
 

Zásady hospodárenia 
ZO OZ  KOVO KIA Žilina na rok 2021 - 2022 

 

 
 
 

A. Členstvo v odborovom zväze      
 
Členstvo v odborovom zväze je riadne alebo osobitné. Členom odborového zväzu s riadnym   členstvom je ten, kto je 
v pracovnoprávnom alebo v obdobnom vzťahu. Členom  s osobitným členstvom je ten, kto nespĺňa podmienky  riadneho 
členstva. / napr. dôchodcovia, ženy na materskej dovolenke /  
 
 

B. Členské príspevky  
 
Člen s riadnym členstvom platí členský príspevok vo výške 1% z čistého mesačného zárobku. Člen s osobitným členstvom platí 
príspevok vo výške 0,25,- € mesačne alebo 3,- € ročne. Z celkového výberu členských príspevkov sa 25 % odvedie na OZ KOVO 
a 75 % ostáva na činnosť základnej organizácie.    
U členov s riadnym aj osobitým členstvom sa bude výber členských príspevkov vykonávať formou trvalého príkazu na úhradu 
z osobného účtu člena na účet ZO OZ KOVO KIA. O výške príspevku uzavrie poverený funkcionár VZO písomnú dohodu 
s členom ZO. Táto dohoda je súčasťou prihlášky za člena ZO OZ KOVO KIA . 
 
 

C. Zdroje príjmov   
 
1. Podiel  z členských príspevkov vo výške 75% z výberu,     
2. Úroky z bežného účtu v banke    
3. Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka. 
4. Príspevok od zamestnávateľa ( kancelária ) 
 

D. Použitie odborových finančných prostriedkov   
 
Odborové finančné prostriedky slúžia na  uspokojovanie  záujmov  a  sociálnych potrieb   členov a na financovanie činnosti  
odborových orgánov  ZO OZ. Výbor základnej organizácie OZ KOVO zodpovedá  konferencii za účelné, hospodárne a efektívne 
používanie finančných prostriedkov. Použitie prostriedkov na príslušné obdobie sa riadi rozpočtom ZO OZ. 
 
 

Pre čerpanie rozpočtu platia nasledovné zásady: 
 
 
1. Rezervný fond 

 
Odborová organizácia vytvára rezervný fond vo výške 25% z členských príspevkov, ktorý slúži na pokrytie nákladov v prípade 
štrajku, mimoriadnej situácie alebo mimoriadneho výdavku. V prípade potreby je možné tento fond navýšiť, avšak toto 
navýšenie podlieha schváleniu Konferenciou ZO OZ KOVO KIA. 
 
                                                                                                           

2.  Podpory 
                                                            

Sociálne podpory 
 
Sociálne  podpory  budú  poskytované  na   základe individuálneho  posúdenia  životnej tiesne člena.  Sociálne podpory spolu  
na jedného člena v roku do výšky 70.-€  schvaľuje  VZO, nad 70.-€ schvaľuje konferencia ZO.  
  
 
 
 



 

3.  Príspevky pre členov  
 

Základná organizácia poskytne svojím členom peňažitý alebo vecný príspevok  vo výške:  

a) k Vianociam                                                                15.- € (poukaz) 

b) k svadbe                                                                      30.- €  

c) k narodeniu dieťaťa                                                  30.- €  

d) k úmrtiu člena ZO KIA 50.- € (pozostalým) 

e) na občerstvenie pri školeniach, športových a kultúrnych podujatiach spoluorganizovaných ZO KIA 10.- € (alebo občerstvenie) 

f) na dopravu pri školeniach, športových a kultúrnych podujatiach spoluorganizovaných ZO KIA                                                                       10.- € (alebo doprava) 

g) na zájazd organizovaný  ZO KIA            15.- € (iba pre člena ZO KIA) 

h) na rekreáciu alebo detský tábor na území Slovenskej republiky           25.- € (iba pre člena ZO KIA) 

i) na dopravu pri zasadnutí konferencie ZO KIA                                                                       10.- € (alebo doprava) 
Nárok na príspevok má iba ten člen ZO OZ KOVO KIA, ktorého riadne členstvo trvá v dobe vyplácania príspevku alebo konania 
podujatia minimálne 6 mesiacov. V prípade príspevku na detský tábor je za dieťa do 15 rokov považované okrem vlastného dieťaťa 
aj vlastné vnúča, ako aj dieťa zverené členovi ZO OZ KOVO KIA do náhradnej starostlivosti. Podmienkou vyplatenia príspevku na 
rekreáciu alebo detský tábor je vyčerpanie príspevku od zamestnávateľa na rekreáciu a detský tábor vo výške minimálne 200 eur.  

 
 

4. Organizačné a hospodárske výdavky VZO  
 

1. Organizačné  výdavky  : do organizačných výdavkov sú zahrnuté  náklady na 
 

a) poštovné, 
b) prenájom miestností, 
c) parkovné               
d) kancelárske potreby,                                                               
e) publikácie,              
f) ostatne výdavky, 
g) výdavky na propagáciu, nábor a informovanie                                           
h) cestovné, 
i) právne služby, 
j) súdne poplatky, 

                                                                                                           

2. Schôdze a porady : pri  odborových  schôdzach  a  poradách  môže byť poskytnuté občerstvenie nasledovne 
    
a) členská schôdza a konferencia ZO KIA do  výšky 5.-€  na člena 
b) zasadnutie Výboru ZO  a Revíznej komisie ZO KIA do  výšky 1.-€  na člena 

 

E. Rozhodovanie, právomoc a zodpovednosť v otázkach hospodárenia 
 

V  hospodárskej  činnosti  sa  musí  ZO  zamerať  na  ekonomickú  efektívnosť a presadzovať princíp prísnej hospodárnosti. 
 

1. Konferencia  ZO  je najvyšším  a  rozhodujúcim  orgánom  ZO, ktorá je oprávnená najmä: 
 

a) schvaľovať zásady hospodárenia ZO KIA, 
b) prerokovať a schvaľovať rozpočet ZO KIA, 
c) určiť postup pri platení a zúčtovaní členských príspevkov, 
d) schvaľovať výdavky na sociálne podpory nad  70,- €, 
e) prerokovávať správy  revíznej  komisie  o  výsledkoch  hospodárenia ZO KIA, 
f) schvaľovať správu o inventarizácii, včítane vyraďovania nepotrebného majetku. 
 
 

2. Výbor základnej organizácie plne zodpovedá  konferencii ZO KIA za riadne hospodárenie. Z tohto dôvodu najmä:  
  
a) predkladá návrh zásad hospodárenia,  
b) pripravuje   a prerokováva  návrh  rozpočtu  a  predkladá  rozpočet  konferencii na   schválenie, 
c) zabezpečuje riadne a včasné platenie a zúčtovanie členských príspevkov,  
d) rozhoduje o poskytovaní podpôr a darov, 
e) schvaľuje sociálne podpory do 70,- €, 



 

f) minimálne raz za  rok  predkladá  konferencii správu o hospodárení spolu so stanoviskom RK,  
g) včas prerokúva  a odstraňuje zistené nedostatky  v hospodárení, 
h) pripravuje a predkladá zásadné návrhy súvisiace s odborovým majetkom. 

 
 

3. Predseda  
 
S funkciou predsedu súvisí aj právomoc  a  zodpovednosť pri  konkrétnom vykonávaní  hospodársko-finančnej agendy. 
Predseda v tejto súvislosti najmä: 
a) má spolu  s  hospodárom a poverenými členmi  VOZ dispozičné  oprávnenie  na výdaj  peňažných prostriedkov   ZO KIA 

z bežného  účtu, 
b) podpisuje  na pokladničné operácie príkazy na úhradu výdavkov, 
c) dbá o riadne vedenie hospodársko-finančnej agendy,  
d) zabezpečuje  pravidelnú  kontrolu  platenia členských príspevkov,  
e) zabezpečuje  riadne  odovzdanie  hospodársko-finančnej agendy pri výmene funkcionárov. 
 
 

4. Hospodár 
 
Hospodár VZO pri plnení svojej funkcie: 
a) zodpovedá za správu finančných prostriedkov, 
b) organizuje a  zabezpečuje  platenie  a zúčtovanie členských príspevkov,   
c) spolu podpisuje   hospodárske   dispozície  ,  vykonáva   pokladničné   operácie, dbá na správnosť účtovných dokladov, 
d) pripravuje návrh rozpočtu, 
e) vedie účtovníctvo, 
f) pripravuje správy o hospodárení, 
g) dbá na dodržiavanie finančnej a rozpočtovej disciplíny.  
 
 

F. Hospodársko-finančná agenda ZO 
 
 

1 . Rozpočet 
 
ZO hospodári podľa  ročného  rozpočtu. Konferencia ZO prerokuje  návrh rozpočtu, schváli  ho, a  tým  sa  stáva  záväzný  pre 
hospodárenie ZO. Všetky zásadné zmeny schvaľuje opäť  konferencia ZO.   
 

2. Účtovníctvo a výkazníctvo 
       
ZO vedie o svojom hospodárení jednoduché účtovníctvo v  peňažnom  denníku. Majetok vedie v  inventárnej knihe. 
 

3. Archivovanie 
       
VZO  musí  zabezpečiť  riadnu  úschovu  a archivovanie  dokumentácie  o  hospodárení ZO.   
 
 
 
 
 
Schválené konferenciou ZO OZ KOVO KIA  dňa 30.4. 2021 v Žiline                                                                      
               
 
 
                                                                                                                                                                 ...................................................                                                            
                                                                                                         predseda  návrhovej komisie 
 

 
 


