebo uznesení
orgánov SŽZ predkladať Rade SŽZ návrhy na pozastavenie účinnosti dotknutých uznesení,
prípadne výkonu funkcie ktoréhokoľvek funkcionára SŽZ, alebo návrhy iných opatrení,
ktorých opodstatnenosť bola zistená na základe činnosti Dozornej rady SŽZ.
10.3 Dozorná rada SŽZ sa vo svojej činnosti riadi popri Rokovacom poriadku Dozornej rady
SŽZ, Stanovami SŽZ, uzneseniami Snemu SŽZ, základnými dokumentmi SŽZ a platnými
právnymi predpismi.
10.4 Členov Dozornej rady SŽZ na obdobie štyroch rokov z členov SŽZ volí Snem SŽZ, ktorému
je Dozorná rada SŽZ priamo zodpovedná. Dozorná rada SŽZ má najmenej troch členov.
Článok 11.
Sekretariát SŽZ
11.1 Organizuje a pripravuje zasadnutia orgánov SŽZ, zabezpečuje administratívnu a servisnú
činnosť celého SŽZ a jeho orgánov.
11.2 Na čele sekretariátu SŽZ je Generálny sekretár SŽZ, ktorý riadi prácu sekretariátu podľa
pokynov a nariadení Prezidenta SŽZ.
11.3 Výkon práce sekretariátu sa riadi Operatívnymi poradami sekretariátu SŽZ, ktoré vedie
Prezident SŽZ.
11.4 Zamestnancov sekretariátu SŽZ schvaľuje Prezídium SŽZ na návrh Prezidenta SŽZ. Počet
zamestnancov sekretariátu je závislý od výšky príjmov a ročného rozpočtu SŽZ.
11.5 Generálny sekretár SŽZ sa zúčastňuje na zasadnutiach Snemu SŽZ, Rady SŽZ a Prezídia
SŽZ s hlasom poradným.
11.6 Generálny sekretár SŽZ je za svoju činnosť zodpovedný Prezidentovi SŽZ a Prezídiu SŽZ.
11.7 Generálny sekretár SŽZ plní aj ostatné úlohy, ktorými ho poverí Prezident SŽZ.
Článok 12.
Odborné komisie zriadené pri SŽZ
12.1 Zriadenie odborných komisií (ďalej len komisií), ako poradných orgánov Prezidenta SŽZ
a viceprezidentov SŽZ, navrhuje Prezídium SŽZ a schvaľuje Rada SŽZ.
12.2 Podľa potreby sa zriaďuje komisia:
12.2.1 stála – bez časového obmedzenia,
12.2.2 ad hoc – na presne stanovenú dobu pôsobenia.
12.3 Komisia má za úlohu najmä:
12.3.1 zabezpečiť riešenie špeciálnej úlohy,
12.3.2 riešiť niektoré aktuálne problémy súvisiace s činnosťou SŽZ.
12.4 Komisia sa pri svojej činnosti riadi pokynmi Prezídia SŽZ.
12.5 Komisia je povinná predkladať Prezídiu SŽZ v písomnej forme výstupy zo svojej činnosti.
12.6 Komisia, ani jej členovia nie sú oprávnení vystupovať v mene SŽZ ani orgánov SŽZ.

Článok 13.
Majetok a hospodárenie SŽZ
13.1 Majetok SŽZ tvoria najmä príjmy z členských príspevkov, mimoriadne členské príspevky,
príjmy z reklamy, projektov, dotácií, darov, hnuteľný a nehnuteľný majetok, prípadné príjmy
z vlastnej hospodárskej činnosti a iné príjmy.
13.2 Výšku členského príspevku na jeden kalendárny rok určuje vždy vopred Snem SŽZ. Pri
platení členského príspevku nie je rozhodujúci čas vstupu do SŽZ v priebehu roka.
13.3 Výšku mimoriadneho členského príspevku, v prípade potreby, určuje Rada SŽZ a dodatočne
potvrdzuje Snem SŽZ.
13.4 SŽZ ako samostatný subjekt hospodári s finančnými prostriedkami na základe schváleného
rozpočtu. Kontrolu hospodárenia vykonáva Dozorná rada SŽZ. Rozpočet schvaľuje Snem
SŽZ.
Článok 14.
Zastupovanie a podpisovanie za SŽZ
14.1 Štatutárnym orgánom SŽZ je Prezident SŽZ.
14.2 V čase dlhodobej neprítomnosti zastupuje Prezidenta SŽZ 1. viceprezident SŽZ a to
písomne v poverenom rozsahu jeho práv a povinností.
14.3 Prezident SŽZ, viceprezidenti SŽZ, Generálny sekretár SŽZ a zamestnanci splnomocnení
Prezidentom SŽZ majú podpisové právo upravené Podpisovým poriadkom SŽZ.
Článok 15.
Zánik SŽZ
SŽZ môže zaniknúť spôsobom uvedeným v príslušných ustanoveniach zákona
č. 83/1990 Zb., najmä:
15.1.1 dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, pre zánik SŽZ dobrovoľným
rozpustením je potrebná najmenej 4/5 väčšiny delegátov na Sneme SŽZ a z nich musí
hlasovať 100% za. Rozhoduje o tom Snem SŽZ,
15.1.2 právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.
15.2 Majetkové vyrovnanie vykoná podľa platných právnych predpisov a uznesenia Rady SŽZ
likvidačná komisia, zložená z členov Prezídia SŽZ a Dozornej rady SŽZ, ktorú schvaľuje
Rada SŽZ.
15.3 Likvidačná komisia SŽZ oznámi Ministerstvu vnútra SR ukončenie likvidácie SŽZ do 15
dní po jej ukončení.
15.1

Článok 16.
Záverečné ustanovenie
16.1 Stanovy nadobúdajú platnosť po schválení Snemom SŽZ a účinnosť registráciou MV SR.
16.2 Toto doplnené znenie Stanov schválil Snem SŽZ konaný v Bratislave dňa .......................
16.3 Týmto sa zrušujú Stanovy vzaté na vedomie MV SR zo dňa 23.8.2018 pod č. OVV/2-20/923-11.

Článok 17.
Vykonávacie predpisy k Stanovám SŽZ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Volebný poriadok Snemu SŽZ
Volebný poriadok Rady SŽZ
Volebný poriadok Prezídia SŽZ
Rokovací poriadok Snemu SŽZ
Rokovací poriadok Rady SŽZ
Rokovací poriadok Prezídia SŽZ
Rokovací poriadok DR SŽZ
Podpisový poriadok SŽZ.

Všetky uvedené poriadky musia byť v súlade s textom Stanov SŽZ. Ak vznikne rozpor v znení
jednotlivých ustanovení, platia prednostne ustanovenia uvedené v Stanovách SŽZ a v poriadkoch sa
text následne upraví v zmysle Stanov SŽZ. Tieto úpravy budú schválené Radou SŽZ a platnosť
tejto úpravy platí od dňa uznesenia Rady SŽZ do najbližšieho Snemu SŽZ. Na Sneme SŽZ sa
úpravy predložia na schválenie v zmysle uznesení Rady SŽZ.

