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 Podmienky členstva 

 
ASOCIÁCIE SLOVENSKÝCH ODŤAHOVACÍCH SLUŽIEB (ASOS) 

 
Členom Asociácie slovenských odťahovacích spoločností (ďalej len ASOS) môže byť 
fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so Stanovami ASOS a spĺňa určené 
podmienky  prijatia za člena ASOS podľa schválených stanov.  Členstvo v asociácií 
vzniká schválením valným zhromaždením na základe návrhu  prezídia ku dňu 
uhradenia ročného členského poplatku. 

Podmienky členstva ASOS: 

• uhradenie všetkých záväzkov voči ASOS-u, 

• dobrá povesť (dodržiavanie Morálneho kódexu ASOS) firmy, majiteľa, 
štatutárneho zástupcu, zodpovedného zástupcu, 

• skutočné využívanie (vlastníctvo / nájom /lízing) aspoň jedného vozidla 
určeného na výkon odťahovacej  služby (ďalej len "vozidlo"). Za vozidlo 
určené na odťah sa nepovažuje prívesný vozík upravený resp. určený na 
prepravu vozidiel. (Neplatí pre registrovaného člena, ktorý nemusí byt 
vlastníkom / držiteľom žiadneho vozidla a chce využívať ostatné výhody 
členstva v ASOS. 

• poskytovanie pravdivých a neskreslených údajov a osobných údajov pre 
potreby ASOS, 

• splnenie predpísaných podmienok stanovených zákonmi  a inými právnymi 
normami upravujúcimi vykonávanie  cestnej dopravy a odťahovacej služby / 
oprávnenie na výkon činnosti, platná karta vodiča, viazačské skúšky, skúšky 
potrebné na obsluhu hydraulického - lanového zariadenia, STK, EK a.i. 

• štátne občianstvo SR žiadateľa o členstvo, ak ide o fyzickú osobu alebo štátne 
občianstvo SR väčšinového spoločníka, resp. akcionára žiadateľa o členstvo, 
ak ide o právnickú osobu. 
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 Finančné zabezpečenie chodu ASOS : 

 je prevažne zabezpečovaná hlavne z členských príspevkov členov ASOS; 

 z registračných poplatkov; 

 z dotácií a reklám; 

 z dobrovoľných príspevkov a darov sponzorov; 

 zo štátnych  dotácií, grandov a finančne podporovaných projektov: 

 z príjmov vlastnej činnosti pri napĺňaní cieľov asociácie, ako aj vzdelávacej, 

vydavateľskej, medializačnej a športovej, spoločenskej, kultúrnej  a inej 

hospodárskej činnosti v súlade s cieľmi ASOS. 

 

Stanovený členský príspevok je splatný do konca marca príslušného roka: 

1. Registrovaný člen - nemusí byť vlastník odťahovacieho vozidla, 
2. Riadny člen - vozidlo do 12 ton  
3. Riadny člen - vozidlo nad 12 ton  

       Výška ročného členského sa upravuje na príslušný nastávajúci každý rok. 
     
 Doklady potrebné k prijatiu za člena ASOS: 

• Vypísaná a podpísaná “Žiadosť o prijatie za člena ASOS“ /PRIHLÁŠKA/ 

• Čestné prehlásenie majiteľa/žiadateľa/ vyjadrenie súhlasu so Stanovami 

združenia,  Morálnym kódexom  ASOS/ a súhlas k spracovaniu osobných 
údajov žiadateľa pre potreby ASOS 

 

 Výhody členstva v ASOS: 

• Prístup k interným informáciám na web stránke ASOS 

• Možnosť využívať telefonickú informačnú linku ASA 

• Poradenské, konzultačné, školiace služby 

• Zľavy na poskytované služby 

• Zľavy pri nákupoch tovarov a služieb 

• Zľavy na ponúkané produkty 

• Účasť sa republikových Valných zhromaždeniach 

• Dávať návrhy na legislatívne zmeny 

• Možnosť účasti na akciách poriadaných ASOS /výstavy, konferencie, školenia/ 



 Ak nespĺňate podmieky riadneho člena, ASOS ponúka možnosť 
   „    Registrovaného člena” 

Fyzické / právnické osoby,  ktoré nespĺňajú podmienky riadneho člena, ASOS 
ponúka možnosť „registrovaného člena“ po zaplatení príslušného ročného členského 
príspevku v ktorom získajú: 

• Prístup na uzamknuté informácie na web stránke www.ASOS.sk 

• Poradenské, konzultačné, školiace služby 

• Zľavy na poskytované služby 

• Zľavy pri nákupoch tovarov a služieb 

• Zľavy na ponúkané produkty 

• Účasť sa republikových valných zhromaždeniach bez hlasovacieho práva 

• Možnosť účasti na akciách poriadaných ASOS /výstavy, konferencie, školenia/ 

http://www.asos.sk/

