METODIKA
ODVÁDZANIA ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV
ZÁKLADNOU ORGANIZÁCIOU Odborového zväzu drevo, lesy, voda

Predsedníctvo Odborového zväzu drevo, lesy, voda rozhodlo o vytvorení „Metodiky
odvádzania členských príspevkov Základnou organizáciou Odborového zväzu drevo, lesy,
voda“. Nasledujúci postup a názorný príklad popisujú ako správne odvádzať členské
príspevky Základnou organizáciou Odborového zväzu drevo, lesy, voda (ďalej len „ZO OZ
DLV“).
1. Výška odvádzaného členského príspevku
VII. zjazd OZ DLV, ktorý sa konal v septembri 2016 schválil výšku členských príspevkov
na úrovni 22% z pôvodných 20%. Od októbra 2016 je ZO OZ DLV povinná odvádzať do
rozpočtu odborového zväzu, ktorého je členom, členské príspevky vo výške 22%.
Odvod členského príspevku podľa nových pravidiel vo výške 22% ZO OZ DLV
uskutočňuje z miezd zúčtovaných za mesiac október 2016.
2. Lehota a pravidelnosť odvádzania členského príspevku
ZO OZ DLV je povinná v zmysle Stanov OZ DLV (článok 23 ods. 1 písm. h) zasielať za
každý uplynulý kalendárny mesiac odvod členského príspevku na účet odborového
zväzu. Prevod členského príspevku za príslušný kalendárny mesiac je potrebné
poukázať na účet OZ DLV tak, aby finančné prostriedky boli pripísané na účet OZ DLV
najneskôr posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom sa odvod
vykonáva (banke trvá po zadaní príkazu prevod minimálne 1 deň).
3. Výpočet výšky členského príspevku
Výška 22% členského príspevku sa vypočíta z celkovej výšky odvedených členských
príspevkov členov ZO OZ DLV za uplynulý kalendárny mesiac na účet ZO OZ DLV.
Hospodár ZO OZ DLV alebo iný člen ZO OZ DLV poverený predsedom ZO OZ DLV
zodpovedá za správne vypočítanú výšku 22% členských príspevkov a za pravidelný
každomesačný odvod členského príspevku na účet OZ DLV.
4. Číslo účtu v tvare IBAN
Hospodár ZO OZ DLV alebo iný člen ZO OZ DLV poverený predsedom ZO OZ DLV zadá
do kolónky IBAN, IBAN kód ústredia OZ DLV - SK80 7500 0000 0040 0785 7507.
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5. Názov príjemcu
Hospodár ZO OZ DLV alebo iný člen ZO OZ DLV poverený predsedom ZO OZ DLV
uvedie do kolónky Názov príjemcu - Odborový zväz drevo, lesy, voda alebo skratku
OZ DLV.
6. Variabilný symbol - Organizačné číslo ZO OZ DLV
Pri platbe členských príspevkov pomocou internetbankingu, v banke alebo na pošte
hospodár ZO OZ DLV alebo iný člen ZO OZ DLV poverený predsedom ZO OZ DLV
uvedie do kolónky variabilný symbol - štvormiestne organizačné číslo ZO OZ DLV.
Štvormiestne organizačné čísla ZO nájdete na internete na adrese:
http://www.ozdlv.sk/dokumenty/organizacne_cisla_ZO.pdf alebo na
stránke nášho OZ DLV v sekcii Dokumenty s názvom Organizačné čísla.

webovej

7. Informácia pre príjemcu
V kolónke informácia pre príjemcu uvedie hospodár ZO OZ DLV alebo iný člen ZO OZ
DLV poverený predsedom ZO OZ DLV skratku ZO OZ DLV, mesto a mesiac, za ktorý sa
členský príspevok odvádza.
8. Neodvádzanie členských príspevkov
Stanovy OZ DLV v článku 22 v bode 1 a 2 uvádzajú nasledovné: „Ak dlhuje ZO OZ DLV
odvod členských príspevkov viac ako za dobu 3 mesiacov, sú jej pozastavené všetky
výhody, ktoré pre ňu plynú z členstva v odborovom zväze a jej zástupcovia strácajú
hlasovacie právo vo všetkých orgánoch OZ DLV. Pokiaľ ZO OZ DLV dlhuje odvod
členských príspevkov dlhšie ako 6 mesiacov je z odborového zväzu vylúčená“.
Vylúčením z OZ DLV ZO OZ DLV stráca odvodenú právnu subjektivitu.

Vypracoval: Ing. Rastislav Martiška, PhD.
ekonóm – analytik OZ DLV
MT: 0948 922 336
e-mail: martiska@ozdlv.sk
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