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STANOVY
Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky

PREAMBULA
Za účelom vytvorenia dôležitého a neopomenuteľného partnera vlády, štátnych a
samosprávnych orgánov pri formovaní hospodárskej politiky SR pri
príprave a tvorbe
zákonov s dôrazom na aktívnu komunikáciu, prácu v pracovných skupinách ministerstiev a
pravidelnými stretnutiami s reprezentantmi vlády, orgánmi štátnej správy a samosprávy sa
zainteresované firmy dohodli na vytvorení Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej
republiky, ktorý pôsobí ako záujmové združenie právnických osôb podľa nasledovných
stanov:

Ι.
Základné ustanovenia
1.

Názov:

2.

Právna forma: Záujmové združenie právnických osôb
(§ 20f a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení
neskorších predpisov)

3.

Sídlo:

4.

Predmet činnosti:
-

-

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky
(ďalej iba „Zväz“, skratka „ZAP SR“)
anglický preklad názvu znie:
Automotive Industry Association of the Slovak Republic

Bratislava 2, Tomášikova 26, PSČ 821 01

integrácia podnikateľských subjektov zaoberajúcich sa výrobou motorových
a nemotorových vozidiel, výrobcov komponentov príslušenstva a náhradných
dielov k tomuto druhu výroby (ďalej len „automobilového priemyslu“) a subjektov
zaoberajúcich sa vedeckou, projektovou, servisnou a obchodnou činnosťou
v týchto oblastiach
rozvoj automobilového a príbuzného priemyslu
reprezentácia slovenského automobilového priemyslu v tuzemsku i zahraničí,
zastupovanie svojich členov v zahraničných organizáciách obdobného zamerania
a spolupráca s nimi
podnikateľské poradenstvo
výchovno - vzdelávacia, poradenská činnosť, propagačná a reklamná činnosť
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ΙΙ.
Vznik a zánik členstva
Členom Zväzu môže byť právnická osoba, ktorej činnosť súvisí s automobilovou, alebo
príbuznou výrobou alebo ďalšími činnosťami uvedenými v čl. I. bod 4.
Členstvo je dobrovoľné.
Zväz môže vytvárať vnútorné organizačné štruktúry – divízie, komisie, sekcie, na základe
profesijného, či iného zamerania. Tieto celky nemajú vlastnú právnu subjektivitu.
Individuálnym alebo kolektívnym členom Zväzu sa môže stať každá právnická osoba pri
splnení týchto podmienok:
- jej činnosť zodpovedá predmetu činnosti Zväzu
- písomne, formou „prihlášky“ dobrovoľne pristúpi ku Zakladateľskej zmluve
Zväzu a zaviaže sa rešpektovať Stanovy Zväzu
- jej prihlášku schváli Výkonný výbor, ktorý o tomto svojom rozhodnutí informuje
Valné zhromaždenie
Člen Zväzu môže byť súčasne členom iných združení alebo iných integračných zoskupení.
Zväz sa môže stať tiež členom iných združení alebo iných integračných zoskupení.
Člen Zväzu môže zo Zväzu vystúpiť. Členstvo v Zväze zaniká písomnou výpoveďou.
Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť od 1. dňa kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede.
Člen Zväzu ,ktorý opakovane porušuje členské povinnosti, môže byť zo Zväzu vylúčený. O
vylúčení rozhoduje Výkonný výbor, ktorý o tomto svojom rozhodnutí informuje Valné
zhromaždenie. Rozhodnutie o vylúčení sa doručuje členovi, voči ktorému smeruje.
Členstvo v Zväze zaniká dňom doručenia rozhodnutia o vylúčení.
Ak zanikne právna subjektivita člena Zväzu, zanikne tiež dňom zániku právnej subjektivity
jeho členstvo v Zväze, pokiaľ jeho práva a záväzky vyplývajúce z jeho členstva
v Zväze neprejdú na jeho právneho nástupcu.

ΙΙΙ
ΙΙΙ.
Práva a povinnosti členov Zväzu
1.

Individuálny člen Zväzu je povinný platiť členský príspevok podľa týchto Stanov,
resp. podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia. Táto povinnosť sa nevzťahuje na
organizácie, ktorým Výkonný výbor pri prijatí za člena priznal štatút „Neplatiaceho
individuálneho člena“ (napr. školy).

2.

Kolektívny člen je povinný platiť členský príspevok, o ktorého výške rozhoduje
(podľa veľkosti a počtu členov) pri prijatí Výkonný výbor. Táto povinnosť sa
nevzťahuje na člena, ktorému Výkonný výbor pri prijímaní za člena priznalo Štatút
„neplatiaceho kolektívneho člena“ ( napr. neziskové združenia).
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3.

Zástupca neplatiaceho individuálneho člena a zástupca neplatiaceho kolektívneho
člena má možnosť zúčastniť sa rokovania o všetkých bodoch programu príslušného
zasadania, pokiaľ nebolo rozhodnuté inak. Nemá však hlasovacie právo v orgánoch
Zväzu, pokiaľ nebol zvolený priamo Valným zhromaždením do výkonných orgánov
Zväzu.

4.

Ďalšie práva členov:
- zúčastňovať sa aktívne na činnosti Zväzu a jeho orgánov
- hlasovať v orgánoch Zväzu ako i jeho vnútorných organizačných celkoch; pri
hlasovaní v orgánoch Zväzu má platiaci kolektívny člen váhu 1 hlasu
- požadovať informáciu o činnosti Zväzu
- navrhovať aktuálne úlohy pre riešenie, kontrolovať činnosť Zväzu a podieľať sa
rovnakým dielom na výsledkoch jeho práce

5.

Ďalšie povinnosti členov:
- dodržiavať Stanovy a uznesenia orgánov Zväzu
- všestranne a aktívne podporovať rozvoj činnosti Zväzu
- dbať na dobré meno Zväzu
- hradiť členský príspevok podľa ods. 1 a 2 tohto článku Stanov

IV.
Orgány Zväzu
1.

Orgánmi Zväzu sú:
a) Valné zhromaždenie
b) Prezident
c) Výkonný výbor
d) Dozorná rada
e) Sekretariát

2.

Vnútorné organizačné celky Zväzu (divízie, kluby, sekcie) volia zo svojho stredu
predsedu (resp. i výbor vnútorného organizačného celku), ktorý je ich oficiálnym
predstaviteľom.

3.

Činnosť vnútorného organizačného celku sa riadi vlastným rokovacím poriadkom.
Tento nesmie byť v rozpore so Zakladateľskou zmluvou a Stanovami Zväzu.

4.

Zhromaždenia vnútorných organizačných celkov sa konajú vždy najneskôr 1 mesiac
pred Valným zhromaždením Zväzu .

5.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Zväzu:
a) Do výlučnej právomoci Valného zhromaždenia patrí, okrem ďalších právomocí
uvedených v týchto Stanovách:
- schvaľovať zmenu Zakladateľskej zmluvy Zväzu a Stanov Zväzu
- voliť a odvolávať prezidenta, výkonného viceprezidenta, viceprezidentov
Zväzu a ďalších členov Výkonného výboru, menovať čestného prezidenta na
návrh členov Zväzu
- voliť a odvolávať členov Dozornej rady, jej predsedu a schvaľovať správy
Dozornej rady a nezávislého auditora
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-

schvaľovať návrh rozpočtu a účtovnú uzávierku, rozhodovať o spôsobe
rozpočtových schodkov alebo prebytkov,
prejednávať prípady kolízie záujmov medzi členmi Zväzu
rozhodovať o zániku Zväzu

b) Valné zhromaždenie zvoláva prezident Zväzu podľa potreby, najmenej však 1x za
rok. Prezident je povinný zvolať Valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej
jedna tretina členov.
c) Valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov, pričom každý člen
má 1 hlas. Za členov vnútorného organizačného celku hlasuje jej oficiálny
predstaviteľ, pričom jeho hlas má váhu všetkých členov príslušného vnútorného
organizačného celku.
d) Valné zhromaždenie rozhoduje minimálne dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých
členov pri:
- zmene Zakladateľskej zmluvy Zväzu a Stanov Zväzu
- voľbe prezidenta, výkonného viceprezidenta, viceprezidentov i Dozornej rady
a jej predsedu a členov Výkonného výboru
- menovaní čestného prezidenta Zväzu
- rozhodnutí o zániku Zväzu
e) O priebehu rokovania a rozhodnutiach Valného zhromaždenia sa spisuje zápisnica,
ktorú podpisuje predsedajúci Valného zhromaždenia a zapisovateľ. Predsedom
Valného zhromaždenia je prezident Zväzu, pokiaľ Valné zhromaždenie
nerozhodne inak.
6.

Prezident Zväzu je štatutárnym orgánom Zväzu.
a) Do právomoci prezidenta Zväzu patrí ,okrem ďalších právomocí uvedených
v týchto Stanovách:
- zastupovať záujmy Zväzu na všetkých dostupných úrovniach doma i
v zahraničí
- podpisovať zmluvy a ďalšie písomnosti Zväzu
- využívať možností a prostriedky Zväzu pre realizáciu uznesení a rozhodnutí
Valného zhromaždenia
- menovať riaditeľa sekretariátu a pracovníkov sekretariátu na návrh Výkonného
výboru
- zvolávať zasadnutia orgánov Zväzu
- prezident má právo so súhlasom Výkonného výboru delegovať časť svojich
právomocí na výkonného viceprezidenta
b) V neprítomnosti, alebo v iných odôvodnených prípadoch, zastupuje prezidenta
výkonný viceprezident alebo jeden z viceprezidentov.
c) Prezident je volený Valným zhromaždením na dobu 3 rokov.

7.

Výkonný výbor riadi Zväz a činnosť sekretariátu v období medzi Valnými
zhromaždeniami. Tvorí ho prezident, výkonný viceprezident, viceprezidenti,
predsedovia vnútorných organizačných celkov Zväzu, vytvorených v súlade so
Stanovami, zvolení zástupcovia členov Zväzu , riaditeľ sekretariátu a delegovaný
zástupca AutoSAP CZ.
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a) Do právomoci Výkonného výboru patrí, okrem ďalších právomocí uvedených
v týchto Stanovách:
- riadiť a kontrolovať činnosť sekretariátu Zväzu v období medzi konaním
Valných zhromaždení, a to v súlade s ich uzneseniami, rozhodnutiami
zasadnutí vnútorných organizačných celkov Zväzu a hlavnými oblasťami
záujmov Zväzu pre dané obdobie
- prerokovať rozpočet Zväzu a predložiť ho na schválenie Valnému
zhromaždeniu
- prerokovať správu Dozornej rady a odporučiť Valnému zhromaždeniu jej
schválenie
- pre riešenie špecifických odborných problematík navrhovať zriadenie
odborných sekcií a zriaďovať pracovné skupiny
- schvaľovať výšku platov, resp. odmien profesionálnych pracovníkov
sekretariátu Zväzu
- informovať Valné zhromaždenie o svojej činnosti a prijatých rozhodnutiach
- navrhovať prezidentovi Zväzu menovanie a odvolanie riaditeľa sekretariátu
b) Na čele Výkonného výboru je prezident Zväzu. Viceprezidenti sú zároveň
reprezentantmi Zväzu navonok v oblastiach, ktoré im delegoval prezident.
c) Členovia Výkonného výboru sú volení Valným zhromaždením na dobu 3 rokov.
d) Prezident a výkonný viceprezident sú osoby, ktoré konajú v mene Zväzu. Konať
môžu spoločne i samostatne . Podpisovanie za Zväz sa deje tak, že k názvu Zväzu
pripojí prezident ( v jeho neprítomnosti výkonný viceprezident) svoj podpis.
8.

Dozorná rada je kontrolným orgánom Zväzu, vykonáva kontrolu hospodárenia
s prostriedkami Zväzu a plní ďalšie kontrolné úlohy, ktoré jej určí Valné
zhromaždenie, prípadne ak ich požiada prezident Zväzu alebo Výkonný výbor.
a) Dozorná rada predkladá
o hospodárení Zväzu.

Valnému

zhromaždeniu

správu

Dozornej

rady

b) Dozorná rada sa skladá z predsedu a 4 členov, predseda i členovia Dozornej rady
sú volení Valným zhromaždením na obdobie 3 rokov, pri dodržaní zásady. že dvaja
členovia Dozornej rady sú vždy volení z vnútorných organizačných celkov.
c) Členstvo v Dozornej rade je nezlúčiteľné s členstvom vo Výkonnom výbore,
členom Dozornej rady nemôže byť pracovník sekretariátu Zväzu.
d) Člen Dozornej rady sa nesmie podieľať na výkone činností spojených
s hospodárením Zväzu.
9.

Sekretariát Zväzu je výkonným profesionálnym pracoviskom Valného zhromaždenia,
prezidenta a Výkonného výboru, ktoré zabezpečuje priebežne činnosti vyplývajúce zo
Zakladateľskej zmluvy Zväzu, Stanov Zväzu a uznesení orgánov Zväzu. Je súčasne i
sekretariátom vnútorných organizačných celkov Zväzu.
a) Sekretariát Zväzu tvorí riaditeľ sekretariátu a ďalší pracovníci sekretariátu. Počet
pracovníkov sekretariátu určuje Výkonný výbor na návrh prezidenta Zväzu .
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b) Riaditeľa sekretariátu na návrh Výkonného výboru menuje a odvoláva prezident
Zväzu.
c) Platové zaradenie riaditeľa sekretariátu
Výkonnému výboru.

predkladá prezident ku schváleniu

d) Platové zaradenie pracovníkov sekretariátu prejednáva riaditeľ sekretariátu
s prezidentom, ktorý ho predkladá ku schváleniu Výkonnému výboru.
e) Základné činnosti sekretariátu Zväzu okrem ďalších povinností uvedených v týchto
Stanovách:
- zabezpečovanie úloh určených Valným zhromaždením, prezidentom,
Výkonným výborom a Dozornou radou
- príprava podkladov pre rokovanie orgánov Zväzu, organizačné zabezpečenie
zasadnutí orgánov Zväzu a zasadaní vnútorných organizačných celkov
- informačný servis o vecných otázkach , ktoré majú väzbu na poslanie Zväzu
- zabezpečovanie a spracovanie spoločných postupov a jednotných stanovísk za
automobilový priemysel ako celok , pri tvorbe všeobecne záväzných právnych
predpisov Slovenskej republiky a EÚ
- spracovanie periodických informačno-prezentačných materiálov o Zväze a ich
účelová distribúcia
- dohľad na výber členských príspevkov platiacich členov Zväzu
- vyhľadávanie a nadväzovanie kontaktov so zahraničnými partnermi
f) Riaditeľ sekretariátu , okrem ďalších povinností uvedených v týchto Stanovách:
- rokuje menom sekretariátu v súlade s uzneseniami Valného zhromaždenia a
Výkonného výboru vo veciach, ktoré slúžia naplňovaniu cieľov Zväzu
- riadi a organizuje činnosť sekretariátu, zodpovedá za jeho hospodárenie
v súlade so schváleným rozpočtom
- spolu zodpovedá s Výkonným výborom za stabilizáciu a rast členskej základne
- zodpovedá za zabezpečenie vnútorného chodu Zväzu, prípravu zasadnutí
Výkonného výboru, Valného zhromaždenia a zasadnutí vnútorných
organizačných celkov
- koordinuje spoluprácu so štátnymi orgánmi a orgánmi samosprávy
10.

Čestným prezidentom sa môže stať fyzická osoba, ktorá sa dlhoročnou aktívnou
prácou alebo mimoriadne významným spôsobom zaslúžila o rozvoj Zväzu
automobilového priemyslu na Slovensku. Jeho úloha je poradná a reprezentačná.
a) Čestný prezident Zväzu má právo:
- na oznámenie termínov, miest, programu a obsahu rokovaní orgánov Zväzu
podľa týchto Stanov a iných podujatí usporiadaných Zväzom
- podávať návrhy a pripomienky na rokovania orgánov Zväzu priamo, alebo
prostredníctvom prezidenta
- navrhovať Výkonnému výboru ciele činnosti Zväzu
priamo, alebo
prostredníctvom prezidenta
- zúčastniť sa na rokovaní Výkonného výboru a Valného zhromaždenia
- obracať sa na orgány Zväzu pri riešení odborných problémov
- zúčastňovať sa rokovaní vnútorných organizačných celkov Zväzu
- na požiadanie prezidenta alebo Výkonného výboru zastupovať Zväz navonok
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b) Funkcia Čestného prezidenta zaniká doručením písomného oznámenia čestného
prezidenta Zväzu o ukončení jeho funkcie Čestného prezidenta v Zväze.

V.
Financovanie Zväzu
1.

Na financovaní činnosti Zväzu sa podieľajú členské organizácie pravidelnými ročnými
príspevkami. Výšku príspevku určuje Valné zhromaždenie na základe rozpočtu
nákladov na činnosť. Členovia platia príspevok spravidla jednorázovo a to v termíne
k poslednému dňu mesiaca február príslušného kalendárneho roku .

2.

V prípade, že člen nezaplatí príspevok v lehote uvedenej v predchádzajúcom odstavci,
vyzve ho Zväz na zaplatenie, pričom určí lehotu na splnenie tejto povinnosti. Ak člen
nedodrží bez vážneho dôvodu ani túto lehotu, môže byť zo Zväzu vylúčený.

3.

Služby pre členov, ktoré sú obsahom základného účelu Zväzu sa členom poskytujú
bezplatne. Služby, výrazne presahujúce obsah základného účelu Zväzu, sú členom
poskytované za vopred dohodnutú cenu.

4.

Zväz zostavuje svoj rozpočet a hospodári podľa neho. Rozpočet je zostavovaný na
príslušný kalendárny rok a vyúčtovanie výsledkov hospodárenia sa vykoná v lehote
podľa platných právnych predpisov.

5.

Za riadne hospodárenie Zväzu, vedenie evidencie, dodržovanie rozpočtu a plnenia
odvodových povinností zodpovedá riaditeľ sekretariátu.

6.

Príjmy Zväzu tvoria:
- členské príspevky
- príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti
- iné príjmy

7.

Získané prostriedky sa použijú v výlučne na činnosť Zväzu a to podľa rozpočtu
schváleného Valným zhromaždením. O spôsobe vyporiadania rozpočtového prebytku
alebo schodku rozhoduje Valné zhromaždenie na základe ročnej účtovnej uzávierky
odsúhlasenej Dozornou radou.

VI.
Zánik Zväzu
1.

Zväz zaniká rozhodnutím Valného zhromaždenia prijatého dvojtretinovou väčšinou
všetkých členov Zväzu

2.

Pri zániku Zväzu sa vysporiadajú všetky pohľadávky a záväzky v súlade s právnymi
predpismi a uzneseniami Valného zhromaždenia.

3.

Pred zánikom Zväzu sa vyžaduje likvidácia, ak imanie Zväzu neprechádza na
právneho nástupcu.
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4.

V prípade zániku Zväzu sa likvidačný zostatok rozdelí pomernou čiastkou na
jednotlivých členov podľa výšky členských príspevkov zaplatených za celé obdobie
členstva v Zväze. Likvidáciu vykonáva likvidátor určený Valným zhromaždením.

5.

Zväz zaniká výmazom z registra záujmových združení vedeného na obvodnom úrade
v sídle kraja príslušnom podľa sídla združenia.

VII.
Záverečné ustanovenia
1.

Stanovy
Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky sú prílohou
Zakladateľskej zmluvy Združenia automobilového priemyslu Slovenskej republiky
a môžu niektoré jej ustanovenia meniť, alebo rozširovať.

2.

Tieto Stanovy platia od schválenia Valným zhromaždením dňa 18.4.2012
V plnom rozsahu nahradzujú
Stanovy Združenia automobilového priemyslu
Slovenskej republiky zo dňa 1.3.2000 vrátane dodatkov .

3.

Originál Stanov je založený na sekretariáte Zväzu. Každý člen Zväzu obdrží
sekretariátom overenú kópiu Stanov. Nedeliteľnou súčasťou prvopisu týchto Stanov sú
podpisové archy s uvedením zmluvných strán – členov.

………………………………………
prezident Zväzu automobilového priemyslu
Slovenskej republiky
V Bratislave 18.apríla 2012
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