SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ VEREJNEJ SPRÁVY A KULTÚRY

FINANČNÝ PORIADOK
Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry
(úplné znenie)

FINANČNÝ PORIADOK
Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry

Preambula
Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry (ďalej len SLOVES) je
dobrovoľným združením členov, ktorí pôsobia najmä v orgánoch štátnej správy,
v iných štátnych orgánoch, v samospráve obcí a miest a v ďalších organizáciách
verejných služieb.
Článok 1
Funkcie finančného systému
1.1 Základnou funkciou finančného systému SLOVES je zabezpečiť nezávislosť
odborového zväzu na štátnych orgánoch, orgánoch samosprávy obcí a miest,
politických stranách a hnutiach, zamestnávateľských subjektoch a iných občianskych
združeniach.
1.2 Ďalšími funkciami sú zabezpečovanie materiálovej a finančnej pomoci členom
a základným organizáciám v zložitých situáciách, ako aj zabezpečenie odborového
vzdelávania, rekreačnej starostlivosti, sociálnej výpomoci a oceňovania členov.
Článok 2
Majetok SLOVES
2.1 Majetok SLOVES je súhrn vecí, práv a iných majetkových hodnôt, ktoré vlastní
SLOVES a hospodári s ním Republiková centrála SLOVES. Tento majetok je
neodňateľný.
2.2 Ak sa SLOVES zlučuje s inými odborovými zväzmi, jeho majetok sa prevedie na
novovzniknutý odborový zväz.
2.3 Pri zániku SLOVES rozhoduje o spôsobe vysporiadania majetku, jeho aktív
a pasív zjazd SLOVES.
Článok 3
Majetok základných organizácií
3.1 Majetok základných organizácií SLOVES je súhrn vecí, práv a iných majetkových
hodnôt, ktoré vlastnia základné organizácie a hospodária s ním orgány základných
organizácií.
3.2 Ak sa zlučuje základná organizácia SLOVES s inou základnou organizáciou
SLOVES, majetok sa prevádza na novú základnú organizáciu vzniknutú zlúčením.

3.3 Ak sa rozdelí základná organizácia SLOVES na viacero nástupníckych
organizácií, tieto sa navzájom majetkovo vysporiadajú dohodou. Pokiaľ k dohode
nedôjde, majetkové vysporiadanie sa uskutoční podľa pomeru počtu členov, ktorí
prešli z pôvodnej základnej organizácie do tej-ktorej nástupníckej organizácie ku dňu
rozdelenia základnej organizácie. K majetkovému vysporiadaniu možno prizvať
Republikovú centrálu SLOVES.
3.4 Pri zániku základnej organizácie SLOVES je základná organizácia povinná
rozhodnúť o spôsobe vysporiadania svojho majetku, vrátane s ním súvisiacich práv
a záväzkov.
3.5 Ak zanikne základná organizácia SLOVES bez vysporiadania majetku,
Republiková centrála SLOVES vykoná z majetku tejto základnej organizácie
vysporiadanie pohľadávok a záväzkov a zostávajúci majetok je oprávnená prevziať
do majetku odborového zväzu. Za záväzky a iné pasíva základnej organizácie však
zodpovedá iba do výšky aktív majetku tejto základnej organizácie.
3.6 SLOVES nie je nástupníckou organizáciou zaniknutej základnej organizácie
SLOVES.
Článok 4
Finančné prostriedky
4.1 Zdrojom finančných prostriedkov SLOVES sú:
a) členské príspevky,
b) príjmy z činnosti, na ktorú SLOVES vznikol, a to vrátane príjmov ktoré s touto
činnosťou súvisia,
c) ostatné príjmy.
4.2 Základným zdrojom financovania činnosti SLOVES sú členské príspevky od
členov, ktoré sa vyberajú v základných organizáciách.
4.3 Člen platí základný členský príspevok vo výške 1 % z čistého mesačného príjmu.
Čistým mesačným príjmom sa rozumie hrubý mesačný zárobok člena, vrátane
peňažných plnení nahradzujúcich mzdu (napr. náhrada príjmu počas dovolenky,
náhrada príjmu počas dočasnej pracovnej neschopnosti, ošetrovné a pod.), po
odpočítaní odvodov na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové
poistenie, poistenie pre prípad nezamestnanosti a preddavku na daň z príjmov
fyzických osôb vypočítaných podľa podmienok a sadzieb platných v mesiaci,
v ktorom sa tento zárobok zisťuje.
4.4 Člen, ktorý skončil pracovný pomer a poberá len dôchodok, člen, ktorý je na
materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke a poberá len materský alebo
rodičovský príspevok, člen dlhodobo práceneschopný, ktorý poberá len nemocenské
dávky, člen vedený v evidencii uchádzačov o prácu a člen bez príjmu platí členský
príspevok vo výške 1,-€ mesačne.
4.5 Základné organizácie prispievajú na činnosť odborového zväzu tak, že do konca
nasledujúceho mesiaca odvedú z celkového objemu vybraných členských príspevkov

v danom mesiaci na účet Republikovej centrály SLOVES podiel vo výške 35 %.
Republiková centrála môže základným organizáciám s menším počtom členov
povoliť odvod členských príspevkov iným spôsobom.
4.6 Členská schôdza základnej organizácie SLOVES môže stanoviť aj ďalší
príspevok, ktorý celý zostáva v základnej organizácii.
4.7 Každá základná organizácia SLOVES je povinná odvádzať odvod z členských
príspevkov Republikovej centrále SLOVES. Z porušenia tejto povinnosti vyvodzuje
dôsledky Predsedníctvo SLOVES.
4.8 Ak zaniká, v dôsledku porušenia povinnosti odvádzať odvod z členských
príspevkov, základnej organizácii príslušnosť k SLOVES, Republiková centrála
SLOVES má právo požadovať splatenie odvodu od základnej organizácie do dňa
skončenia jej členstva v SLOVES.
4.9 Úpravu hornej hranice výšky základného členského príspevku podľa čl. 4.3 môže
v období medzi zjazdmi vykonať Snem SLOVES. Vychádza pritom z názorov
členskej základne.
4.10 Podiel finančných prostriedkov z členských príspevkov pre Republikovú centrálu
SLOVES je oprávnený určiť iba zjazd SLOVES.
Článok 5
Účelové fondy
5.1 Republiková centrála SLOVES rozdelí prostriedky 35 % odvodu z členských
príspevkov na účelové fondy:
a) prevádzkový fond
22 %,
b) sociálno-podporný fond
12 %,
c) rezervný fond
1 %.
5.2 Prevádzkový fond slúži na finančné zabezpečenie činnosti republikových
orgánov, Republikovej centrály SLOVES a sekcií SLOVES, odborového vzdelávania,
ako aj medzinárodnej činnosti a členstva v Konfederácii odborových zväzov SR.
5.3 Sociálno-podporný fond slúži na poskytovanie pomoci členom a základným
organizáciám pri prekonávaní zložitých situácií, na poskytovanie príspevkov na
regeneráciu a rekreovanie členov a ich rodinných príslušníkov, na vyplácanie darov
členom, na zriaďovanie a činnosť klubov individuálnych členov, najmä pokiaľ sú
vytvorené z členov – dôchodcov, a na financovanie iných, obdobných aktivít.
5.4 Rezervný fond slúži na krytie neplánovaných výdavkov a pokrytie schodkov a na
vytváranie rezervy odborového zväzu.
5.5 Tvorbu a použitie prostriedkov jednotlivých fondov upravujú štatúty fondov, ktoré
schvaľuje Snem SLOVES.
5.6 Rozpočty fondov sú súčasťou ročného finančného rozpočtu SLOVES.

Článok 6
Všeobecné pravidlá
6.1 Základné organizácie a orgány SLOVES sa starajú o pravidelnú tvorbu
finančných zdrojov, o ich aktívne využívanie a hospodárnosť. Tieto princípy
presadzujú i v hospodárení združení a obchodných spoločností, kde majú svoj
majetkový podiel.
6.2 Základné organizácie SLOVES hospodária s majetkom podľa vlastných zásad
hospodárenia. Zásady schvaľuje členská schôdza.
6.3 Základné organizácie zostavujú ročné finančné rozpočty. Rozpočet schvaľuje
členská schôdza.
6.4 Účtovníctvo v odborovom zväze sa riadi všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
6.5 Písomnosti týkajúce sa hospodárenia a majetku základných organizácií
a odborového zväzu, najmä návrhy rozpočtov, záverečných účtov a výsledkov
hospodárenia, majú dôverný charakter.
6.6 SLOVES a základné organizácie sa môžu podieľať na založení právnickej osoby
alebo sa stať spoločníkom, resp. členom právnickej osoby už založenej.
Článok 7
Hospodárenie Republikovej centrály SLOVES
7.1 Hospodárenie Republikovej centrály SLOVES sa riadi schválenými štatútmi
fondov odborového zväzu a ročným finančným rozpočtom.
7.2 Finančný rozpočet obsahuje tvorbu a čerpanie všetkých finančných prostriedkov,
s ktorými Republiková centrála hospodári.
7.3 Finančný rozpočet schvaľuje Snem SLOVES.
7.4 Snem SLOVES je najmenej raz ročne informovaný o stave majetku a výsledkoch
hospodárenia odborového zväzu.
7.5 O čerpaní prostriedkov so sociálno-podporného fondu informuje Republiková
centrála SLOVES základné organizácie najmenej raz ročne.
7.6 Kontrolu hospodárenia s majetkom SLOVES vykonávajú v súlade so Stanovami
odborového zväzu revízori účtov.

Článok 8
Záverečné ustanovenia
8.1 Finančný poriadok SLOVES schvaľuje zjazd SLOVES.
8.2 V období medzi zjazdmi rozhoduje o zmene a doplnkoch Finančného poriadku
Snem SLOVES na návrh Predsedníctva SLOVES; nie je však oprávnený meniť
výšku podielu finančných prostriedkov podľa čl. 4.5 Finančného poriadku SLOVES.
8.3 Výklad Finančného poriadku SLOVES podáva Republiková centrála SLOVES.
8.4 Zrušuje sa Finančný poriadok SLOVES schválený II. zjazdom Slovenského
odborového zväzu verejnej správy, v znení neskorších zmien a doplnkov.
8.5 Finančný poriadok SLOVES bol schválený III. zjazdom SLOVES 26. mája 1999
a dňom schválenia nadobudol účinnosť s výnimkou článkov 4.4, 4.5 a 5.1, ktoré
nadobúdajú účinnosť 1. januára 2000. Rozhodnutie Snemu SLOVES o doplnení
Finančného poriadku SLOVES bolo schválené 12. decembra 2001 a týmto dňom
nadobudlo účinnosť.
8.6 Rozhodnutie V. zjazdu SLOVES o zmene Finančného poriadku SLOVES bolo
schválené 16.10.2008 a týmto dňom nadobúda účinnosť s výnimkou článku 4.4, ktorý
nadobúda účinnosť 1.1.2009.
8.7 Rozhodnutie 5. Snemu SLOVES o zmene Finančného poriadku SLOVES bolo
schválené 8.12.2009 a týmto dňom nadobúda účinnosť.
8.8 Rozhodnutie VI. zjazdu SLOVES o zmene Finančného poriadku SLOVES bolo
schválené 24.10.2013 a týmto dňom nadobúda účinnosť s výnimkou článkov 4.3
a 4.4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1.1.2014.

