STANOVY

ASOCIÁCIA SLOVENSKÝCH ODŤAHOVACÍCH SLUŽIEB

Článok I.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1 Asociácia slovenských odťahovacích služieb sa zakladá v zmysle príslušných ustanovení zákona č.
83/1990 Zb. v platnom znení o združovaní občanov, je nezávislým nepolitickým a dobrovoľným
združením fyzických a právnických osôb, ktoré jeho prostredníctvom vykonávajú záujmové činnosti
v zmysle týchto stanov.
1.2 ASOS je samostatným právnym subjektom, vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra
Slovenskej republiky. Jeho činnosť sa riadi príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych
predpisov a týmito stanovami. ASOS nezodpovedá za záväzky svojich členov a iných subjektov.

1.3 Skratka názvu Asociácia slovenských odťahovacích služieb je ASOS.
1.4 Sídlo Asociácie je na adrese: Pri kalvárií 17, 917 01 Trnava.
Článok II.

POSLANIE A CIELE ZDRUŽENIA

2.1 Poslaním ASOS je vzájomná spolupráca a výmena skúseností medzi odťahovkármi (pod
pojmom odťahovkár sa myslí špecifická oblasť činnosti človeka - občana, ktorá tak vytvára
špecifickú stavovskú skupinu občanov poskytujúcich uvedenú činnost ako službu iným
občanom), ktorí sú zväčša podnikateľmi, alebo zamestnancami podnikatelských subjektov
s výkonom činnosti odťahovacej služby s cieľom zvyšovania kvality poskytovaných
odťahovacích, a s tým súvisiacich vyslobodzovacích a autoservisných služieb.

2.2 ASOS v súlade s vyššie uvedeným zastupuje registrovaných občanov a členov vo
vzťahu k príslušným ministerstvám SR a ostatným ústredným orgánom štátnej správy SR,

aktívne sa podieľa na tvorbe legislatívy, ktorá sa priamo, alebo nepriamo týka odťahovacích,
vyslobodzovacích a cestných služieb, ako aj bezpečnosti cestnej premávky.
2.3 Poskytuje svojim členom potrebnú pomoc, poradenské, konzultačné, školiace a ďalšie
služby. Spolupracuje s domácimi aj zahraničnými združeniami.
2.4 Zabezpečuje činnosť informačného, vydavatelského, školiaceho, propagačného a
sprostredkovateľského centra v oblasti odťahovacích služieb pre svojich členov a to najmä
prostredníctvom účasti na výstavách, odborných konferenciách, na internetovej stránke a cez
jednotný dispečingu odťahu.
Článok III.

ČLENSTVO

3.1 Členstvo v ASOS je dobrovoľné. Členom ASOS sa môže stať ktorákoľvek osoba, ktorá
je spôsobilá pre právne úkony, je bezúhonná, má predpoklady a záujem podieľať sa aktívne
na rozvoji činnosti ASOS, súhlasí so stanovami a prejaví svoju slobodnú vôľu byť členom
v ASOS.
čl. 3.2 Členstvo v ASOS je otvorené. Môže byť individuálne alebo kolektívne. O členstve v
ASOS rozhoduje prezídium po jednoročnej čakacej dobe, v ktorej má štatút provizórneho
člena, bez práva hlasovať. Prezídium v odôvodnených prípadoch, môže upustiť od
jednoročnej čakacej doby čakateľa.
čl. 3.3 Občan prejavujúci o združenie sa v tejto stavovskej organizácii záujem no nie je ako
riadny člen, avšak majúci záujem o zastupovanie a ostatné výhody, môže sa registrovať ako
registrovaný člen asociácie, bez hlasovacieho práva. Registrovanému členovi členstvo v
ASOS vzniká registráciou prihlášky a zaplateným príslušného registračného členského
príspevku v stanovenej lehote. Každý registrovaný člen obdrží preukaz registrácie v ASOS.
Nezaplatením členského príspevku zaniká členovi členstvo v ASOS.
3.4 Riadnym členom s právom voliť a byť voleným sa stane ktorákoľvek osoba ak spĺňa
podmienky bodu 3.1 na základe rozhodnutia prezídia v zmysle bodu 3.2 a zaplatí členský
príspevok určený prezídiom.
3.5
Členský príspevok pre riadnych členov určuje prezídium vždy na svojom výročnom
zasadnutí a platí na príslušný kalendárny rok. Riadny člen obdrží preukaz člena ASOS.
3.6
3.7

Zakladajúci členovia – členovia prípravného výboru sa stávajú automaticky prvými
riadnymi členmi ASOS ako aj členmi prezídia.
Členstvo zaniká:
a) vystúpením – v deň doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo
združenia prezídiu,
b) vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia prezídia o vylúčení,
c) úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,

d) zánikom združenia.

Článok IV.
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

4.1 Člen má právo:
a) zúčastňovať sa členskej schôdze a hlasovať na nej
b) zúčastňovať sa na činnosti združenia
c) voliť a byť volený do orgánov združenia
d) predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom združenia
e) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia a pripravovaných aktivitách
4.2 Člen má tieto povinnosti:
a) dodržiavať zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej
republiky, stanovy združenia a morálny kódex prevádzkovateľa odťahovacej služby,
b) plniť uznesenia orgánov združenia
b) aktívne sa podieľať na činnosti združenia
Článok V.
ORGANIZAČNÉ USPORIADANIE A ORGÁNY ASOS

5.1
Najvyšším orgánom ASOS je valné zhromaždenie členov. Valné zhromaždenie
schvaľuje zmenu stanov, plán činnosti na kalendárny rok, pravidlá, a rozhoduje o podstatných
otázkach činnosti ASOS. Schvaľuje Prezídium ASOS, volí a odvoláva členov prezídia 2/3
väčšinou prítomných členov, pričom valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina riadnych členov ASOS.
5.2
Valné zhromaždenie rozhoduje aj o zániku ASOS, 2/3 väčšinou všetkých členov
a zároveň menuje likvidátora. Časť právomocí, môže delegovať na Prezídium ASOS.
5.3 Valné zhromaždenie sa koná každý rok. Okrem tohto môže Prezídium ASOS alebo 2/3
členov zvolať mimoriadne valné zhromaždenie podľa potreby.
5.4
V období medzi dvoma valnými zhromaždeniami riadi činnosť spravidla 12 členné
Prezídium a rozhoduje o všetkých záležitostiach ASOS, okrem tých, ktoré sú vyhradené
valnému zhromaždeniu.
5.5
Prezídium ASOS je kolektívny orgán na čele s predsedom, ktorého si volí spomedzi
členov prezídia. Členov prezídia volí valné zhromaždenie. Má navrhovaciu, poradnú, riadiacu
a kontrolnú kompetenciu. Vykonáva kontrolu a revíziu hospodárenia ASOS, o výsledkoch
informuje Prezidenta ASOS. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
5.6 ASOS si podľa podmienok a potrieb vytvára aparát. Vnútorné vzťahy upravuje
Organizačný poriadok ASOS.

čl. 5.7 Prezídium ASOS zvoláva a vedie jeho prezident, výkonný riaditeľ alebo poverená
osoba podľa potreby. Na každé zasadnutie prezídia je prizvaný aj Prezident ASOS. Prezídium
je uznášaniaschopné, ak je prítomná 2/3 väčšina členov prezídia ASOS.
5.8 Rozhodnutie Prezídia ASOS je prijaté, ak zaň hlasovalo viac ako polovica prítomných
členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta ASOS.
5.9
Z rokovania prezídia ASOS sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky
zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presné znenie všetkých
rozhodnutí a musí byť overená dvomi podpismi členov prezídia ASOS.
5.10 Členovia prezídia ASOS sú povinní pri výkone svojej funkcie zachovávať mlčanlivosť
o informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spôsobiť
škodu.
čl. 5.11 Štatutárnym orgánom ASOS môže byť prezident alebo výkonný riaditeľ podľa
rozhodnutia Prezídia ASOS minimálne 2/3 väčšinou na obdobie 5 rokov.
čl. 5.12 Menom ASOS je oprávnený navonok vystupovať a konať prezident, výkonný
riaditeľ prípadne iná osoba, ak je písomne poverená Prezidentom ASOS, výkonným
riaditeľom ASOS alebo Prezídiom ASOS, vždy v rozsahu písomného splnomocnenia. Každý
je navonok oprávnený konať samostatne.

Článok VI.
MAJETOK A ZÁSADY HOSPODÁRENIA ASOS

6.1 ASOS hospodári s vlastným majetkom, ako aj s výnosmi z tohto majetku. Majetok
ASOS tvoria finančné prostriedky, nehnuteľný a hnuteľný majetok, pohľadávky a iné
majetkové práva. ASOS môže s týmto majetkom nakladať a používať ho na plnenie svojich
cieľov a z nich vyplývajúcich úloh, pričom je povinný využívať majetok čo
najhospodárnejšie.
6.2
Pre hospodárenie ASOS platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a iných
všeobecne záväzných predpisov platných v SR, resp. EU.
6.3






Vlastný majetok ASOS sa vytvára najmä:
z príspevkov riadnych členov ASOS;
z registračných poplatkov;
z dotácií a reklám;
z dobrovoľných príspevkov a darov sponzorov;
z príjmov vlastnej činnosti pri napĺňaní cieľov asociácie, ako aj vzdelávacej,
vydavateľskej, medializačnej a športovej, spoločenskej a inej hospodárskej činnosti
v súlade s cieľmi.

6.4
Majetok ASOS je vo vlastníctve ASOS ako celku. ASOS môže s týmto majetkom
nakladať a používať ho na plnenie svojich úloh.
6.5 Finančnými prostriedkami v rámci schváleného rozpočtu a o nakladaní s hnuteľným
a nehnuteľným majetkom môžu disponovať Prezident ASOS a ďalšie osoby v rozsahu
písomného poverenia udeleného Prezídiom ASOS. O pohyboch majetku mimo schváleného
rozpočtu rozhoduje Prezídium ASOS.
6.6 Hospodárenie ASOS sa riadi rozpočtom schváleným na 1 rok.
6.7

ASOS vedie účtovníctvo podľa príslušných všeobecne záväzných predpisov.

Článok VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1

Tieto stanovy boli schválené prípravným výborom ASOS.

7.2 ASOS zaniká:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením;
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.
7.3 Spôsob majetkovo-právneho vyrovnania pri zániku je podmienený spôsobom zániku.
a) pri zlúčení prechádza majetok na právneho nástupcu;
b) pri dobrovoľnom rozpustení o vysporiadaní rozhodne valné zhromaždenie. V prípade
rozpustenia podľa b) sa postupuje v zmysle § 13, ods. 3, zákona č. 83/90 Zb. o združovaní
občanov.
7.4 Zmenu stanov oznámi ASOS písomne Ministerstvu vnútra SR do 15 dní od jeho
schválenia a pripojí vo dvoch vyhotoveniach text zmeny.
7.5

Výklad stanov vykonáva prezídium ASOS. Nadobúdajú platnosť dňom registrácie.

7.6

Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými predpismi.

V Bratislave dňa 10.3. 2010
Za prípravný výbor:
Ing. Dana Dvořáčková

