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Preambula
Cestní dopravcovia Slovenskej republiky sa v záujme potreby jednotného presadzovania svojich
spoločných záujmov, bez akéhokoľvek politického základu, vychádzajúc z práva občanov na združovanie
sa, uzniesli na týchto stanovách.
I.
1.1.

1.2.
1.3.

II.
2.1.
2.2.
III.
3.1.
IV.
4.1.
4.2.
4.3.

Právna povaha Združenia
ČESMAD Slovakia, združenie cestných dopravcov Slovenskej republiky (ďalej v texte len ako
“Združenie“ v príslušnom gramatickom tvare), je právnickou osobou založenou v zmysle platných
právnych predpisov pre oblasť združovania občanov.
Združenie vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z
týchto vzťahov.
Združenie vzniklo na základe rozhodnutia plenárneho zhromaždenia Združenia medzinárodných
automobilových dopravcov v Slovenskej republike, ktoré sa konalo 7. júna 1992 v Bratislave.
Názov a sídlo Združenia
Názov Združenia znie:
Sídlo Združenia:

ČESMAD Slovakia.
Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava

Doba trvania
Združenie je zriadené na dobu neurčitú.
Poslanie a úlohy Združenia
Združenie pôsobí v oblasti cestnej dopravy.
Hlavným poslaním Združenia je prispievať k rozvoju a prosperite cestnej dopravy, presadzovať
záujmy členov Združenia súvisiace s jeho poslaním a vyvíjať činnosť v oblasti cestnej dopravy.
Združenie v súlade so svojím hlavným poslaním plní najmä tieto úlohy:
A.

v oblasti nepodnikateľských aktivít:

a)

zastupuje svojich členov – dopravcov vo vzťahu k príslušným ministerstvám SR a ostatným
ústredným orgánom štátnej správy SR, k ostatným orgánom, organizáciám a zväzom, najmä
v záujme ochrany svojich členov a cestnej dopravy,

b)

zúčastňuje sa na rokovaniach zmiešaných komisií ministerstiev k problematike cestnej
dopravy s cieľom riešiť ju,

c)

vykonáva a vedie agendu karnetov TIR, prípadne ďalších colných dokladov na základe
zmluvy s Colným riaditeľstvom Slovenskej republiky podľa zásad stanovených IRU a
vystupuje ako záručné Združenie v systéme TIR,

d)

rozširuje členskú základňu a utvára podmienky na získanie informácií a poznatkov, ako aj na
vzdelávaciu činnosť v oblasti cestnej dopravy,

e)

spolupracuje s príslušnými ministerstvami SR a s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej
správy SR pri zabezpečovaní činnosti v prospech svojich členov a s ostatnými orgánmi
a organizáciami pri zabezpečovaní a riešení problematiky cestnej dopravy, ako aj pri tvorbe
právnych predpisov, ktoré súvisia s problematikou cestnej dopravy a v tomto smere podáva
podnety a návrhy pri tvorbe zákonov Národnej rady SR a ostatných legislatívnych noriem,
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f)

prostredníctvom spolupráce so zástupcami Slovenskej republiky v orgánoch EÚ, sa aktívne
podieľa na tvorbe legislatívy EÚ, ktorá sa priamo alebo nepriamo týka cestnej dopravy,

g)

poskytuje svojim členom v súvislosti s ich činnosťou v rámci cestnej dopravy potrebnú pomoc,
poradenské, konzultačné a ďalšie služby, ktoré sa dotýkajú oblasti cestnej dopravy a jej
ďalšieho rozvoja v rámci svojich možností,

h)

podieľa sa na rozvoji cestnej dopravy,

i)

zabezpečuje činnosť informačného centra, zabezpečuje a utvára informačné systémy v oblasti
cestnej dopravy, ktoré môžu využívať predovšetkým členovia Združenia,

j)

zaujíma stanoviská k odborným problémom v oblasti cestnej dopravy,

k)

uzatvára zmluvy s právnickými a fyzickými osobami, spravuje majetok Združenia a vykonáva
vlastnú hospodársku činnosť v záujme a na podporu činnosti svojich riadnych členov v súlade
so svojím poslaním,

l)

spolupracuje s domácimi i zahraničnými Združeniami, zväzmi, inštitúciami, komorami a
spolkami v súvislosti s problematikou cestnej dopravy,

m) vydáva odbornú periodickú tlač i neperiodické publikácie z oblasti cestnej dopravy,
B.

v oblasti podnikateľských aktivít vykonáva alebo zabezpečuje:

a)

sprostredkovateľskú činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

b)

administratívne a organizačno-technické práce,

c)

kúpu tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej
živnosti,

d)

kúpu tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v
rozsahu voľnej živnosti,

e)

zabezpečovanie prípravy, doplnenia alebo rozšírenia odbornej spôsobilosti v cestnej doprave,

f)

sprostredkovateľskú činnosť v oblasti cestnej dopravy,

g)

odťahovú službu,

h)

prenájom odstavných plôch pre motorové vozidlá,

i)

prenájom dopravných prostriedkov,

j)

administratívne služby poskytované prostredníctvom telefónu – call centrum,

k)

čistenie komunikácií,

l)

fotografické služby,

m) vnútroštátnu nákladnú cestnú dopravu,
n)

medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu,

o)

mimoškolskú vzdelávaciu činnosť,

p)

organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

q)

služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok,

r)

počítačové služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
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4.4.
4.5.

4.6.

5.3.

5.4.
5.5.

poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej
výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

t)

poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu,

u)

faktoring a forfaiting,

v)

reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky.

Združenie podáva z vlastnej iniciatívy alebo na základe vyžiadania príslušným ministerstvom SR a
ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy SR rozličné správy, návrhy, informácie a stanoviská.
Združenie môže na základe rozhodnutia Prezídia zakladať alebo byť účastníkom organizácií, resp.
právnických osôb, ktorých predmet činnosti súvisí najmä s ďalším rozvojom cestnej dopravy (napr.
obchodné spoločnosti, neziskové organizácie), v súlade s právnymi predpismi.
Združenie môže s inými Združeniami uzatvárať zmluvy o súčinnosti s cieľom dosiahnuť istý cieľ,
zámery alebo uplatniť iné spoločenské záujmy v oblastiach, na ktorých sa Združenia vzájomne
dohodnú. Zmluva musí mať písomnú formu a musí byť schválená uznesením Prezídia.

V.
5.1.
5.2.

s)

Členstvo a členské
Členstvo v Združení môže byť vo forme riadneho člena alebo čestného člena.
Členom Združenia môže byť fyzická a právnická osoba, ktorá písomne potvrdí súhlas s týmito
stanovami a spĺňa podmienky na prijatie za člena Združenia podľa týchto stanov.
Žiadosť o prijatie za člena Združenia sa podáva formou prihlášky. O prijatí za člena rozhoduje
Prezídium Združenia prihliadajúc na vyjadrenie príslušného regionálneho výboru. Členstvo v
Združení vzniká dňom rozhodnutia Prezídia.
Regionálne výbory pri vyjadrení k žiadosti o členstvo a Prezídium pri prijímaní nového člena
skúmajú splnenie podmienok požadovaných týmito stanovami na prijatie za člena Združenia.
Podmienky členstva a na prijatie za člena Združenia sú:
a)

vyrovnanie všetkých nesporných záväzkov, najmä finančných, voči Združeniu ako aj členom
Združenia ku dňu podania žiadosti o prijatie za člena; počas trvania členstva v Združení
vyrovnanie nesporných záväzkov voči Združeniu najneskôr do 60 kalendárnych dní od
splatnosti konkrétneho záväzku (posudzujú sa aj záväzky všetkých subjektov, v ktorých mal
alebo má žiadateľ majetkovú účasť a prepojenia),

b)

dobrá povesť žiadateľa alebo člena (fyzickej osoby-SZČO, spoločnosti, spoločníka,
štatutárneho zástupcu, zodpovedného zástupcu – odporúčaním regionálneho výboru, ktorý
na tento cieľ má právo zisťovať o žiadateľovi potrebné skutočnosti v zmysle Etického kódexu
Združenia),

c)

platné oprávnenie na podnikanie na výkon cestnej nákladnej alebo osobnej dopravy,

d)

faktické užívanie (napr. vlastníctvo, nájom alebo lízing) aspoň jedného vozidla. Vozidlom sa
rozumie motorové nákladné vozidlo s užitočnou hmotnosťou vyššou ako 900 kg alebo vozidlo
určené na hromadnú prepravu osôb (ďalej v texte len ako "Vozidlo" v príslušnom
gramatickom tvare),

e)

poskytovanie pravdivých a neskreslených osobných údajov (pri SZČO o podnikateľovi,
zástupcoch, resp. iných osobách konajúcich v mene SZČO; pri právnických osobách
o štatutárnych zástupcoch, spoločníkoch, prokuristoch, zástupcoch, resp. iných osobách
konajúcich v mene právnickej osoby,

f)

splnenie ďalších podmienok stanovených zákonmi pre oblasť dopravy,
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5.6.

5.7.

g)

štátne občianstvo SR žiadateľa o členstvo, ak ide o fyzickú osobu alebo štátne občianstvo SR
väčšinového spoločníka, resp. akcionára žiadateľa o členstvo, ak ide o právnickú osobu (táto
podmienka členstva sa nevzťahuje na členov prijatých pred 02. 07. 2015),

h)

oznámenie plánovaných alebo realizovaných zmien vo vlastníckej štruktúre člena alebo osôb
ovládajúcich člena.

Členstvo v Združení sa udržiava platením ročného členského príspevku, ktorého spôsob výpočtu je
ustanovený v uznesení Prezídia (ďalej len ako „Členský príspevok“). Prezídium prijíma takéto
uznesenie najviac 1 krát do roka, a to vždy k 1. 1. nasledujúceho kalendárneho roku. Toto uznesenie
je platné a účinné až do doby platnosti a účinnosti nového uznesenia.
Členský príspevok sa platí podľa počtu Vozidiel, ktorými člen spĺňa podmienky na prijatie za
riadneho člena Združenia (pre prípady vozidiel do 3,5 tony a pre prípady výlučne vnútroštátnej
dopravy) a/alebo počtu udelených licencií Spoločenstva v zmysle Nariadenia Európskeho
parlamentu a rady č. 1072/2009 (ďalej len ako „Licencia“), ktoré sú zapísané vo vnútroštátnom
elektronickom registri podnikov cestnej dopravy vedenom príslušným orgánom určeným
Slovenskou republikou, pričom sa pre obe kritéria stanovuje rozhodný dátum na určenie počtu, a to
k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roku, za ktoré sa platí Členský príspevok. Prezídium určuje
spôsob výpočtu Členského príspevku tak, aby počet hlasov člena bol priamo úmerný výške
Členského príspevku.. Zmena počtu Vozidiel a/alebo licencií v priebehu roku nemá vplyv na určenú
výšku Členského príspevku. Zmena počtu Vozidiel a/alebo licencií v priebehu roku nemá vplyv na
určenú výšku Členského príspevku.
Poznámka:

5.8.

5.9.

VI.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

•

vozidlá do 3,5 t nemajú licencie, preto nahlasujú vozidlá pri vstupe do združenia a je potrebné, aby
oznamovali stav vždy k 31.12. kalendárneho roka

•

vnútroštátne vozidlá nemajú licencie, preto nahlasujú vozidlá pri vstupe do združenia a je potrebné,
aby oznamovali stav vždy k 31.12. kalendárneho roka

Členské príspevky sú splatné do 31. marca kalendárneho roka na obdobie dopredu a pre
novoprijatých členov do 30 kalendárnych dní od doručenia oznámenia o prijatí za člena Združenia
na obdobie dopredu.
Osoby, ktoré budú prijaté za členov Združenia v súlade s ustanovením bodu 5.3. tohto článku stanov
do 30. 06. príslušného kalendárneho roka, sú povinné zaplatiť Členský príspevok určený v súlade s
ustanovením bodu 5.6. tohto článku stanov na celý kalendárny rok. Osoby, ktoré budú prijaté za
členov Združenia v súlade s ustanovením bodu 5.3. tohto článku od 01. 07. príslušného kalendárneho
roka, sú povinné zaplatiť polovicu Členského príspevku určeného v súlade s ustanovením bodu 5.6.
tohto článku na kalendárny rok.
Čestný člen, Pridružený člen, iné typy členstiev
Osobitnou podmienkou na prijatie za čestného člena je najmä výrazné pričinenie sa o rozvoj
Združenia, cestnej dopravy a podieľanie sa na činnosti v Združení.
Čestné členstvo udeľuje Prezídium Združenia na základe podnetov riadnych členov Združenia.
Čestný člen má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach plenárneho zhromaždenia bez práva hlasovať
a bez práva byť volený do orgánov Združenia. Čestný člen neplatí členský príspevok.
Pridružený člen má len práva a povinnosti priznané mu rozhodnutím prezídia, priamo Stanovami
alebo Rokovacím a volebným poriadkom Združenia.
Pridružený člen nemá právo voliť a byť volený do orgánov Združenia, pokiaľ Plenárne
zhromaždenie nerozhodne inak.
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6.6.

Prezídium je oprávnené upraviť práva a povinností aj pre iné typy členstva v Združení, pričom
rovnako platí, že takýto člen nemá právo voliť a byť volený do orgánov Združenia, pokiaľ Plenárne
zhromaždenie nerozhodne inak.

VII.
7.1.

Práva a povinnosti člena
Ak nie je v stanovách ustanovené inak, má člen Združenia právo:
a)

voliť do orgánov Združenia,

b)

zúčastniť sa a hlasovať na plenárnom zhromaždení,

c)

byť volený do orgánov Združenia,

d)

využívať všetky služby, ktoré poskytuje Združenie za predpokladu, že splní všetky povinnosti
podľa týchto stanov,

e)

zúčastňovať sa na plnení úloh Združenia, a to priamo alebo prostredníctvom orgánov
Združenia,

f)

predkladať návrhy a podnety na zlepšenie činnosti Združenia,

g)

aby mu boli na požiadanie poskytnuté informácie o činnosti Združenia, ak to neodporuje
všeobecne záväzným právnym predpisom, alebo dôležitým záujmom združenia.

7.2.

Člen je povinný
a)
spĺňať po celý čas trvania členstva podmienky na prijatie za člena podľa týchto stanov a pri
výkone svojej činnosti dodržiavať zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,
uznesenia orgánov Združenia, stanovy Združenia a Etický kódex, prípadne plniť iné záväzky,
ktoré na seba prevzal v súvislosti so Združením,
b)
riadne, včas a v určenej výške platiť Členské príspevky a plniť ostatné povinnosti podľa
vnútorných predpisov Združenia,
c)
poskytnúť Združeniu pravdivé údaje o svojej osobe, resp. spoločnosti a vykonávaní
podnikateľskej činnosti pre štatistické zisťovania,
d)
obhajovať záujmy a dobré meno Združenia,
e)
dbať o svoje ďalšie vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti,
f)
oznámiť Združeniu neodkladne každú zásadnú zmenu z hľadiska členských vzťahov.

7.3.

Členstvo v Združení nie je nárokovateľné, a to ani za predpokladu splnenia všetkých stanovených
podmienok v stanovách.
Ak nie je v stanovách ustanovené inak, môže za člena vo veciach Združenia podľa bodu 7.1. písm. a)
a b) tohto článku stanov konať podnikateľ, ak ide o fyzickú osobu (SZČO), alebo ak ide o právnickú
osobu štatutárny zástupca uvedený vo výpise z obchodného registra. Uvedené osoby sa môžu dať
zastúpiť na základe písomného splnomocnenia (s overením podpisu splnomocniteľa) aj inou osobou
(napr. svojim zamestnancom, spoločníkom spoločnosti, prokuristom). Zo zastúpenia sú vylúčení iní
členovia Združenia vrátane osôb, ktoré sú s inými členmi Združenia v pracovnoprávnom a/alebo
obdobnom vzťahu a/alebo obchodnoprávnom vzťahu. Každý člen Združenia môže byť súčasne
zastúpený iba jedným zástupcom a zároveň každý zástupca môže zastupovať iba jedného člena
Združenia (to neplatí v prípade, ak zástupca zastupuje viacerých členov Združenia – právnické
osoby (PO), v ktorých je členom štatutárneho orgánu rovnaká fyzická osoba (FO) ).
V prípade, že člen Združenia (podnikateľ, ak ide o fyzickú osobu (SZČO), ktorý bol zvolený za člena
niektorého z orgánov Združenia, prestane spĺňať stanovené podmienky trvania členstva v Združení,
je ich povinný opäť splniť do dvoch mesiacov odo dňa, keď ich prestal spĺňať. V prípade nesplnenia
podmienok stráca po dvoch mesiacoch odo dňa, kedy ich prestal spĺňať, svoj mandát.
V prípade, že člen Združenia (právnická osoba), prestane spĺňať stanovené podmienky trvania
členstva v Združení, je ich povinný opäť splniť do dvoch mesiacov odo dňa, keď ich prestal spĺňať.

7.4.

7.5.
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7.6.

7.7.

V prípade nesplnenia podmienok, po dvoch mesiacoch odo dňa, kedy ich prestal spĺňať, stráca
mandát každá osoba volená do orgánov Združenia za tohto člena v zmysle podmienok bodu 7.6
Stanov.
Právo byť volený do orgánov Združenia má i) v prípade člena Združenia SZČO, táto fyzická osobaSZČO a ii) v prípade člena Združenia PO má právo byť volený do orgánov Združenia člen jej
štatutárneho orgánu, spoločník, prokurista. Právo byť volený do orgánov Združenia má aj iná
fyzická osoba, ak súčasne spĺňa nasledovné podmienky:
a) ide o fyzickú osobu v riadiacej/vedúcej funkcii člena Združenia,
b) je v pracovnoprávnom a/alebo obdobnom vzťahu k členovi Združenia.
Zánikom funkcie podľa bodu 7.6 prvej vety písm. i) a/alebo ii) a/alebo zánikom funkcie podľa bodu
7.6 druhej vety písm. a) tohto článku stanov a/alebo zánikom pracovnoprávneho a/alebo obdobného
vzťahu podľa predošlého bodu písm. b) tohto článku stanov, zaniká mandát fyzickej osoby v orgáne
Združenia po uplynutí tridsiatich (30) kalendárnych dní od zániku funkcie, resp. vzťahu, pokiaľ
v danej lehote člen orgánu Združenia nesplní opätovne podmienky podľa bodu 7.6. stanov, avšak
vždy pri zachovaní regionálneho princípu. Na jeho miesto nastúpi volený náhradník s najvyšším
počtom hlasov (ak ide o funkciu na základe regionálneho princípu, tak náhradník za daný región).

VIII.

Pozastavenie a zánik členstva

8.1.

Členstvo člena v Združení zaniká:

8.2.
8.3.

8.4.
8.5.

a)

vystúpením člena,

b)

vylúčením člena,

c)

obmedzením spôsobilosti na právne úkony člena alebo v prípade PO osoby oprávnenej konať
v jeho mene, ak ide o jediného člena štatutárneho orgánu,

d)

stratou podnikateľského oprávnenia na výkon cestnej nákladnej alebo osobnej dopravy

e)

zánikom alebo úmrtím člena,

f)

ak sa vo vzťahu k členovi vyskytne akýkoľvek prípad bankrotu, platobnej neschopnosti, alebo
ak člen ide do likvidácie alebo bol menovaný konkurzný správca na celý alebo časť̌ jeho
podniku, alebo ak nastal alebo bol vykonaný akýkoľvek skutok alebo nastala udalosť̌, ktorá
podľa slovenského práva má podobný účinok ako v tomto písmene f) menované skutočnosti
alebo udalosti (ustanovenie tohto bodu sa neuplatní v prípade, ak je príslušný návrh aktívne
a s náležitou starostlivosťou v dobrej viere rozporovaný členom na súde, a dôjde k zastaveniu
alebo prerušeniu konania alebo zamietnutiu žaloby v lehote do 90 kalendárnych dní odo dňa
začatia konania).

Každý člen môže dobrovoľne vystúpiť zo Združenia na základe písomného oznámenia (odhlásenia)
o jeho vystúpení. Zánikom členstva nie sú dotknuté jeho záväzky voči Združeniu.
Prezídium svojím rozhodnutím pozastaví členstvo členovi, ktorý nespĺňa podmienky členstva
v Združení podľa článku 5, bodu 5.5. písm. c) a d) týchto stanov (platné oprávnenie na podnikanie
na výkon cestnej nákladnej alebo osobnej dopravy a faktické užívanie (napr. vlastníctvo, nájom alebo
lízing) aspoň jedného Vozidla), a to bezodkladne po tom, čo sa o takejto skutočnosti dozvie –
najneskôr však do 60 kalendárnych dní, a to maximálne na jeden rok. Ak po uplynutí tejto lehoty
nebude člen naďalej spĺňať uvedené podmienky, prezídium ho zo Združenia bezodkladne vylúči. V
prípade, že člen splní podmienky určené v stanovách pred uplynutím tejto lehoty, prezídium zruší
svoje rozhodnutie o pozastavení členstva na základe žiadosti člena do 90 kalendárnych dní od
doručenia žiadosti. Počas pozastavenia členstva nie je člen oprávnený využívať svoje členské práva.
Počas pozastavenia členstva v Združení nie je člen povinný platiť Členské príspevky podľa bodu 5.6
článku 5 týchto stanov.
Každý člen môže byť zo Združenia vylúčený, ak
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a) svojím konaním preukázateľne závažným spôsobom poškodil záujmy a dobré meno Združenia
a/alebo
b) nespĺňa podmienky prijatia za člena uvedené v článku 5, bode 5.5. (okrem písm. c) a d) - platné
oprávnenie na podnikanie na výkon cestnej nákladnej alebo osobnej dopravy a faktické užívanie
(napr. vlastníctvo, nájom alebo lízing) aspoň jedného Vozidla).
8.6.

Člen Združenia musí byť uznesením prezídia vylúčený:
a) ak nezaplatil v určenej výške Členský príspevok alebo ak má iné záväzky po lehote splatnosti
voči Združeniu, ktoré nie sú sporné, alebo
b) ak hrubo porušuje stanovy Združenia, Etický kódex, uznesenia a ďalšie opatrenia Združenia a
Prezídia, alebo
c)

8.7.
8.8.
8.9.

IX.
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

ak mu bolo pozastavené členstvo podľa bodu 8.3. tohto článku a po uplynutí lehoty jedného roka
nespĺňa podmienky na prijatie za člena podľa týchto stanov.

O vylúčení člena podľa článku 8 týchto stanov rozhoduje prezídium Združenia svojim uznesením,
ktoré mu musí byť odoslané najneskôr do 30 kalendárnych dní.“
Ak členovi zanikne členstvo v Združení jeho vylúčením, uznesenie prezídia alebo plenárneho
zhromaždenia mu musí byť odoslané najneskôr do 30 kalendárnych dní.
Zánikom členstva v Združení zaniká mandát zástupcu uvedeného – člena, ktorému zaniklo členstvo
vo všetkých orgánoch Združenia, ak nie je ustanovené inak. Pozastavením členstva v Združení sa
pozastavuje mandát zástupcu uvedeného – člena Združenia, ktorému sa pozastavilo členstvo vo
všetkých orgánoch Združenia, ak nie je ustanovené inak. Na jeho miesto nastúpi volený náhradník
s najvyšším počtom hlasov, avšak v prípade pozastavenia vykonáva náhradník jeho funkciu len
počas doby pozastavenia členstva.
Transformácia člena Združenia
Transformácia člena Združenia je jeho zrušenie bez likvidácie, a to premenou na inú formu
spoločnosti, alebo jeho zlúčenie, alebo splynutie s inou spoločnosťou, prípadne jeho rozdelenie. V
prípade rozdelenia spoločnosti sa členom môže stať len tá časť spoločnosti, na ktorú prešla činnosť
vzťahujúca sa na cestnú dopravu.
Členstvo v Združení pri transformácii môže zostať zachované iba v prípade preukázania právneho
nástupníctva po členovi Združenia s platným členstvom a súčasného splnenia všetkých podmienok
členstva podľa týchto stanov. Právne nástupníctvo sa preukazuje výpisom z obchodného registra,
kde je táto skutočnosť vyslovene uvedená.
Členstvo v Združení môže prejsť aj na fyzickú osobu, ktorá preukáže právne nástupníctvo po inej
fyzickej osobe alebo právnickej osobe. Ak je právnym nástupcom fyzická osoba, ktorá nie je zapísaná
v obchodnom registri, preukáže svoje nástupníctvo originálmi dokladov svedčiacich o tejto
skutočnosti.
Členstvo právneho nástupcu v prípade podľa bodu 9.1. a/alebo 9.3. nie je nárokovateľné a pre jeho
platnosť sa vyžaduje predošlé odporučenie regionálnym výborom a schválenie Prezídiom na základe
uznesenia.
V prípade, že prezídium schváli platnosť členstva, nastupujúca fyzická alebo právnická osoba je
povinná zaplatiť Členský príspevok v zmysle článku 5 bodu 5.6. týchto stanov. Na už vykonané
platby, pôvodných členov Združenia pred transformáciou, na daný kalendárny rok sa prihliadne.
Ak počas trvania členstva dôjde k predaju podniku, k predaju väčšinového podielu podľa
príslušného § Obchodného zákonníka alebo väčšiny akcií, alebo osoby ovládajúceho člena, je člen
Združenia povinný túto skutočnosť oznámiť Združeniu do 15 kalendárnych dní od takejto udalosti.
Združenie je oprávnené v prípade takéhoto prevodu alebo zmeny osoby vylúčiť člena z dôvodu, že
člen alebo osoby ovládajúce člena nebudú spĺňať podmienky prijatia za člena podľa článku 5 bodu
5.5. týchto stanov.
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X.

Orgány Združenia, rozhodnutia a odvolania

10.1. Orgánmi Združenia sú:
a)

plenárne zhromaždenie (najvyšší orgán Združenia),

b)

prezídium,

c)

štatutárny orgán (výkonný orgán), má minimálne jedného a maximálne štyroch členov v zložení
a.

prezident

b.

prvý viceprezident

c.

druhý viceprezident

d. generálny tajomník
d)

revízna komisia,

e)

regionálne zhromaždenia, regionálne výbory,

f)

odborné skupiny.

10.2. Konanie v mene Združenia je upravené v článku XIII bode 13.7 Stanov.
10.3. Organizačný poriadok Združenia stanoví rozsah a podmienky, za ktorých môžu aj iné osoby konať
a vystupovať v mene Združenia pri plnení pracovných povinností.
10.4. Jednotlivé orgány Združenia sú povinné konať v súlade s príslušnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi a príslušnými vnútornými normami Združenia (stanovy, etický kódex,
rokovací a volebný poriadok, organizačný poriadok, štatút a pod.) schválenými plenárnym
zhromaždením alebo prezídiom Združenia.
10.5. Proti rozhodnutiam orgánov Združenia (okrem plenárneho zhromaždenia), ktoré zakladajú vznik,
zmenu alebo zánik práv členov Združenia, alebo sa týchto práv akýmkoľvek spôsobom dotýkajú, sa
môžu členovia Združenia odvolať v lehote 15 dní odo dňa ich doručenia. Odvolanie nemá odkladný
účinok. V prípade, že odvolanie proti rozhodnutiu niektorého orgánu Združenia podľa týchto stanov
nie je možné, platia pre možnosť ochrany ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu.
Odvolanie sa doručuje orgánu, proti ktorého rozhodnutiu smeruje.
10.6. O odvolaní proti rozhodnutiam regionálnych výborov, odborných skupín, prezidenta, prvého
viceprezidenta, druhého viceprezidenta a generálneho tajomníka Združenia rozhoduje Prezídium
Združenia v lehote 90 kalendárnych dní odo dňa doručenia odvolania. Odvolanie nemá odkladný
účinok a voči takémuto rozhodnutiu o odvolaní nie je už odvolanie prípustné
10.7. Proti rozhodnutiam prezídia je možné podať odvolanie, o ktorom rozhoduje opätovne prezídium
Združenia. Proti rozhodnutiu plenárneho zhromaždenia Združenia odvolanie nie je prípustné.
10.8. Členovia prezídia, regionálnych výborov, revíznej komisie a generálny tajomník sú povinní počas
svojho výkonu funkcie, ako aj 3 roky po jeho skončení, zachovávať mlčanlivosť o veciach dôverného
charakteru, ktoré sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie. V prípade porušenia tohto ustanovenia
môže prezídium rozhodnúť o odvolaní člena z jeho funkcie, prípadne o ďalších sankciách uvedených
v článku XII Rokovacieho a volebného poriadku.
10.9. Člen Združenia môže vykonávať iba jednu volenú funkciu, s výnimkami vykonávania i) funkcie
predsedu regionálneho výboru a funkcie prezidenta alebo prvého viceprezidenta alebo druhého
viceprezidenta združenia, ii) funkcie člena revíznej komisie a zároveň funkcie člena regionálneho
výboru, pričom však musí byť zachované ustanovenie článku XII bodu 12.5. (Funkcia člena prezídia
je nezlučiteľná s funkciou člena revíznej komisie a člena regionálneho výboru, s výnimkou prípadu
uvedeného v bode 12.3 Stanov) a článku XV bodu 15.3. týchto stanov (Členstvo v revíznej komisii je
nezlučiteľné s členstvom v prezídiu).
10.10. Ak Stanovy, Rokovací a volebný poriadok alebo rozhodnutie príslušného orgánu Združenia
neurčuje inak, vzdanie sa funkcie člena niektorého orgánu Združenia je účinné odo dňa prvého
zasadnutia orgánu Združenia, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena daného
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orgánu Združenia nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie; ak sa člen orgánu združenia vzdá
svojej funkcie na zasadnutí orgánu Združenia, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového
člena orgánu Združenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Vzdanie sa funkcie musí byť
písomné a listina s týmto obsahom musí byť vlastnoručne podpísaná. Ak nedošlo k vzdaniu sa
funkcie na zasadnutí orgánu Združenia, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena
orgánu Združenia, vzdanie sa funkcie musí byť písomné a listina s týmto obsahom musí byť
vlastnoručne podpísaná s overením podpisu. Ak orgán Združenia, ktorý je oprávnený vymenovať
alebo zvoliť nového člena orgánu Združenia, nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania
sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.
Odvolanie z funkcie je účinné prijatím rozhodnutia príslušným orgánom Združenia, resp. neskorším
dátumom uvedenom v rozhodnutí. Ak Združeniu hrozí vznik škody, je člen orgánu Združenia, ktorý
sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak sa skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť
Združenie, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.
XI.

Plenárne zhromaždenie

11.1. Plenárne zhromaždenie je najvyšším orgánom Združenia. Na zasadnutí plenárneho zhromaždenia
sa zúčastňujú riadni členovia, generálny tajomník a prezídiom pozvaní hostia. Riadny člen nemôže
byť zastúpený na plenárnom zhromaždení inou osobou okrem osôb uvedených v článku VII bodu
7.4. týchto stanov.
11.2. Do pôsobnosti plenárneho zhromaždenia patrí:
a)

voľba a odvolávanie členov a náhradníkov prezídia, revíznej komisie,

b)

schvaľovanie stanov Združenia a ich zmien, (v rozsahu zmeny stanov Združenia týkajúcej sa
sídla má oprávnenie samostatne rozhodnúť aj Prezídium Združenia),

c)

prerokúvanie a schvaľovanie správy o činnosti Združenia a jeho orgánov, o výsledkoch
hospodárenia s majetkom Združenia a o prípadnom rozdelení zisku do fondov,

d)

rozhodovanie o dobrovoľnom zániku alebo o zlúčení Združenia s iným Združením alebo o
majetkovom vyrovnaní Združenia,

e)

rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy zahŕňajú do pôsobnosti plenárneho
zhromaždenia

f)

zrušenie alebo zmena rozhodnutia prezídia Združenia, regionálneho zhromaždenia a/alebo
regionálneho výboru

11.3. Podrobnosti o zvolávaní a priebehu plenárneho zhromaždenia upravuje Rokovací a volebný
poriadok.
XII.

Prezídium

12.1. Prezídium Združenia riadi činnosť Združenia medzi zasadnutiami plenárneho zhromaždenia. Je
oprávnené rozhodovať o všetkých veciach, s výnimkou otázok vyhradených plenárnemu
zhromaždeniu, ak o tom prezídium jednotlivo rozhodne.
12.2. Členstvo v prezídiu je čestnou funkciou a je nezastupiteľné (s výnimkou predsedu regionálnych
výborov, ktorého v neprítomnosti zastupuje podpredseda, resp. iný člen regionálneho výboru na
základe rozhodnutia regionálneho výboru). Podmienky podľa bodov 7.5 až 7.7 Stanov sa aplikujú
primerane.
12.3. Prezídium má minimálne 9 a maximálne 14 členov. Prezídium je tvorené zástupcami regiónov,
pričom predsedovia regionálnych výborov sa automaticky stávajú členmi prezídia (podmienky
podľa týchto stanov na prijatie za člena, udržanie členstva a nezlučiteľnosti funkcií sa uplatnia
rovnako). Ak predsedovia regionálnych výborov nie sú v čase vzniku funkcie v prezídiu už členmi
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

prezídia, vzniká ich funkcia až v deň ukončenia funkcie/mandátu predošlých členov. Ďalší piati
zástupcovia sú volení za západoslovenský región, traja za stredoslovenský región a traja za
východoslovenský región. V prípade odvolania z funkcie alebo vzdania sa funkcie predsedu
regionálneho výboru, i) ak bude súčasne s odvolaním, resp. vzdaním sa funkcie vymenovaný nový
predseda regionálneho výboru, tento automaticky (za splnenia aj ostatných podmienok) nastupuje
ako člen prezídia, ak sa zároveň uvoľnilo miesto v prezídiu, ii) ak nebude súčasne s odvolaním, resp.
vzdaním sa funkcie menovaný nový predseda regionálneho výboru, nastupuje ako člen prezídia
náhradník, ak sa zároveň uvoľnilo miesto v prezídiu; v oboch prípadoch však platí a má prednosť,
že ak odvolaný predseda regionálneho výboru, resp. ktorý sa vzdal funkcie predsedu regionálneho
výboru, vykonáva zároveň funkciu v rámci prezídia Združenia, jeho členstvo a funkcia v prezídiu
Združenia (pokiaľ nedošlo zároveň k vzdaniu sa funkcie aj v prezídiu) zanikne, okrem uplynutia
daného funkčného obdobia, iba ak o tomto rozhodne uznesením prezídium Združenia, a to ku dňu
uvedenom v rozhodnutí. Vznik a zánik členstva v prezídiu v prípade členov, ktorých členstvo je
podmienené funkciou predsedu regionálneho výboru (teda bez menovania), tvorí výnimku
z pôsobnosti plenárneho zhromaždenia.
Členov prezídia volí plenárne zhromaždenie za príslušný región z kandidátov navrhnutých
regionálnymi výbormi. Západoslovenský regionálny výbor zostavuje minimálne 7 člennú
kandidátku, stredoslovenský a východoslovenský zostavuje minimálne 5 člennú kandidátku, pričom
podľa počtu získaných hlasov na predmetnom regionálnom zhromaždení sa títo stávajú členmi
prezídia, resp. náhradníkmi v zmysle regionálnej príslušnosti. Členstvo v prezídiu má štvorročné
funkčné obdobie.
Funkcia člena prezídia je nezlučiteľná s funkciou člena revíznej komisie a člena regionálneho výboru
(s výnimkou prípadu uvedeného v bode 12.3 Stanov), pokiaľ v týchto stanovách nie je výslovne
uvedená výnimka o zlučiteľnosti, niektorých funkcií.
Plenárne zhromaždenie volí na svojom zasadaní minimálne po dvoch náhradníkoch za každý región.
V prípade, že nie sú náhradníci, môže prezídium pracovať aj s nižším počtom členov, ktorý však
nesmie klesnúť pod 9 členov. V prípade, že sa tak stane, musí prezident zvolať mimoriadne plenárne
zhromaždenie na vykonanie doplňujúcich volieb.
Prezídium Združenia
a)

rozhoduje o zásadných otázkach týkajúcich sa Združenia, jeho činnosti a orgánov Združenia,
ak nie sú vyhradené plenárnemu zhromaždeniu,

b)

predkladá plenárnemu zhromaždeniu na schválenie výročnú správu vrátane ročnej
uzávierky a ďalšie podkladové materiály na rokovanie,

c)

rozhoduje o zriaďovaní regiónov, odborných skupín a o ich právomociach,

d)

vymenúva a odvoláva generálneho tajomníka a schvaľuje jeho odmeňovanie,

e)

schvaľuje plán úloh a finančný plán sekretariátu na kalendárny rok,

f)

mení a určuje výšku Členského

g)

vyvodzuje voči členom dôsledky z neplnenia členských povinností,

h)

schvaľuje prijatie nových členov Združenia a návrh na zánik členstva v Združení,

i)

rozhoduje o pozastavení členstva alebo o zániku členstva vylúčením člena zo Združenia
svojím uznesením,

j)

rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam orgánov Združenia,

k)

vydáva záväzné stanovisko k výkladu stanov, Rokovaciemu a volebnému poriadku
a Etickému kódexu Združenia,

l)

rozhoduje o ďalších otázkach zverených mu do právomoci týmito stanovami,
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m)

rozhoduje o ďalších otázkach a vykonáva ďalšiu činnosť, ak nepatrí do právomocí iným
orgánom Združenia,

n)

schvaľuje štatút regionálnych výborov,

o)

rozhoduje o zriadení, zrušení odborných skupín, ich zložení, pôsobnosti, právomociach a
spôsobe činnosti,

p)

rozhoduje o opatreniach uložených členovi pri porušení Etického kódexu,

q)

rozhoduje o založení, zrušení iných právnických osôb s majetkovou účasťou Združenia, ich
zložení, pôsobnosti, právomociach a spôsobe činnosti,

r)

rozhoduje o podmienkach Smernice a schvaľuje Smernicu „Systém kompetencií a
podpisových oprávnení“,

s)

môže rozhodnúť o uskutočnení zasadnutia prezídia/výboru/komisie a a/alebo
zhromaždenia orgánu Združenia formou korešpondenčného hlasovania s možnosťou
hlasovať využitím poštových služieb ako aj o možnosti účasti a hlasovania na
prezídiu/výbore/komisii a/alebo zhromaždení orgánu Združenia prostredníctvom
elektronických prostriedkov,

t)

rozhoduje o odvolaní predsedu regionálneho výboru pred skončením funkčného obdobia
v prípade, ak súčasne vykonáva funkciu prezidenta, prvého alebo druhého viceprezidenta,

u)

schvaľuje a prijíma zmenu stanov Združenia v rozsahu týkajúcich sa sídla.

12.8. Prezídium môže výkon svojich menovite určených oprávnení preniesť na generálneho tajomníka
alebo na odborné skupiny, ak to neodporuje niektorému ustanoveniu týchto stanov. V takom prípade
potom prezídium plní funkciu odvolacieho orgánu proti rozhodnutiam týchto orgánov.
12.9. Prijaté uznesenia prezídia sú záväzné pre všetkých členov Združenia.
12.10. Prezídium zodpovedá za svoju činnosť plenárnemu zhromaždeniu.
12.11. Podrobnosti o zvolávaní a priebehu Prezídia upravuje Rokovací a volebný poriadok.
XIII.

Prezident, Prvý viceprezident a Druhý viceprezident Združenia
Štatutárny orgán Združenia

13.1. Prezident Združenia
a)

koná z poverenia prezídia vo všetkých záležitostiach Združenia a realizuje opatrenia, na
ktorých sa prezídium uznieslo,

b)

je pri výkone svojej činnosti povinný
zhromaždenia, Prezídia a stanovami Združenia,

c)

v zásadných otázkach zastupuje Združenie pri rokovaniach s členmi parlamentu, vlády
Slovenskej republiky, orgánmi štátnej správy a samosprávy a s predstaviteľmi odborových
orgánov,

d)

pripravuje spoločne s generálnym tajomníkom návrh programu rokovania plenárneho
zhromaždenia a prezídia,

e)

zvoláva rokovanie plenárneho zhromaždenia a prezídia,

f)

navrhuje prezídiu účasť ďalších osôb na zasadaní prezídia,

g)

pozýva podľa potreby ďalšie osoby na zasadnutia prezídia.

riadiť

sa

uzneseniami

Plenárneho

13.2. V prípade neprítomnosti prezidenta alebo v prípade, že sa post prezidenta uvoľní, vykonáva funkciu
prezidenta v plnom rozsahu prvý viceprezident, a to až do prípadného zvolenia nového prezidenta.
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13.3. V prípade neprítomnosti prvého viceprezidenta alebo v prípade, že sa post prvého viceprezidenta
uvoľní, jeho funkciu vykonáva v plnom rozsahu druhý viceprezident alebo ďalší člen prezídia na
základe rozhodnutia prezídia, a to až do prípadného zvolenia nového prvého viceprezidenta.
13.4. Prezident, prvý viceprezident a druhý viceprezident sú za výkon svojej funkcie zodpovední prezídiu
Združenia.
13.5. Na základe vlastného uváženia má prezident, prvý viceprezident aj druhý viceprezident právo
zúčastňovať sa na zasadnutí regionálnych výborov i odborných skupín Združenia.
13.6. Štatutárny orgán má minimálne jedného a maximálne štyroch členov v zložení, prezident, prvý
viceprezident, druhý viceprezident, generálny tajomník.
13.7. Za Združenie konajú minimálne dvaja členovia štatutárneho orgánu spoločne, ak ďalej nie je
uvedené inak, podľa podmienok uvedených v Smernici Združenia označenej ako „Systém
kompetencií a podpisových oprávnení“ v rozsahu stanovených kompetencií, a to tak, že k
vytlačenému alebo napísanému názvu Združenia pripoja svoj vlastnoručný podpis. V prípade, že
bude mať štatutárny orgán iba jedného člena, môže tento konať samostatne a to tak, že k vytlačenému
alebo napísanému názvu Združenia pripojí svoj vlastnoručný podpis.
13.8. Štatutárny orgán je oprávnený vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z majetkovej účasti
v iných právnických osobách (napr. prijímať rozhodnutia ako jediný spoločník spoločnosti ČESMAD
Slovakia s.r.o.), ak mu tieto práva a povinnosti v konkrétnom prípade vyhradí rozhodnutím
prezídium Združenia.
XIV.

Regionálne zhromaždenia a Regionálne výbory

Regionálne zhromaždenia
14.1. Regionálne zhromaždenia a výbory sa vytvárajú podľa potreby v miestach s vyššou koncentráciou
riadnych členov Združenia. O počte regiónov a ich vymedzení rozhoduje prezídium Združenia
svojím uznesením.
14.2. Regionálne zhromaždenie je tvorené z riadnych členov, ktorí majú sídlo v danom regióne. V prípade,
že je člen zaregistrovaný v inom regióne ako v regióne svojho sídla, rozhodujúca pre zúčastňovanie
sa na regionálnom zhromaždení je jeho registrácia na sekretariáte Združenia.
14.3. Úlohou a kompetenciou regionálneho zhromaždenia je
a) navrhovať, voliť a odvolávať členov a náhradníkov regionálneho výboru, pričom na odvolanie
predsedu regionálneho výboru, ktorý súčasne plní funkciu člena prezídia Združenia, sa vzťahujú
podmienky bodu 12.3 Stanov,
b) stanovenie hlavných úloh a cieľov regionálneho výboru.
14.4. Podrobnosti o spôsobe zvolávania regionálnych zhromaždení, rokovaní a priebehu volieb upravuje
Rokovací a volebný poriadok Združenia.
14.5. Regionálne zhromaždenie volí na svojom zasadaní minimálne po dvoch náhradníkoch. V prípade,
že nie sú náhradníci, môže regionálne zhromaždenie pracovať aj s nižším počtom členov, ktorý však
nesmie klesnúť pod 7členov. V prípade, že sa tak stane, musí predseda (podpredseda, resp. niektorý
člen výboru regionálneho zhromaždenia) zvolať mimoriadne regionálne zhromaždenie na
vykonanie doplňujúcich volieb.
14.6. Členstvo v regionálnom výbore je nenahraditeľné. V prípade, že sa uvoľní miesto člena regionálneho
výboru, nastúpi na jeho miesto náhradník, ktorý získal najvyšší počet hlasov.
Regionálne výbory
14.7. Regionálny výbor sa skladá minimálne zo 7 a maximálne z 11 riadnych členov volených regionálnym
zhromaždením na obdobie štyroch rokov. Počet členov regionálneho výboru stanovuje prezídium
podľa počtu riadnych členov v regióne a potreby, pričom členov zastupujúcich cestnú nákladnú
dopravu musí byť minimálne tri štvrtiny z počtu členov v rámci regionálneho výboru. Regionálne
výbory sa zodpovedajú príslušnému regionálnemu zhromaždeniu. Zasadnutia regionálneho výboru
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sa môže zúčastniť každý člen príslušného regiónu, ak svoju účasť vopred oznámi. Taktiež na
zasadnutia regionálneho výboru môže jeho predseda pozvať aj iné osoby.
14.8. Za regionálny výbor v rámci Združenia koná predseda regionálneho výboru, resp. podpredseda,
resp. iný člen regionálneho výboru na základe rozhodnutia regionálneho výboru. Regionálny výbor
a jeho zástupcovia sú oprávnení vystupovať v mene Združenia iba na základe a v rozsahu poverenia
prezídia Združenia.
14.9. Regionálne výbory riešia problematiku členskej základne príslušného regiónu. Vzniknuté problémy
riešia predseda regionálneho výboru s generálnym tajomníkom, prvým viceprezidentom, resp.
druhým viceprezidentom, v nevyhnutných prípadoch s prezidentom Združenia.
14.10. Medzi úlohy regionálneho výboru patrí:
a) navrhovať kandidátov do Prezídia Združenia za svoj región podľa článku XII bodu 12.4.,
b) navrhovať kandidátov do revíznej komisie Združenia za svoj región podľa článku XV bodu 15.1.
c) Podrobnosti o zvolávaní a rokovaní regionálneho výboru upravuje Rokovací a volebný
poriadok.
XV.

Revízna komisia

15.1. Revízna komisia má 7 členov volených na obdobie 4 rokov, pričom traja zástupcovia sú za
západoslovenský región, dvaja zástupcovia za východoslovenský a dvaja zástupcovi za
stredoslovenský región. Kandidátov za člena revíznej komisie navrhujú prezídiu jednotlivé
regionálne výbory. Poradie je určené získaním najvyššieho počtu hlasov na plenárnom zhromaždení
v zmysle regionálnej príslušnosti. Kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov, sa stávajú členmi
revíznej komisie, pričom ďalší v poradí tvoria náhradníkov v zmysle regionálnej príslušnosti.
15.2. Členstvo v revíznej komisií je nenahraditeľné. V prípade, že sa uvoľní miesto člena revíznej komisie,
nastúpi na jeho miesto náhradník, ktorý získal najvyšší počet hlasov.
15.3. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v prezídiu.
15.4. Revízna komisia vykonáva kontrolu hospodárenia Združenia s finančnými prostriedkami v súlade s
platnými právnymi predpismi a rozhodnutiami plenárneho zhromaždenia, kontroluje činnosť
prezídia Združenia a sleduje dodržiavanie stanov Združenia. Zistené nedostatky ihneď oznamuje
prezídiu Združenia a po uplynutí účtovného roka predkladá revíznu správu plenárnemu
zhromaždeniu. Na tieto účely musí byť členom revíznej komisie umožnený prístup ku všetkým
dokladom a dokumentom Združenia.
15.5. Členovia revíznej komisie majú právo požadovať predloženie dokladov, vysvetlenie a informácie o
všetkých skutočnostiach prislúchajúcich do rámca ich kontrolných oprávnení od všetkých členov
prezídia a generálneho tajomníka.
15.6. Revízna komisia si môže na účely svojej kontrolnej činnosti vyžiadať overenie správnosti ročnej
účtovnej uzávierky Združenia nezávislým audítorom alebo inými osobami. Náklady s tým spojené
hradí Združenie.
15.7. Podnety na zameranie revízie si stanoví revízna komisia. Podnety môže podať prezídium a každý
riadny člen Združenia.
15.8. Predseda revíznej komisie informuje prezidenta a prezídium Združenia formou písomnej správy o
závažných nedostatkoch a o ich príčinách zistených pri kontrolnej činnosti.
15.9. Podrobnosti o spôsobe zvolávania Revíznej komisie a rokovania upravuje Rokovací a volebný
poriadok Združenia.
XVI.

Odborné skupiny

16.1. Odborné skupiny sú odbornými a poradnými orgánmi Združenia, ktoré sa zriaďujú prezídiom
Združenia s cieľom riešiť a prerokúvať odbornú problematiku súvisiacu s poslaním a činnosťou
Združenia.

Stanovy ČESMAD Slovakia Znenie účinné ku dňu 07. 10. 2021

15 z 17

16.2. O zriadení, zrušení odborných skupín, ich zložení, pôsobnosti, právomociach a spôsobe činnosti
rozhoduje prezídium svojím uznesením.
16.3. Podrobnosti o zvolávaní a rokovaní odborných skupín upravuje Rokovací a volebný poriadok.
XVII.
17.1.
17.2.

17.3.

Generálny tajomník
Generálny tajomník je výkonným orgánom Združenia. Riadi všetku činnosť sekretariátu Združenia.
Generálny tajomník zodpovedá za výkon činnosti a hospodárenie sekretariátu Združenia, ktorý
zriaďuje na základe organizačnej štruktúry schválenej prezídiom Združenia. Za výkon svojej funkcie
je zodpovedný prezídiu Združenia.
Medzi hlavné úlohy generálneho tajomníka patria najmä
a) riadiť sekretariát Združenia,
b) zabezpečovať realizáciu uznesení orgánov Združenia,
c)

zabezpečovať výkon služieb vo vzťahu k členskej základni a ich ďalšie skvalitňovanie a
rozširovanie,

d) zodpovedá za riadny chod činnosti regionálnych pracovísk,
e) vykonávať ostatnú činnosť podľa týchto stanov, uznesení plenárneho zhromaždenia a prezídia.
17.4. Generálny tajomník je oprávnený najmä
a) v rozsahu vymedzenom prezídiom konať za Združenie,
b) vzniesť námietky proti uzneseniu prezídia alebo plenárneho zhromaždenia, ktoré by bolo v
rozpore s právnymi predpismi, jeho plnenie môže odmietnuť,
c)

vydávať vnútorné normy sekretariátu Združenia.

17.5. Generálny tajomník je povinný najmenej 1 krát za kalendárny štvrťrok predložiť prezídiu písomnú
správu o činnosti Združenia spolu s poskytnutím informácií o ďalších podstatných zamýšľaných
úkonoch. Súčasťou správy budú najmä (nie však výlučne) informácie o plnení zmlúv, o stave
pohľadávok a záväzkov, informácie o prebiehajúcich súdnych konaniach a možných rizikách z nich
vyplývajúcich ako aj iné informácie, ktoré by mali byť vzhľadom na ich povahu predložené prezídiu.
Správu je povinný vypracovať s odbornou starostlivosťou s prihliadnutím na záujmy Združenia.
17.6. V prípade nefunkčnosti prezídia (napr. z dôvodu, že nebude uznášania schopné, resp. vzdania sa
funkcie všetkých jeho členov), kompetencie prezídia je oprávnený prevziať generálny tajomník
najviac na dobu 30 kalendárnych dní. Do tohto obdobia je generálny tajomník povinný zvolať
plenárne zhromaždenie bez povinnosti zvolania a zasadania regionálnych zhromaždení a stanoviť
termín jeho konania tak, aby sa konalo najneskôr do 45 kalendárnych dní od uplynutia 30 dňovej
doby, ktoré zvolí nových členov prezídia. Lehota 30 kalendárnych dní na prípravu na plenárne
zhromaždenie musí byť zachovaná. Miestom konania plenárneho zhromaždenia bude Banská
Bystrica. Pokiaľ generálny tajomník plenárne zhromaždenie v uvedenej lehote nezvolá, je ho
oprávnený zvolať predseda revíznej komisie. V prípade, že dôjde k zvolaniu plenárneho
zhromaždenia aj zo strany generálneho tajomníka aj zo strany predsedu revíznej komisie, platí
zvolanie zo strany generálneho tajomníka.
17.7. Až do doby zvolenia nových členov prezídia nesmie generálny tajomník vykonávať žiadne právne
úkony nad 5.000,- EUR (vrátane), v prípade ak ide o opakované plnenie, považuje sa za jeho hodnotu
súčet plnení za 12 kalendárnych mesiacov. Schvaľovanie právnych úkonov nad 5.000,- EUR patrí do
zvolenia nových členov prezídia do pôsobnosti plenárneho zhromaždenia.
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XVIII.

Majetok a zásady hospodárenia Združenia

18.1. Združenie vlastným menom a na vlastný účet nadobúda majetok, s ktorým hospodári v súlade s
príslušnými právnymi predpismi.
18.2. Majetok Združenia tvorí
a) hmotný a nehmotný majetok,
b) finančný majetok.
18.3. Príjmami Združenia sú
a) výnosy z hospodárskej činnosti Združenia,
b) príjmy z prijímacích poplatkov členov Združenia,
c) príjmy z členských príspevkov,
d) dotácie, dary a iné príjmy získané v súlade s platnými právnymi predpismi.
e) Výdavkami Združenia sú
f) náklady na hospodársku činnosť,
g) výdavky na činnosť a prevádzku sekretariátu Združenia,
h) výdavky na nadobúdanie majetku,
i) výdavky na činnosť orgánov Združenia.
18.4. Združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu.
18.5. Účtovným obdobím je kalendárny rok.
18.6. Združenie vedie účtovnú evidenciu v rozsahu a za podmienok predpísaných príslušnými právnymi
predpismi.
18.7. V prípade zániku Združenia sa vykoná majetkové vyrovnanie podľa príslušných právnych
predpisov.
18.8. Zisk alebo stratu nie je možné rozdeľovať medzi členov Združenia.
18.9. O podstatnom nakladaní s nehnuteľným majetkom (najmä, nie však výlučne scudzenie, zaťaženie,
podstatná rekonštrukcia alebo dlhodobý nájom), Združenia rozhoduje Plenárne zhromaždenie.
18.10. O nakladaní s hnuteľným majetkom a/alebo právami Združenia rozhodujú štatutárne orgány
Združenia, pričom však platí, že by pri odplatných právnych úkonoch mala byť vždy dosiahnutá tzv.
všeobecná cena. Všeobecnou cenou je cena, ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej
súťaže pri poctivom predaji, resp. kúpe, keď kupujúci i predávajúci budú konať s náležitou
informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou
pohnútkou. Ďalšie podrobnosti o nakladaní s hnuteľným majetkom a/alebo právami, ktoré sú
v pozícií špeciality voči ustanoveniam tohto článku, sú upravené v Smernici Združenia.
XIX.

Spoločné a záverečné ustanovenia

19.1. V prípade, že sa v týchto stanovách odkazuje na záväzkové vzťahy voči Združeniu ČESMAD
Slovakia, majú sa tým na mysli aj všetky subjekty, v ktorých má Združenie vlastnícke práva alebo
rozhodovacie právomoci nad 51%.
XX.

Účinnosť

20.1. Tieto stanovy v plnom rozsahu nahrádzajú stanovy zo dňa 02. 12. 2018 registrované Ministerstvom
vnútra SR dňa 28. 12. 2018 pod číslom VVS/1-2200/90-187-13.
20.2. Toto vyhotovenie stanov je ich úplným znením, platným a účinným dňom 07. 10. 2021.
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