INTERNÝ PREDPIS
Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
zo dňa 15. mája 2007
o podmienkach čestného, kolektívneho a hosťujúceho členstva

Zmena: 22. septembra 2009
Zmena: 25. mája 2010
Zmena: 31. mája 2011

Prezídium Zväzu stavebných podnikateľov sa uznieslo na tomto predpise o podmienkach čestného,
kolektívneho a hosťujúceho členstva:
§1
Všeobecné ustanovenia
1. Tento interný predpis upravuje:
a) práva a povinnosti čestných, kolektívnych a hosťujúcich členov Zväzu,
b) pravidlá pre určenie počtu hlasov kolektívnych členov Zväzu na Valnom zhromaždení.
2. Čestným a hosťujúcim členom Zväzu môže byť len fyzická osoba. Kolektívnym členom môže byť
registrované združenie podnikateľov v zmysle platných právnych predpisov (podľa svojho
profesijného zamerania alebo podľa iného dohodnutého princípu). Členstvo vo Zväze je dobrovoľné.
3. Tento interný predpis sa nevzťahuje na členstvo riadneho člena. Podmienky riadneho členstva vo
Zväze upravujú Stanovy Zväzu.
§2
Podmienky čestného členstva
1. Čestnými členmi Zväzu sa môžu stať len fyzické osoby s mimoriadnymi zásluhami o rozvoj
stavebníctva. Čestné členstvo jednotlivo udeľuje Prezídium Zväzu. Čestné členstvo je časovo
neobmedzené a nie je viazané na zaplatenie zápisného ani členského príspevku. Členstvo čestného
člena vzniká dňom uvedeným v rozhodnutí o udelení čestného členstva.
2. Čestní členovia Zväzu majú tieto práva:
a) zúčastňovať sa a hlasovať na zasadnutiach Valného zhromaždenia,
b) vyjadrovať k prejednávaným bodom programu,
c) ochrany a podpory svojich záujmov v rozsahu vymedzenom Stanovami Zväzu a v súlade s nimi,
d) podpory pri sporoch s kompetentnými orgánmi štátnej správy v oblasti ekonomickej a sociálnej,
e) využívať všetky informácie, pokiaľ nie sú predmetom firemného tajomstva, alebo nie sú znakmi
nekalej konkurencie. Využívať individuálnu pomoc v oblasti konzultácií a poradenstva a ďalších
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služieb za predpokladu, že tým nedôjde k poškodeniu záujmov iných členov Zväzu,
f) využívať všetky zariadenia, ktoré má Zväz k dispozícii a výhody, ktoré poskytuje.
3. Čestní členovia Zväzu majú tieto povinnosti:
a) aktívne spolupracovať na dohodnutom programe činností Zväzu,
b) dodržiavať Stanovy Zväzu a Etický kódex členov Zväzu s jeho odbornými, súťažnými zásadami
spolupráce a riešenia sporov,
c) poskytovať orgánom Zväzu podklady a informácie potrebné k uskutočňovaniu cieľov a úloh Zväzu.
4. Členstvo čestného člena zaniká:
a) kedykoľvek na základe rozhodnutia čestného člena,
b) na základe rozhodnutia Prezídia vylúčením čestného člena zo Zväzu.
5. Čestnému členovi, ktorý závažným spôsobom porušil Stanovy, tento interný predpis, alebo
dlhodobo neplní členské povinnosti, môže Prezídium dočasne pozastaviť výkon členských práv, alebo
ho vylúčiť zo Zväzu.
6. Čestní členovia sa môžu zúčastňovať zasadnutia Valného zhromaždenia s hlasovacím právom.
Každý čestný člen má pri hlasovaní na Valnom zhromaždení 1 hlas.
7. Čestný člen nemá povinnosť hradiť zápisné a jeho členské príspevky sú dobrovoľné.
§3
Podmienky kolektívneho členstva
1. Jednotlivé registrované združenia podnikateľov môžu podľa svojho profesijného zamerania (napr.
tehliari, cementári, stavomontáže a pod.), alebo podľa iného dohodnutého princípu v rámci Zväzu
pôsobiť ako kolektívny člen Zväzu zastupujúci záujmy zoskupenia.
2. Kolektívneho člena vo Zväze zastupuje štatutárny orgán registrovaného združenia podnikateľov,
resp. ním poverená alebo splnomocnená osoba v súlade so stanovami alebo iným základným
dokumentom kolektívneho člena.
3. Členstvo kolektívneho člena vzniká dňom rozhodnutia Prezídia Zväzu o prijatí za člena na základe
predchádzajúcej žiadosti.
4. Kolektívny člen Zväzu má tieto práva:
a) zúčastniť sa a hlasovať na zasadnutiach Valného zhromaždenia Zväzu,
b) ochrany a podpory svojich záujmov v rozsahu vymedzenom Stanovami Zväzu a v súlade s nimi,
c) podpory pri sporoch s kompetentnými orgánmi štátnej správy v oblasti ekonomickej a sociálnej,
d) využívať všetky informácie, pokiaľ nie sú predmetom firemného tajomstva, alebo nie sú znakmi
nekalej konkurencie. Využívať individuálnu pomoc v oblasti konzultácií a poradenstva a ďalších
služieb za predpokladu, že tým nedôjde k poškodeniu záujmov iných členov Zväzu,
e) využívať všetky zariadenia, ktoré má Zväz k dispozícii a výhody, ktoré poskytuje.
5. Kolektívny člen Zväzu má tieto povinnosti:
a) podnikateľskou činnosťou usilovať o dosiahnutie vysokého štandardu stavebných diel na základe
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požadovanej kvality všetkých prác v súlade s platnými technickými normami a technickými
podmienkami, predpismi o ochrane zdravia pri práci a ochrane životného prostredia s cieľom
dosiahnuť trvale udržateľný rozvoj v oblasti stavebníctva,
b) dodržiavať Stanovy Zväzu a Etický kódex členov Zväzu s jeho odbornými, súťažnými zásadami
spolupráce a riešenia sporov,
c) aktívne spolupracovať na dohodnutom programe činností Zväzu,
d) poskytovať orgánom Zväzu podklady a informácie potrebné k uskutočňovaniu cieľov a úloh Zväzu,
e) uhradiť členský príspevok na činnosť Zväzu,
f) zaplatiť zápisné vo výške stanovenej Prezídiom.
6. Kolektívni členovia majú právo hlasovať na zasadnutí Valného zhromaždenia Zväzu. V prípade, že
počet členov kolektívneho člena neprimerane poklesne, alebo kolektívny člen bude porušovať
povinnosti stanovené internými predpismi, môže Prezídium takéhoto kolektívneho člena vylúčiť.
7. Každý kolektívny člen oprávnený hlasovať má 1 hlas za každých 1660 € uhradeného členského.
Členovia, ktorých členský príspevok je nižší ako 1660 € majú 1 hlas. Členovia, ktorých členský
príspevok je vyšší ako 1660 € majú 1 hlas za každých uhradených 1660 € členského k termínu
Valného zhromaždenia. Kolektívny člen môže mať najviac 12 hlasov. Pri výpočte počtu hlasov členov
Zväzu sa vychádza z výšky členského pred zľavou.
8. Výška členského príspevku kolektívneho člena bude vypočítaná podľa pravidiel uvedených
v Internom predpise o výške a spôsobe úhrady členského.
9. Kolektívne členstvo je časovo neobmedzené a je viazané na zaplatenie zápisného a členského
príspevku.
10. Členstvo kolektívneho člena zaniká:
a) kedykoľvek na základe rozhodnutia kolektívneho člena,
b) na základe rozhodnutia Prezídia vylúčením kolektívneho člena zo Zväzu.
11. Kolektívnemu členovi, ktorý závažným spôsobom porušil Stanovy, tento interný predpis, alebo
dlhodobo neplní členské povinnosti, môže Prezídium dočasne pozastaviť výkon členských práv, alebo
ho vylúčiť zo Zväzu. Za závažné porušenie povinností kolektívneho člena sa považuje najmä
neuhradenie členského príspevku riadne a včas.
§4
Podmienky hosťujúceho členstva
1. Hosťujúcimi členmi Zväzu sú fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sa na základe rozhodnutia
Prezídia Zväzu stanú na časovo obmedzené obdobie hosťujúcimi členmi Zväzu. Hosťujúce členstvo
môže vzniknúť iba so súhlasom fyzických a právnických osôb. Členstvo hosťujúcich členov nie je
viazané na zaplatenie zápisného ani členského príspevku. Členstvo hosťujúceho člena vzniká dňom
uvedeným v rozhodnutí o prijatí hosťujúceho člena.
2. Hosťujúci členovia Zväzu majú tieto práva:
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a) zúčastniť sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia Zväzu,
b) ochrany a podpory svojich záujmov v rozsahu vymedzenom Stanovami Zväzu a v súlade s nimi,
c) podpory pri sporoch s kompetentnými orgánmi štátnej správy v oblasti ekonomickej a sociálnej,
d) využívať všetky informácie, pokiaľ nie sú predmetom firemného tajomstva, alebo nie sú znakmi
nekalej konkurencie. Využívať individuálnu pomoc v oblasti konzultácií a poradenstva a ďalších
služieb za predpokladu, že tým nedôjde k poškodeniu záujmov iných členov Zväzu,
e) požiadať Prezídium, alebo prezidenta o odporučenie alebo podporné stanovisko pri úverových
konaniach, výberových ponukových konaniach, štátnych zákazkách a v iných hospodárskych
záležitostiach. Prezídium, alebo prezident v konkrétnych prípadoch vydajú odporučenie alebo
stanovisko, tak aby sa nejednalo o prejav nekalej konkurencie, alebo aby nedošlo k poškodeniu
záujmov iných členov Zväzu,
f) využívať všetky zariadenia, ktoré má Zväz k dispozícii a výhody, ktoré poskytuje.
3. Hosťujúci členovia majú tieto povinnosti:
a) podnikateľskou činnosťou usilovať o dosiahnutie vysokého štandardu stavebných diel na základe
požadovanej kvality všetkých prác v súlade s platnými technickými normami a technickými
podmienkami, predpismi o ochrane zdravia pri práci a ochrane životného prostredia s cieľom
dosiahnuť trvale udržateľný rozvoj v oblasti stavebníctva,
b) dodržiavať Stanovy Zväzu a Etický kódex členov Zväzu s jeho odbornými, súťažnými zásadami
spolupráce a riešenia sporov,
c) aktívne spolupracovať na dohodnutom programe činností Zväzu,
d) poskytovať orgánom Zväzu podklady a informácie potrebné k uskutočňovaniu cieľov a úloh Zväzu.
4. Hosťujúci člen nemá právo hlasovať na zasadnutí Valného zhromaždenia.
5. Hosťujúci člen nemá povinnosť hradiť zápisné a jeho členské príspevky sú dobrovoľné.
6. Členstvo hosťujúceho člena zaniká:
a) kedykoľvek na základe rozhodnutia hosťujúceho člena,
b) na základe rozhodnutia Prezídia vylúčením hosťujúceho člena zo Zväzu,
c) vypršaním určenej lehoty.
8. Hosťujúcemu členovi, ktorý závažným spôsobom porušil Stanovy, tento interný predpis, alebo
dlhodobo neplní členské povinnosti, môže Prezídium dočasne pozastaviť výkon členských práv, alebo
ho vylúčiť zo Zväzu.
§5
Zánik čestného, kolektívneho a hosťujúceho členstva
1. V prípade, ak čestný, kolektívny alebo hosťujúci člen Zväzu ukončí členstvo svojim slobodným
rozhodnutím, je povinný oznámiť túto skutočnosť Sekretariátu Zväzu písomne. Členstvo člena zaniká
ku dňu doručenia rozhodnutia člena o ukončení členstva. Sekretariát informuje Prezídium o zániku
členstva na najbližšom zasadnutí Prezídia
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2. V prípade, že členstvo čestného, kolektívneho alebo hosťujúceho člena zaniká vylúčením na
základe rozhodnutia Prezídia, členstvo zaniká dňom uvedeným v rozhodnutí Prezídia o vylúčení člena.
§6
Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti čestných, kolektívnych a hosťujúcich členov sú určené Stanovami Zväzu a týmto
Interným predpisom. Iné práva a povinnosti čestných, kolektívnych a hosťujúcich členov Zväzu môžu
členom vzniknúť iba na základe osobitného rozhodnutia Prezídia Zväzu.
2. Tento interný predpis bol schválený na zasadnutí Prezídia Zväzu dňa 25.05.2010 a nadobudol
účinnosť dňom 26.05.2010.

Ing. Zsolt Lukáč, v. r.
Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
Ing. arch. Peter Kovačik, v. r.
Poverený riadením sekretariátu ZSPS

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zmena Interného predpisu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska zo dňa 31. mája 2011 o podmienkach
čestného, kolektívneho a hosťujúceho členstva nadobudla účinnosť 1. júna 2011.
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