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ku stanovám združenia Slovenský SUBARU KLUB ( alej SSK).
as I.
Štruktúra lenských príspevkov
Platná od 1.1.2010

PRAVIDLÁ LENSTVA:

Podpísaním riadne vyplnenej lenskej prihlášky a zaplatením lenského príspevku sa záujemca stáva lenom SSK,
pri om dostáva priradené lenské íslo a preukaz. len sa ním preukazuje na akciách organizovaných SSK. lenské
íslo sa uvádza pri platbe na bankový ú et SSK.

DRUHY PRÍSPEVKOV:

druh

Riadne

Mimoriadne

Kto platí
lenovia, ktorí po prvýkrát vstupujú do SSK. Príspevok sa platí priamo na ú et Združenia na
príslušný kalendárny rok. Príspevok musí by uhradený najneskôr do 30kalendárnych dní po
podpísaní lenskej prihlášky a pridelení lenského ísla.
Riadni lenovia platia na obdobie jedného kalendárneho roku. Platba je možná raz ro ne.
Ro ný príspevok musí by uhradený najneskôr do konca februára príslušného roku.
lenovia za ú as na alších aktivitách organizovaných SSK (zrazy a iné akcie) a za
propaga né predmety a materiály vydávané SSK. Príspevok musí by uhradený pred akciou
po as registrácie. Podmienkou ú asti na akciách, na ktorých sa vyberá mimoriadny príspevok
sú riadne zaplatené lenské príspevky.

SADZBA PRÍSPEVKOV A KÓD SADZBY PRE ŠPECIFICKÝ SYMBOL:
kód sadzby
1
2
3
4
druh

riadne
Pre rok 2010 a 2011

20

mimoriadne

xxxxx

sponzorský
príspevok

riadne +
mimoriadne

VÝŠKA PRÍSPEVKOV:

Výšku riadnych lenských príspevkov navrhuje výbor Združenia a schva ujú lenovia na Valnej hromade
Združenia vždy na 2 roky.
Výška mimoriadnych príspevkov je v dostato nom predstihu schválená a stanovená výborom Združenia.

SPÔSOB PLATENIA:

lenské príspevky sa platia len na ú et Združenia 0305315492/0900 v banke Slovenská sporite a, a.s. (napr.
prevodom z ú tu, využitím služby internet banking, poštovou poukážkou na pošte alebo banke, hotovostným
vkladom priamo v banke).
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Pri platbe je nutné uvies variabilný symbol, ktorý identifikuje platiaceho lena a skupinu, kde je vedený
v zozname lenov.
Variabilný symbol je v tvare CCCCCC, kde CCCCCC je lenské íslo
Tajomník SSK pride uje lenské ísla samostatne v intervale 000001 až 999999 a zodpovedá za to , že žiadni
dvaja lenovia nemajú rovnaké íslo. V pridelených íslach nie je medzera, prípadne ju eviduje pre nových
lenov. lenské íslo ostáva lenovi nezmenené po celú dobu jeho lenstva.
Druhým identifika ným údajom je špecifický symbol , ktorý udáva kód sadzby a obdobie, ku ktorému sa
vz ahuje príspevok. Pre všetkých lenov je štruktúra spolo ná:
SRRRR, kde
S – kód sadzby lenského príspevku vi str. 1
1 – riadny
2 – mimoriadny
3 – sponzorský príspevok
4 – riadny + mimoriadny
RRRR – rok

Príklad vyplnenia variabilného a špecifického symbolu:
len s íslom 18497 platí riadne ro né lenské od 1.1.2010
Variabilný symbol: 18497
Špecifický symbol: 12010 (1 – plný platený ro ne, 2010 – rok.)

DOPLNENIE A UPRESNENIE SYSTÉMU PLATENIA:
Konštantný symbol – 0558 – pre platbu prevodu z ú tu
Mesa ná a štvr ro ná sadzba – nie je prípustná
Spôsob identifikácie mimoriadneho lenského príspevku špecifickým symbolom bude dohodnutý výborom OZ
a oznámený všetkým lenom SSK pred za atím príslušných zrazov a iných akcií organizovaných SSK, za ktoré sa má
tento príspevok vybera . To isté platí aj pre prípad predaja propaga ných predmetov a materiálov vydávaných SSK.

PRAVIDLÁ PLATENIA LENSKÝCH PRÍSPEVKOV:
Noví lenovia, ktorí podpíšu lenskú prihlášku sa stávajú lenmi Združenia po udelení lenského ísla a zaplatení
lenského príspevku na dobu 1 kalendárneho roka. Dátum vzniku lenstva uvedený na lenskej prihláške. Mimoriadne
zníženie alebo zvýšenie príspevkov musí by predložené ku schváleniu výboru Združenia.
Ostatní lenovia platia lenský príspevok ro ne. Príspevok sa platí za lenstvo v Združení a nemá priamy vz ah k ú asti
lena na akejko vek akcii organizovanej SSK.

SYSTÉM VYBERANIA LENSKÝCH PRÍSPEVKOV:
Všetky lenské príspevky sa platia na ú et Združenia.
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Platenie mimoriadnych príspevkov za materiály, propaga né predmety, ú as na akciách organizovaných SSK je možné
v podobe hotovosti do ruky pokladníka alebo na ú et Združenia.
Každá platba na ú et musí by jednozna ne identifikovate ná.
Je vytvorená centrálna evidencia lenov, ktorým bolo pridelené lenské íslo. lenské íslo pride uje tajomník SSK
a zapíše ho do lenského preukazu. Zoznam lenov s prideleným lenským íslom eviduje tiež tajomník.

Kontrola zaplatenia príspevkov:
a) na základe papierového potvrdenia o zaplatení lenského príspevku predloženého lenom (poštová poukážka, bankový
doklad) tajomníkovi, prípadne ním poverenej osobe.
b) pokia len prehlási, že zaplatil spôsobom, u ktorého sa nevydáva papierové potvrdenie, musí tajomník kontaktova
pokladníka alebo lena, ktorý pravidelne kontroluje pohyb platieb na ú te a vedie centrálnu evidenciu lenov a lenských
príspevkov.
Tým je zabezpe ená dvojitá kontrola lenských príspevkov.
K centrálnej evidencii lenov majú prístup lenovia výboru SSK, a lenovia revíznej komisie SSK, ktorí majú povinnos
zachováva ml anlivos o osobných údajoch vedených v centrálnej evidencii.

as II.
Výbor Združenia a pobo ky
Výbor Združenia (VZ)

. vypracováva harmonogram akcií ( zrazov ...)
. vypracováva výro nú správu
. je v kontakte s partnermi
. zais uje chod SSK
. zvoláva valné zhromaždenie SSK
. má právo poverova alších lenov SSK k ur itým úlohám
. zais uje správne vedenie ú tovníctva
. rozhoduje o spôsobe reklamy vo i verejnosti
. zodpovedá za informácie a spôsob prezentácie na webových stránkach
. rozhoduje a schva uje výrobu reklamných predmetov
. rozhoduje o finan ných operáciach
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. háji záujmy SSK na verejnosti
. všetci lenovia výboru SSK majú povinnos
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tímovej spolupráce, vzájomnej informovanosti a spolo ného rozhodovania

Predseda SSK

. je zákonným zástupcom Združenia
. nesmie by lenom revíznej komisie
. má podpisové právo k bankovému ú tu Združenia spolu s pokladníkom
. je reprezentantom Združenia, vystupuje v jeho mene v rámci Združenia, ale aj vo vz ahu k verejnosti, vo výnimo ných
prípadoch môže zaisti aj vhodného zástupcu

. zvoláva a vedie stretnutia výboru, navrhuje termíny
. zais uje, že výbor SSK funguje ako tím
. sleduje plnenie zadaných úloh
. je v kontakte s partnermi
. zostavuje ro nú správu a predkladá ju výboru
Tajomník

. vykonáva zápis z jednania valného zhromaždenia, lenskej schôdze a výboru
. zais uje distribúciu zápisu a úloh z jednania medzi lenov
.zhromaž uje, archivuje všetky lenské prihlášky a robí štatistiku
. archivuje dokumenty SSK inej ako finan nej povahy
. udržuje databázu kontaktov
. zodpovedá za správnos a aktuálnos informácií uvedených na webe
. zais uje dostato né množstvo a kvalitu materiálov oficiálnej povahy, udržuje a distribuuje ich
. zhromaž uje informácie a príspevky a rozosiela ich
. nesmie by lenom revíznej komisie
. je zákonným zástupcom Združenia

Pokladník Združenia

!"#
% &

'(

$

&

. nesmie by lenom revíznej komisie
. má podpisové právo k bankovému ú tu Združenia spolu s predsedom
. pripravuje a predkladá k schváleniu lenskej schôdzi a valnému zhromaždeniu vyú tovanie za uplynulý rok
. je zodpovedný za finan né operácie Združenia
. je garantom ú elného nakladania s finan nými prostriedkami Združenia
. sleduje stav ú tu a ú tovníctvo, pravidelne informuje ostatných lenov SSK
. spracováva štatistiku a finan nú správu
. ur uje termíny pre odovzdávanie podkladov pre rôzne finan né uzávierky, podáva da ové priznanie
Supervízor pre zrazy

. nesmie by lenom revíznej komisie
. pripravuje a predkladá k schváleniu termíny zrazov
. je zodpovedný za výber organizátorov, miest a priebehu zrazov
. je garantom riadnej prípravy akcií
. má právo na zverej ovanie akcií na webe SSK
. spracováva vyhodnotenia akcií
. ur uje termíny pre odovzdávanie podkladov od potenciálnych organizátorov akcií
as III.
Definuje innos nomina nej komisie a proces volieb v Združení
innos nomina nej komisie
Nomina ná komisia je stálou komisiou SSK. Je zložená z troch riadnych lenov SSK navrhnutých výborom Združenia,
ktorí majú právo by volení pod a stanov a sú rešpektovaní.

. zais ova

Zodpovednosti nomina nej komisie:

hladký priebeh volieb v SSK tým, že sa bude riadi svojím najlepším svedomím, bude sledova , o je pre
SSK najlepšie.
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. navrhova

obsadenie pozícií, ktoré sa uvo nia vo výbore SSK bu preto, že skon ilo funk né obdobie alebo preto, že
len výboru rezignoval alebo sa stal z nejakého dôvodu nespôsobilým vykonáva prácu vo výbore ( zdravotné dôvody,
odchod z SSK a pod.)

. vyh adáva vhodných kandidátov na pozície lenov výboru – priebežne
. vytvára zoznam kandidátov, ktorý predkladá spolu s doporu ením výboru SSK
. vyhlási termín uzávierky pre predloženie prihlášok, návrhov kandidátov, ktoré musia by

podané písomne a v as na

adresu Združenia, do rúk nomina nej komisie

. nomina ná komisia nesmie odmietnu

žiadnu nomináciu, ktorá bude predložená písomne a v as

Priebeh volieb do orgánov SSK

.

Pokia bude po et kandidátov rovnaký ako po et pozícií, oznámi nomina ná komisia uvedenú skuto nos výboru SSK
s tým, že vo ba prebehne menovaním a vyhlási menovanie na valnom zhromaždení. To znamená, že nedôjde
k hlasovaniu, ale kandidáti budú menovaní valným zhromaždením.

.

Pokia po et kandidátov predložených nomina nou komisiou bude menší ako po et pozícií, musí nomina ná komisia
informova výbor Združenia o tom, že predlžuje dobu, po as ktorej je možné poda návrhy (prija prihlášky) kandidátov.
Doba podania prihlášok/návrhov kon í vtedy, ke po et kandidátov bude rovnaký ako po et obsadzovaných pozícií.
Každý takýto kandidát bude považovaný za menovaného kandidáta.

. Ak bude po et kandidátov vyšší ako po et pozícii, dochádza k hlasovaniu. Hlasovanie bude prebieha
pokia nebude ma jeden z kandidátov vä šinu hlasov ( tzv. postupné odpadávanie).

. Hlasovanie na valnom zhromaždení je verejné
. Pred valným zhromaždením odovzdá nomina ná komisia prítomným volebné lístky
. Nomina ná komisia sama spo íta volebné lístky alebo ur í nezávislé osoby.

do tej doby,

