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Asociácia slovenských  

odťahovacích spoločností (ďalej len ASOS),  

občianske združenie, subjekt s právnou subjektivitou vzniklo 

19.3.2010  zaregistrovaním v registri Občianských združení na MV 

SR, číslo spisu VVS/1-900/90-352 71, IČO: 42177316, DIČ: 

2023001497. ASOS je najvplyvnejším   partnerom v oblasti 

poskytovania odťahovacích, asistenčných a cestných dopravných 

služieb. ASOS združuje     samostatne podnikajúce fyzické a 

právnické osoby v oblasti profesionálneho poskytovania 

odťahovacích, asistenčných  a cestných služieb na území SR a celej 

EÚ.  Od roku 2010 je najväčším subdodávateľom assistenčných 

služieb ASA. Disponuje najväčšou kapacitou špeciálnej techniky na 

odstraňovanie havarovaných-poškodených  vozidiel tvoriacich 

prekážku na ceste.  ASOS  prostredníctvom prevádzok a stredísk 

disponuje schválenými  odstavnými plochamy-priestormi na dočasnú 

úschovu poškodených, havarovaných vozidiel. Disponuje 

náhradnými vozidlami, ktoré podľa potreby vie poskytnúť osádke 

havarovaného vozidla.  

Valné zhromaždenie    Najvyšším       orgánom     ASOS   je   valné    zhromaždenie,   ktoré   

                                       pozostáva  zo  všetkých     členov     asociácie.     Spravidla   sa  

                                       zvoláva raz do  roka. Do kompetencie   valného   zhromaždenia patrí 

schvaľovanie, zmena   stanov,   rokovacieho    poriadku  a  schvaľuje 

ročné výročné správy   asociácie.    Môže   navrhovať členov prezídia 

a taktiež môže   dávať   návrhy na  odvolanie členov prezídia.   

Prevažne rozhoduje  o najdôležitejších    otázkach    chodu   a ďalšej   

činnosti asociácie. 

Prezídium                     Je kolektívny orgán  na čele  s  prezidentom.   Do jeho činnosti spadá  

                                      riadenie    činnosti      asociácie   medzi   zasadnutiami     valného                                        

                                      zhromaždenia. Má riadiacu, navrhovaciu,   poradenskú,  disciplinárnu  

                                      a kontrolnú    funkciu.      Na  návrh   valného zhromaždenia schvaľuje  

                                      odvoláva členov prezídia. Navrhuje  a   schvaľuje prezidenta. Za svoju           

                                      činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.   

Prezident                     Prezídium o svojej činnosti informuje prezidenta asociácie. Prezidenta   

                                     Volí   prezídium   na   obdobie   5    rokov.    Je prizývaný  na  všetky  

                                     zasadnutia   prezídia.    Za svoju činnosť   je     zodpovedný   prezídiu.        

Viceprezidenti            Prezídium o svojej činnosti    okrem prezidenta  informuje aj I. a II.  

                                     viceprezidenta  asociácie.     Viceprezident je volený   prezídium na  

                                     obdobie   5  rokov.   Sú   prizývaní   na všetky zasadnutia    prezídia.  

                                     Zastupujú v čase neprítomnosti prezidenta.   Za     svoju  činnosť je  

                                     zodpovedný prezídiu. 

Výkonný riaditeľ       Zastupuje   asociáciu   navonok   pred  orgánmi   štátnej správy,  

                                     organizáciami, tretími osobami.   Je volený prezídium.  Riadi asociáciu  

                                     medzi zasadnutiami prezídia. Zvoláva a pripravuje zasadnutia  prezídia  

                                     a valného zhromaždenia.   

Sekretariát                  Sídli  v Trnave.    Vedie   a   spracováva   bežnú   agendu   nevyhnutnú  



                           k činnosti  asociácie.  Uchováva a spracováva    osobné údaje členov, GDPR.    

Kontrolór         Je   kontrolným   orgánom   asociácie.    Vykonáva    kontrolu    hospodárenia  

                          s finančnými prostriedkami asociácie, účtovnú kontrolu, revíziu hospodárenia 

                          dodržiavanie      stanov  a     rozhodnutí   valného   zhromaždenia   a  prezídia.  

                          Kontrolór môže  nazerať  do  účtovných   dokladov  a celej agendy asociácie,  

                          môže si  robiť  výpisky a poznámky.              

                                        


