
 

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov  
Spišská Stará Ves  

 
 

 

ŠTATÚT 

Základnej organizácie slovenského zväzu včelárov v Spišskej Starej Vsi 

 

Úvodné ustanovenie 

Slovenský zväz včelárov (ďalej len SZV) je dobrovoľným, samostatným a nepolitickým združením občanov 

a právnických osôb, ktoré chovajú včely, majú záujem o včelárstvo, jeho rozvoj a zveľaďovanie. Štatút Základnej 

organizácie SZV v Spišskej Starej Vsi (ďalej len ZO SZV) je spracovaný v súlade so stanovami SZV, ktoré boli 

schválené 13.11.2016 delegátmi XI. Valného zhromaždenia SZV. 

Hlava I. 

§1 

Názov, sídlo, pôsobnosť, právne postavenie 

1) Sídlom ZO SZV je Mesto Spišská Stará Ves a jej územná pôsobnosť je v časti okresu Kežmarok, ktorá je na 

juhu ohraničená hrebeňom Spišskej Magury. 

2) ZO SZV je organizačnou zložkou SZV a v súlade s ustanovením zákona 83/90 Zb. o združovaní občanov 

v znení neskorších predpisov je právnickou osobou. 

3) Korešpondenčnou adresou ZO SZV je súkromná adresa predsedu ZO SZV 

§2 

Členstvo 

1) Členstvo je dobrovoľné a viazané na osobu člena. Môže byť individuálne, kolektívne alebo čestné. 

Individuálnym členom v súlade so stanovami sa môže stať každá fyzická osoba po dovŕšení 15 rokov veku. 

2) Členov prijíma, na základe žiadosti Výbor ZO SZV. Ak výbor zamietne prijatie, môže žiadateľ požiadať 

o prijatie členskú schôdzu ZO SZV (ďalej len ČS ZO SZV), ktorá rozhodne o prijatí/neprijatí s konečnou 

platnosťou písomným uznesením. 

3) Členstvo zaniká: 

a) Písomným oznámením o vystúpení 

b) Vyškrtnutím (z dôvodu úmrtia člena) 

c) Zrušením pre neplatenie členského príspevku 

d) Vylúčením. 

4) Občan môže byť organizovaný len v jednej ZO, prednostne v mieste trvalého stanovišťa. Ak má umiestnené 

včelstva v obvode inej ZO, je povinný sa u nej každoročne registrovať. 

5) Čestné členstvo vzniká rozhodnutím Výkonného výboru SZV na návrh základnej organizácie. 

§3 

Práva a povinnosti člena 

 

1. Základné práva člena sú: 

a. voliť a byť volený do všetkých organov zväzu, 

b. podávať návrhy, sťažnosti, podnety a oznámenia vo veciach včelárstva a predkladať ich orgánom zväzu, 

c. zúčastňovať sa na rokovaniach a schôdzach ZO a podujatiach organizovaných zväzovými orgánmi. 

d. právo na informácie o činnosti a hospodárení zväzu 

e. ďalšie práva v súlade so stanovami zväzu 

2. Základné povinnosti člena sú: 

a. dodržiavať Stanovy zväzu a iné vnútro-zväzové predpisy 

b. aktívne sa zúčastňovať na práci organizačných zložiek zväzu 

c. zaplatiť členské príspevky do 31.12. bežného roka na nasledujúci rok, člen bez včelstva členské neplatí. 



d. ďalšie povinnosti v súlade so stanovami zväzu 

 

§4 

Disciplinárne konanie a disciplinárne opatrenia 

 

1. Menej závažné porušenie vnútro – zväzovej disciplíny alebo neplnenia povinnosti môže orgán zväzu členovi 

toto porušenie vytknúť a poučiť ho o nesprávnosti konania. 

2. Za závažné alebo opätovné porušenie Stanov zväzu možno uložiť disciplinárnej opatrenie: 

a. napomenutie, 

b. pokarhanie na členskej schôdzi, 

c. odvolanie z funkcie, 

d. vylúčenie z členstva vo zväze. 

3. Zásady disciplinárneho konania a ukladania disciplinárnych opatrení upravuje Organizačný a rokovací 

poriadok zväzu. 

 

§5 

Orgány základných organizácií 

 

Orgány ZO SZV sú: 

1. Členská schôdza (výročná členská schôdza) 

2. Výbor ZO 

3. Kontrolná a revízna komisia ZO (ďalej len KRK ZO) 

 

§6 

Členská schôdza 

1. Členská schôdza (výročná) sa koná podľa potrieb základnej organizácie, alebo nariadenia Valného 

zhromaždenia, alebo Výkonného výboru SZV. 

2. Členská (výročná) schôdza je uznášaniaschopná pri účasti minimálne 1/3 všetkých členov. 

3. Volí predsedu, tajomníka, predsedu KRK ZO a ďalších členov výboru ZO SZV  a KRK ZO  na funkčné 

obdobie 4 rokov, v prípade úmrtia alebo neplnenia  si povinností ich odvoláva a volí nového člena. 

4. Volí delegáta do Valného zhromaždenia a jeho náhradníka. 

5. Výročná členská schôdza schvaľuje činnosť základnej organizácie a úlohy na budúce obdobie, hospodárenie 

s vlastnými finančnými prostriedkami v bežnom roku, ako aj rozpočet a výšku odmien funkcionárom. 

6. Na návrh výboru prijíma nových členov základnej organizácie. V odôvodnených prípadoch ruší členstvo 

v SZV 

 

§7 

Výbor ZO SZV 

 

1. Výbor ZO je 5 - 7 členný a riadi činnosť ZO a za jej prácu zodpovedá členskej (výročnej) schôdzi. 

2. Hospodári s majetkom základnej organizácie podľa rozpočtu a schváleného uznesenia členskej (výročnej) 

schôdze.  

3. Vypracováva ročnú správu o činnosti a hospodárení, predkladá návrh na rozpočet a plán činnosti na 

nasledujúce ročné obdobie. 

4. Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Pre platnosť uznesenia sa 

vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov výboru ZO SZV.  

5. Neodkladné záležitosti prislúchajúce do pôsobnosti výboru ZO SZV môže vybaviť predseda alebo tajomník. 

Ich postup musí dodatočne schváliť výbor ZO SZV, inak ich rozhodnutie stráca platnosť a účinnosť.  

6. Navrhuje kandidátov na spoluprácu s veterinárnou službou.  

7. Výbor ZO SZV má právo odporučiť výročnej členskej schôdzi odsúhlasiť  členovi primeranú finančnú 

odmenu za mimoriadne pracovné výkony v prospech základnej organizácie. 

 

 

 



§8 

Kontrolná a revízna komisia ZO 

1. Podľa potreby, minimálne však jedenkrát ročne, kontroluje plnenie a hospodárenie základnej organizácie 

podľa schváleného rozpočtu na príslušný rok.  

2. Predseda alebo ním poverený člen kontrolnej a revíznej komisie sa zúčastňuje zasadnutia  výboru ZO SZV s 

hlasom poradným.  

3. Je nezávislým orgánom a za svoju činnosť zodpovedá výlučne členskej schôdzi. Vo svojej činnosti sa riadi 

Smernicami pre činnosť ústrednej kontrolnej komisie SZV a revíznych komisií základných organizácii SZV. 

 

§9 

Hospodárenie s majetkom a finančnými prostriedkami 

 

1. ZO hospodári s vlastným majetkom v súlade so Zásadami a pravidlami hospodárenia, vydanými Výkonným 

výborom SZV. Správcom majetku základnej organizácie je výbor ZO SZV. 

2. ZO získava finančné prostriedky na plnenie svojich úloh z: 

a. členských príspevkov, 

b. výnosov vlastného hospodárenia a ďalšej činnosti, 

c. výnosov akcií, cenných papierov, 

d. príspevkov poskytovaných na rozvoj včelárstva, 

e. iných príjmov (napr. sponzorstva). 

3. Členský príspevok je: 

a. individuálny člen: 

i. za prijatie za člena ZO je poplatok 5 € a platí sa po schválení členstva Výročnou členskou 

schôdzou (ďalej len VČS) 

ii. ročne 25% z dotácie na včelstvá registrované v Centrálnom registri hospodárskych zvierat. 

Zmenu Členského príspevku schvaľuje VČS na budúci kalendárny rok. VČS môže schváliť aj 

mimoriadny členský príspevok na prebiehajúci kalendárny rok. 

b. kolektívny člen – členský príspevok sa upraví v zmluve o kolektívnom členstve. 

4. Z členského príspevku sa odvádza: 

a. odvod do rozpočtu zväzu, ktorého výšku určuje Valné zhromaždenie SZV. V súčasností je to 0,75 € 

za registrované včelstvo 

b. odvod do rozpočtu prešovskej regionálnej zložky, ktoré výšku určuje konferencia regionálnej zložky. 

V súčasnosti je to 0,01 € za registrované včelstvo. 

c. Odvod do svojpomocného fondu SZV. V súčasnosti je to 0,20 € za včelstvo v extraviláne a 0,15 € za 

včelstvo v intraviláne. 

5. Členom výboru a predsedovi RK prislúcha za ich činnosť odmena 25 € za rok. 

6. Majetok ZO, ktorý bol nadobudnutý do vlastníctva, zostáva vlastníctvom zväzu ako celku. 

 

§10 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Štatút nadobúda účinnosť schválením členmi ZO SZV v Spišskej Starej Vsi 9.2.2020. Súčasťou týchto 

stanov sú Stanovy SZV, ktoré sú nadradené tomuto Štatútu. 

2. ZO SZV môže zaniknúť: 

a. ak sa na tom uznesie VČS 3/4 väčšinou všetkých delegátov; 

b. pri zániku zväzu vykoná majetkové vysporiadanie likvidačná komisia menovaná Valným 

zhromaždením SZV podľa všeobecne platných predpisov a uznesenia Valného zhromaždenia SZV. 

 

 

 

 

V Spišskej Starej Vsi 09. 02. 2020 


