Príloha č. 2 k zápisnici z I. VZ

ČLENSKÉ POPLATKY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
„Okrúhly stôl obstarávania“

V súlade s čl. XIII ods.13.2 písm. b) a čl. XVII ods. 17.2 Stanov OZ „OSO“, Správna rada na
svojom prvom Valnom zhromaždení konanom dňa 29.05.2017 v Košiciach, rozhodla o výške
členských poplatkov za členstvo v OZ „OSO“ takto:

Por.
číslo
1.
2.
3.
4.

Typ člena
inštitúcie verejnej správy
každá ďalšia osoba
právnické osoby
každá ďalšia osoba
fyzické osoby – podnikateľ
každá ďalšia osoba
fyzické osoby - nepodnikateľ

Ročný členský poplatok
v EUR s DPH
240,00
120,00
600,00
300,00
360,00
180,00
60,00

Člen združenie, prostredníctvom kontaktnej osoby určenej štatutárnym orgánom člena
združenia, je oprávnený zúčastňovať sa zasadnutí Valného zhromaždenia a má právo najmä:
a) zúčastňovať sa na aktivitách a činnostiach Združenia;
b) zúčastňovať sa Valného zhromaždenia a podávať na ňom návrhy a podnety;
c) byť na Valnom zhromaždení informovaný o činnosti Združenia;
d) podávať podnety Predsedovi správnej rady na prerokovanie vo Valnom
zhromaždení;
e) hlasovať na Valnom zhromaždení v rozsahu podľa článku XII. stanov;
f) byť zvolený do Dozornej rady;
g) informovať Správnu radu o akýchkoľvek zmenách vo svojich identifikačných
údajoch a komunikačných adresách;
h) pri využívaní elektronických nástrojov dodržiavať etické zásady elektronickej
komunikácie;
i) riadne a včas platiť členské príspevky,
Valné zhromaždenie Združenia je najvyšším orgánom Združenia. Do jeho pôsobnosti patrí:
a) schvaľovanie výročnej správy a ďalších správ týkajúcich sa záležitosti Združenia;
b) schvaľovanie ročnej účtovnej závierky;
c) rozhodovanie o zlúčení a zrušení Združenia;
d) voľba a odvolanie členov Správnej rady;
e) voľba a odvolanie členov Dozornej rady;
f) rozhodovanie vo veciach kúpy alebo predaja nehnuteľnosti Združenia;
g) rozhodovanie vo veciach prevodu práv k doménam a ochranným známkam,
ktorých práva k nim sú vo vlastníctve Združenia
Jednorázové poplatky pre členov/nečlenov:
Por.
číslo
1.
2.
3.
4.

Typ člena
poradenstvo
konzultácie
vypracovanie odborných stanovísk
jednorázový prístup do systému
a) poradenstvo a konzultácie pri príprave obstarávania;

Jednorázový poplatok
v EUR s DPH/hod.
80,00
80,00
100,00
10,00

b) poradenstvo a konzultácie pri nasadení elektronických nástrojov a interných
procesov;
c) vypracovanie stanovísk pri revíznych postupoch;
d) vypracovanie stanovísk pri kontrolách.

V Košiciach dňa 29.05.2017
Správna rada OZ „OSO“:
Ing. Boris Kordoš, člen
Matej Marcin, člen
Ing. Terézia Nagyová, predseda
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