SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ VEREJNEJ SPRÁVY A KULTÚRY

ZÁSADY
poskytovania pôžičiek základným organizáciám

SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ VEREJNEJ SPRÁVY A KULTÚRY

Snem Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry (ďalej len SLOVES)
podľa čl. 39.3 Stanov SLOVES vydáva ako vykonávaciu normu k Finančnému
poriadku SLOVES

ZÁSADY
poskytovania pôžičiek základným organizáciám
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Tieto zásady upravujú poskytovanie pôžičiek základným organizáciám.
Čl. 2
Poskytovanie pôžičiek
1. SLOVES poskytuje základným organizáciám návratné bezúročné pôžičky na
investičné akcie sociálno-kultúrneho charakteru.
2. Pôžička sa môže poskytnúť základným organizáciám SLOVES na základe ich
písomných žiadostí, v ktorých musí byť uvedené:
a) účel pôžičky,
b) rozpočet plánovaných nákladov,
c) stav a tvorba prostriedkov základnej organizácie,
d) možnosti splátok a predpokladaná návratnosť.
3. Predsedníctvo SLOVES a Republiková centrála SLOVES sú oprávnené
požadovať od základných organizácií aj ďalšie doklady, ktoré budú považovať za
potrebné pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie pôžičky.
4. Pôžička sa poskytuje na základe vopred uzavretej zmluvy.
5. Čerpať prostriedky môže len tá základná organizácia, ktorá pravidelne odvádza
podiel členských príspevkov na účet Republikovej centrály SLOVES v súlade s čl. 4.7
Finančného poriadku SLOVES.
6. Ak základná organizácia skončí členstvo v odborovom zväze, musí pôžičku vrátiť
v plnej výške najneskôr do 1 mesiaca od skončenia členstva.

Čl. 3
Rozhodnutie o poskytnutí pôžičky
O poskytnutí pôžičky rozhoduje Predsedníctvo SLOVES na základe návrhu vedenie
príslušnej sekcie.
Čl. 4
Kontrola čerpania a splácania pôžičiek
Kontrolu čerpania a splácania pôžičiek sú oprávnení vykonávať revízori účtov
SLOVES a tiež funkcionári SLOVES a zamestnanci Republikovej centrály SLOVES.
Základné organizácie sú povinné poskytnúť im všetky informácie a umožniť im
nahliadnuť do všetkých dokladov, ktoré sa na čerpanie alebo splácanie pôžičiek
vzťahujú.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1. Tieto zásady boli schválené Snemom SLOVES 26. novembra 1997.
2. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť 1. januára 1998.
3. Zmena zásad bola schválená Snemom SLOVES 8.12.2009 s účinnosťou od
1.1.2010.

