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ČASŤ I.
PREAMBULA
Odborový zväz DREVO, LESY, VODA (ďalej len "OZ DLV" alebo "odborový zväz") je
otvorenou, samostatnou, nezávislou a dobrovoľnou organizáciou občanov, ktorí
pracujú alebo pracovali v odvetviach drevospracujúceho priemyslu, lesného
a vodného hospodárstva a iných odvetviach, ak požiadajú o členstvo v odborovom
zväze.
OZ DLV je samostatný organizačne, materiálne a finančne. Združuje členov bývalých zamestnancov a dôchodcov zo zamestnávateľských subjektov
drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu, lesného a
vodného hospodárstva a iných odvetví bez rozdielu povolania, politickej, štátnej
príslušnosti a národnosti, vyznania, rasy a pohlavia. OZ DLV môže združovať aj
jednotlivých občanov - zamestnancov na základe ich prihlášky.
OZ DLV je nezávislý na politických stranách a hnutiach, na štátnych orgánoch a
organizáciách, zamestnávateľoch a ich organizáciách.
Hlavným cieľom OZ DLV je ochrana a obhajovanie oprávnených záujmov členov, v
ňom združených. Obhajuje, chráni a presadzuje sociálne, mzdové, ekonomické,
kultúrne a právne záujmy a istoty svojich členov.
OZ DLV aktívne podporuje a presadzuje princípy demokracie, morálky, humanizmu,
solidarity a sociálnej spravodlivosti. Podporuje dôsledné rešpektovanie základných
ľudských práv a slobôd. Vo svojej medzinárodnej činnosti sa riadi princípmi
medzinárodnej solidarity na základe rovnoprávnosti, nezávislosti a vzájomného
rešpektovania.
Pre naplňovanie svojich cieľov využíva OZ DLV všetky formy dané Ústavou SR,
zákonmi a medzinárodnými zmluvami ratifikovanými SR, vrátane krajného
prostriedku - štrajku.
OZ DLV môže vydávať zväzovú tlač a vykonávať podnikateľskú činnosť.
OZ DLV sa k presadeniu svojich záujmov a ďalšej činnosti môže združovať s inými
odborovými zväzmi alebo združeniami v Slovenskej republike. V rámci pôsobenia v
medzinárodných odborových združeniach príslušných odvetví. OZ DLV spolupracuje
aj s partnerskými odborovými zväzmi v iných krajinách.
ČASŤ II.
Základné ustanovenia
Článok 1
Názov a sídlo odborového zväzu
Názov odborového zväzu je: ODBOROVÝ ZVÄZ DREVO, LESY, VODA. Skrátená
forma OZ DLV. Sídlom odborového zväzu je Bratislava, Vajnorská 1, 815 70
Bratislava.
Článok 2
Evidencia OZ DLV
Evidencia odborového zväzu je vykonaná v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o
združovaní občanov v znení neskorších predpisov na Ministerstve vnútra SR pod
číslom VVS/1-2200/90-32 zo dňa 26.10.1990.
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Článok 3
Zabezpečenie poslania OZ DLV
OZ DLV presadzuje záujmy svojich členov. Svoju činnosť orientuje OZ DLV najmä
na:
a) obhajobu oprávnených záujmov, potrieb a práv členov pri riešení zamestnanosti,
podmienok zamestnávania,
odmeňovania za prácu, sociálnych a
pracovnoprávnych otázok a vytváranie podmienok na ochranu členov
odborových orgánov,
b) výkon kontroly odborových orgánov nad dodržiavaním pracovnoprávnych
predpisov, mzdových predpisov, záväzkov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy,
bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, hygieny a kultúry pracovného prostredia,
c) presadzovanie špecifických požiadaviek vybraných skupín, či profesií (napr. žien,
mladistvých, absolventov učilíšť a škôl, rekvalifikovaných zamestnancov,
občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a pod.),
d) poskytovanie bezplatnej právnej pomoci a poradenstva a ochrany všetkým
členom, v súlade s Poriadkom právnej pomoci OZ DLV,
e) spoluprácu so zamestnávateľmi a zväzmi alebo združeniami zamestnávateľov s
osobitným dôrazom na kolektívne vyjednávanie,
f) vzdelávanie členov odborového zväzu,
g) medzinárodnú spoluprácu a účasť v medzinárodných odborových združeniach,
h) spoluprácu s odborovými zväzmi a združeniami v rámci KOZ SR.
ČASŤ III.
Členstvo jednotlivcov v OZ DLV, práva a povinnosti členov
Článok 4
Podmienka členstva v OZ DLV
Členstvo v OZ DLV je dobrovoľné. Členom môže byť každý, kto o členstvo v OZ DLV
požiada prostredníctvom základnej organizácie. Každý člen odborového zväzu môže
byť členom iba jednej základnej organizácie.
Článok 5
Vznik členstva v OZ DLV
Za člena OZ DLV sa záujemca prijíma na základe písomnej prihlášky, ktorú podáva
závodnému výboru základnej organizácie. Členstvo vzniká prijatím za člena
príslušným odborovým orgánom - členskou schôdzou (t.j. zhromaždením členov),
konferenciou (t.j. zhromaždením volených delegátov), závodným výborom základnej
organizácie. Dokladom o členstve je členský preukaz a evidenčná karta. Členstvo sa
započítava po prijatí príslušným odborovým orgánom odo dňa podania prihlášky.
Článok 6
Zachovanie členstva v OZ DLV
Členstvo v OZ DLV sa zachováva:
a) členom, ktorí pre svoj vek alebo zdravotný stav ukončili pracovný pomer a
poberajú dôchodok,
b) členom počas doby nezamestnanosti v dôsledku organizačných zmien,
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c) ženám a mužom na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke,
d) členom, ktorí ukončili alebo prerušili pracovný pomer z dôvodu starostlivosti o
osoby žijúce s ním v spoločnej domácnosti a sú na túto starostlivosť odkázané.
Článok 7
Členský príspevok v OZ DLV
Každý člen odborového zväzu je povinný platiť mesačne základnej organizácii, v
ktorej je združený, členský príspevok v stanovenej výške, v zmysle Zásad
hospodárenia v OZ DLV.
Článok 8
Zánik členstva v OZ DLV
Členstvo v OZ DLV zaniká:
a) vystúpením člena na základe písomného prehlásenia,
b) neplatením členských príspevkov v určenej výške po dobu troch po sebe
nasledujúcich mesiacoch,
c) vylúčením pre hrubé porušenie Stanov, vykonávacích noriem, ďalších právnych
noriem a rozhodnutí orgánov OZ DLV a ak správanie člena nie je zlučiteľné s
členstvom v OZ DLV,
d) zánikom základnej organizácie, vystúpením alebo vylúčením základnej
organizácie z OZ DLV, pokiaľ nedôjde k prevodu členstva do inej ZO OZ DLV,
e) smrťou člena.
Článok 9
Zánik práv člena OZ DLV
Dňom zániku členstva v zmysle čl. 8., písm. a) až e) zanikajú členovi všetky práva
voči OZ DLV. Nemôže uplatňovať finančné nároky vzniknuté v priebehu svojho
členstva, ani svoj podiel na majetku OZ DLV.
Článok 10
Zápočet členstva v OZ DLV
Do členstva sa započítava:
a) preukázateľná doba členstva v bývalom ROH, v OZ DLV a iných odborových
zväzoch,
b) doba členstva počas výkonu základnej vojenskej služby a civilnej náhradnej
služby,
c) doba členstva ženám a mužom počas materskej dovolenky a rodičovskej
dovolenky.
Článok 11
Povinnosti členov OZ DLV
Člen odborového zväzu je povinný:
a) dodržiavať Stanovy OZ DLV,
b) platiť mesačne členské príspevky v určenej výške v zmysle schválených zásad
ZO OZ DLV, pritom je na požiadanie základnej organizácie povinný preukázať
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svoj príjem,
c) zúčastňovať sa protestnej akcie, vrátane štrajku, ak za ne hlasoval a nebránia mu
v tom vážne dôvody, ktoré posúdi ZV ZO OZ DLV,
d) odovzdať preukaz člena pri zániku členstva,
e) podriadiť sa rozhodnutiam prijatým uznesením príslušného orgánu OZ DLV,
f) oznámiť príslušnému závodnému výboru základnej organizácie, u ktorej je
evidovaný, všetky zmeny dôležité z hľadiska evidencie členov ZO OZ DLV,
g) riadne vykonávať zverenú funkciu v OZ DLV a z tejto činnosti sa zodpovedať
členom a orgánu, ktorý ho zvolil,
h) pri rokovaniach súvisiacich s právami člena, je člen povinný preukázať svoje
členstvo členským preukazom.
Článok 12
Práva členov OZ DLV
Všetci členovia, ktorí si plnia povinnosti, majú rovnaké práva. Člen OZ DLV má
právo:
a) zúčastňovať sa členských schôdzí (konferencií) svojej základnej organizácie,
b) zúčastňovať sa na tvorbe a uskutočňovaní programu OZ DLV,
c) voliť a byť volený do všetkých odborových orgánov a zúčastňovať sa ako delegát
na zasadnutí týchto orgánov,
d) slobodne sa vyjadrovať ku všetkým prerokúvaným otázkam, požadovať k nim
vysvetlenie a podávať návrhy OZ DLV,
e) obracať sa s pripomienkami a sťažnosťami na ktorýkoľvek orgán odborového
zväzu, ktorý je povinný o výsledku konania člena informovať,
f) žiadať príslušný orgán OZ DLV o podporu svojich práv a oprávnených záujmov a
ochranu v prípade porušenia platných predpisov v otázkach pracovnoprávnych,
mzdových, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zdravotného poistenia a
sociálneho zabezpečenia,
g) byť informovaný o zásadných otázkach činnosti odborového zväzu a jeho
orgánov,
h) na ochranu pred šikanovaním a na zabezpečenie možnosti obhajovať svoje
názory a činy,
i) na ochranu z titulu výkonu odborovej funkcie a to aj po ukončení jej výkonu
j) na bezplatné právne poradenstvo v pracovnoprávnych veciach, na poskytovanie
bezplatných foriem právneho zastupovania v pracovnoprávnych sporoch v zmysle
Poriadku právnej pomoci OZ DLV,
k) na nahliadnutie do všetkých záznamov a archívov a iných materiálov OZ DLV,
týkajúcich sa priamo jeho osoby.
ČASŤ IV.
Štruktúra a orgány OZ DLV
Štruktúra OZ DLV vychádza z potrieb, záujmov a požiadaviek členov a základných
organizácií . Sleduje zachovanie jednoty OZ DLV pri rešpektovaní samostatnosti a
právomocí základných organizácií .
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Článok 13
Štruktúra OZ DLV
V záujme realizácie Programu OZ DLV a na zabezpečovanie činnosti odborového
zväzu jeho štruktúru tvoria:
1. Základné organizácie
2. Sekcie
3. Celozväzové orgány
a) zjazd,
b) plénum,
c) predsedníctvo,
d) revízna komisia.
Základné organizácie OZ DLV
Článok 14
Charakteristika základnej organizácie
Základným článkom výstavby Odborového zväzu je základná organizácia, v ktorej sa
združujú jednotliví členovia. Základnú organizáciu tvoria minimálne 3 ekonomicky
aktívni členovia.
Článok 15
Názov základnej organizácie
Názov základnej organizácie je: Základná organizácia Odborového zväzu drevo,
lesy, voda (ďalej len "základná organizácia") alebo skrátená forma: ZO OZ DLV.
Článok 16
Právna subjektivita ZO OZ DLV
ZO OZ DLV v zmysle Článku 2. týchto stanov má právnu subjektivitu, ktorú
preukazuje Registračným listom ZO OZ DLV.
Článok 17
Vznik členstva ZO v OZ DLV
Základná organizácia vzniká uznesením ustanovujúcej členskej schôdze. Základnou
organizáciou OZ DLV sa stáva predložením prihlášky za člena OZ DLV a dňom
schválenia členstva a jej registráciou v Predsedníctve OZ DLV. Dokladom o členstve
základnej organizácie v OZ DLV je registračný list.
OZ DLV vyvíja svoju činnosť v súlade so Stanovami, Programom a uzneseniami
vyšších orgánov OZ DLV a podľa vlastných dokumentov (Zásady hospodárenia,
Volebný poriadok, Rokovací poriadok a pod.), uznesení a požiadaviek vlastných
členov.
ZO OZ DLV je povinná zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť záujmy OZ DLV a
jeho členských základných organizácií.

8

Článok 18
Vytváranie ZO OZ DLV
Základnou organizáciou v zmysle týchto stanov sú základné organizácie združujúce
členov odborového zväzu, ktorí pracujú v jednom alebo viacerých
zamestnávateľských subjektoch.
Členmi môžu byť aj bývalí zamestnanci (napr. dôchodcovia). Členmi môžu byť aj
ďalšie osoby pokiaľ o svoje členstvo požiadajú a príslušný orgán základnej
organizácie vysloví s týmto členstvom súhlas.
Článok 19
Rozdelenie ZO OZ DLV
Základná organizácia sa môže rozdeliť na viac základných organizácií, pokiaľ došlo k
vzniku nových zamestnávateľských subjektov v pôsobnosti pôvodnej ZO OZ DLV.
Článok 20
Zánik ZO OZ DLV
Základná organizácia zaniká, ak o tom rozhodla členská schôdza, konferencia alebo
sa počet jej ekonomicky aktívnych členov zníži pod 3. Finančné a majetkové
vysporiadanie zanikajúcej ZO OZ DLV voči odborovému zväzu sa vykoná podľa
Zásad hospodárenia v OZ DLV.
Článok 21
Vystúpenie ZO z OZ DLV
O vystúpení ZO OZ DLV z odborového zväzu rozhoduje členská schôdza
(konferencia) na základe uznesenia ZV ZO OZ DLV. Ak tento orgán nie je uznášania
schopný o vystúpení môže rozhodnúť nadpolovičná väčšina všetkých členov
základnej organizácie písomným súhlasom, ktorý musí byť doručený Ústrediu OZ
DLV.
Článok 22
Pozastavenie výhod a vylúčenie ZO z OZ DLV
1.

2.

3.

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. S týmto je oboznámený závodný výbor ZO OZ DLV
písomne. Z tohto ustanovenia môže Predsedníctvo OZ DLV v odôvodnených
prípadoch udeliť výnimku.
Pokiaľ ZO OZ DLV dlhuje odvod členských príspevkov dlhšie ako 6 mesiacov
je z odborového zväzu vylúčená. O vylúčení základnej organizácie rozhoduje
Predsedníctvo OZ DLV, ktoré však môže v odôvodnených prípadoch svoje
rozhodnutie zmeniť.
Pokiaľ ZO OZ DLV hrubo porušuje Stanovy OZ DLV je z odborového zväzu
vylúčená. O vylúčení základnej organizácie rozhoduje Predsedníctvo OZ DLV.
Vylúčená základná organizácia môže požiadať o zmenu rozhodnutia o vylúčení
Plénum OZ DLV, ktorého rozhodnutie je v tejto veci konečné.
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4.

Finančné a majetkové vysporiadanie vylúčenej základnej organizácie sa vykoná
podľa Zásad hospodárenia v OZ DLV.
Článok 23
Povinnosti a práva ZO OZ DLV

1. ZO OZ DLV má tieto povinnosti:
a) obhajovať oprávnené záujmy svojich členov vo vzťahu k zamestnávateľom,
b) chrániť oprávnené záujmy členov, vyplývajúce z pracovného pomeru a členstva v
odborovom zväze,
c) kolektívne vyjednávať so zamestnávateľom,
d) plniť úlohy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa záväzných
právnych predpisov,
e) dodržiavať Stanovy OZ, Program, uznesenia orgánov OZ DLV a ďalšie vnútro
zväzové dokumenty,
f) viesť presnú evidenciu členov v nej združených, priebežne ju aktualizovať a údaje
nahlasovať Ústrediu odborového zväzu v ním stanovenom termíne ,
g) vyberať členské príspevky od svojich členov,
h) zasielať za každý uplynulý kalendárny mesiac odvody členských príspevkov na
účet odborového zväzu (v zmysle Zásad hospodárenia v OZ DLV)
i) zabezpečovať školenia pre svojich členov.
2. ZO OZ DLV má tieto práva :
a) výhody vyplývajúce z kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa platnej pre vlastnú
zamestnávateľskú organizáciu,
b) pomoc pri príprave podnikovej kolektívnej zmluvy,
c) informácie z činnosti OZ DLV a z rokovaní jeho orgánov,
d) právnu pomoc v zmysle Poriadku právnej pomoci OZ DLV,
e) pomoc v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
f) metodickú pomoc pri zabezpečovaní školení pre svojich členov,
g) prevádzkovanie rekreačných zariadení, organizovanie rekreačných pobytov,
h) prevádzkovanie kultúrnych zariadení, organizovanie kultúrnych a športových
akcií.
Článok 24
Podnikateľská činnosť ZO OZ DLV
Pre účely plného využitia odborového majetku môže vyvíjať ZO OZ DLV činnosť v
oblastiach uvedených v článku 23. a to pri dodržiavaní všeobecne záväzných
právnych predpisov. Zodpovednosť za celú túto činnosť nesie ZO OZ DLV.
Odborový zväz nezodpovedá za prípadné straty vyplývajúce z podnikateľskej alebo
inej činnosti ZO OZ DLV.
Orgány ZO OZ DLV
Článok 25
Členská schôdza, konferencia ZO OZ DLV
Najvyšším orgánom ZO OZ DLV je členská schôdza alebo konferencia. Členskú
schôdzu alebo konferenciu ZO OZ DLV zvoláva závodný výbor podľa potreby,
10

najmenej však 1x ročne. Závodný výbor musí zvolať členskú schôdzu alebo
konferenciu, ak o to požiada písomne nadpolovičná väčšina členov ZO OZ DLV
alebo revízna komisia ZO OZ DLV, ak táto zistí nedostatky v hospodárení základnej
organizácie.
Článok 26
Kompetencie členskej schôdze (konferencie) ZO OZ DLV
Členská schôdza (konferencia) rozhoduje o všetkých zásadných otázkach činnosti
ZO OZ DLV, najmä však o:
a) vzniku, zániku, zlúčení a rozdelení základnej organizácii a o vystúpení z OZ DLV,
b) organizačnej výstavbe základnej organizácie, o počte členov jej orgánov a
rozdelení funkcií, pri rešpektovaní Stanov a Organizačného poriadku OZ DLV,
c) spôsobe voľby závodného výboru a revíznej komisie,
d) zásadách hospodárenia a rozpočte základnej organizácie, pri rešpektovaní
Zásad hospodárenia v OZ DLV,
e) spôsobe prijímania a vylučovania členov základnej organizácie,
f) o voľbe delegáta (delegátov) na zjazd OZ DLV,
g) o uvoľnení funkcionára základnej organizácie na platený výkon funkcie
v odboroch,
h) delegovaní svojich právomocí závodnému výboru alebo iným orgánom ZO OZ
DLV.
Článok 27
Vnútorná štruktúra ZO OZ DLV
V zamestnávateľských subjektoch, ktoré sa delia na viaceré organizačné jednotky,
pričom nie je účelné vytvárať v týchto zložkách samostatné ZO, možno základnú
organizáciu rozdeliť na viacero dielenských organizácií (DO) alebo odborových
úsekov (OÚ) na čele s predsedom dielenského výboru (DV) alebo úsekovým
dôverníkom (ÚD).
Článok 28
Závodný výbor ZO OZ DLV
Výkonným orgánom ZO OZ DLV je závodný výbor ZO OZ DLV (ďalej aj "závodný
výbor"). Skrátená forma ZV ZO OZ DLV.
Riadi činnosť ZO OZ DLV medzi členskými schôdzami (konferenciami). Volia ho
členovia v súlade s volebným poriadkom ZO OZ DLV.
Zastupuje ZO OZ DLV a jeho členov vo vzťahu k zamestnávateľovi a iným orgánom.
Článok 29
Výkon právomocí závodného výboru ZO OZ DLV
Závodný výbor uplatňuje výkon právomoci a oprávnení, vyplývajúcich pre ZO OZ
DLV zo všeobecne záväzných právnych predpisov samostatne. Vo svojej práci sa
riadi Stanovami, ďalšími právnymi predpismi, uzneseniami orgánov OZ DLV, členskej
schôdze (konferencie) ZO OZ DLV. Rokovanie závodného výboru sa riadi rokovacím
poriadkom ZV ZO OZ DLV.
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Článok 30
Funkcie v závodnom výbore ZO OZ DLV
Závodný výbor zo svojho stredu volí a odvoláva predsedu , pokiaľ si toto právo
nevyhradí členská schôdza alebo konferencia ZO OZ DLV, ďalej zo svojho stredu
volí a odvoláva v prípade potreby ďalších funkcionárov závodného výboru. Predseda
závodného výboru je štatutárnym zástupcom základnej organizácie a vo vzťahu
k tretím osobám je povinný preukázať na požiadanie svoj mandát (spôsob zvolenia).
Článok 31
Malé základné organizácie OZ DLV
V základnej organizácii, kde je počet členov menší ako 20, je možné, aby výkonným
orgánom ZO OZ DLV bol členskou schôdzou zvolený predseda, ktorý súčasne je aj
štatutárnym zástupcom základnej organizácie a vo vzťahu k tretím osobám je
povinný preukázať na požiadanie svoj mandát (spôsob zvolenia).
Článok 32
Revízna komisia ZO OZ DLV
Revíznym orgánom v ZO OZ DLV je členskou schôdzou alebo konferenciou zvolená
revízna komisia (skrátená forma RK ZO OZ DLV) alebo revízor. Revízna komisia volí
zo svojich členov predsedu. Člen revíznej komisie alebo revízor nemôže byť členom
závodného výboru.
Článok 33
Revízor v malej základnej organizácii OZ DLV
V základnej organizácii, kde je počet členov menší ako 20 a je zvolený ako výkonný
orgán len predseda, vykonáva funkciu revíznej komisie iba revízor. Svoju činnosť
vykonáva ako revízna komisia s výnimkou, že protokol o vykonaných kontrolách a
stanovisko k hospodáreniu základnej organizácie predkladá priamo členskej schôdzi
základnej organizácie.
Článok 34
Práva a povinnosti revíznej komisie (revízora) ZO OZ DLV
Členovia RK ZO OZ DLV alebo revízor vykonávajú kontrolu hospodárenia a pokladne
ZO OZ DLV, minimálne 2x za rok. Neočakávané revízie pokladne sa môžu
vykonávať neobmedzene podľa rozhodnutia revíznej komisie. O vykonávaných
kontrolách sa spracuje zápis, ktorý sa odovzdá závodnému výboru. Minimálne 1x za
rok revízna komisia alebo revízor predkladajú stanovisko k správe o hospodárení v
základnej organizácii a správu o kontrole hospodárenia v základnej organizácii
členskej schôdzi alebo konferencii. Stanovisko a správa tvoria prílohu zápisnice z
členskej schôdze (konferencie).
Článok 35
Združenie ZV ZO OZ DLV
Na

koordináciu

a

zjednocovanie

odborárskej
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činnosti

v

rámci

jedného

zamestnávateľského subjektu v ktorom pôsobí viac základných organizácií sa môže
vytvoriť združenie závodných výborov (ďalej aj "Združenie ZV") s vymedzenými
právomocami obsiahnutými v Štatúte Združenia ZV.
Článok 36
Predstaviteľ Združenia ZV
Predstaviteľom Združenia ZV
Združenia ZV.

je predseda, ktorý je volený v súlade so Štatútom

Článok 37
Dokumentácia orgánov ZO OZ DLV
Každý orgán základnej organizácie je povinný vypracovať zápisnicu zo svojho
rokovania a uchovávať dokumentáciu vzťahujúcu sa na jej činnosť. Skartačná lehota
je 5-ročná, pokiaľ všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú inú lehotu.
Sekcie OZ DLV
Článok 38
Charakteristika sekcií OZ DLV
Sekcie odborového zväzu sú súčasťou jeho štruktúry s vymedzenými právomocami,
v ktorých sa združujú ZO OZ DLV s rovnakou alebo príbuznou činnosťou alebo na
základe iného dôležitého záujmu. Podmienkou vytvorenia sekcie je, aby základné
organizácie v nej združené, mali ako sociálneho partnera zamestnávateľský zväz
(združenie) s právomocou uzatvárať kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa. V prípade,
ak zanikne sociálny partner, o ďalšej existencii sekcie rozhodne na návrh
predsedníctva v zmysle Článku 54, ods. g) Plénum OZ DLV.
Sekcie odborového zväzu zhromažďujú názory, námety, požiadavky a informácie zo
základných organizácií. Posudzujú ich, zjednocujú sa na stanoviskách. Pracujú pri
obhajobe práv a potrieb členov sekcie hlavne formou kolektívneho vyjednávania v
príslušnom odvetví.
Vo vzťahu k celozväzovým orgánom, podľa článku 13. majú sekcie OZ DLV
charakter poradných orgánov, pokiaľ tieto Stanovy neurčujú inak. Sekcie sú povinné
zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť záujmy OZ DLV, ostatných sekcií alebo
ZO OZ DLV.
Počet sekcií určuje Organizačný poriadok OZ DLV.
Sekcie uskutočňujú voľby v súlade s vlastným volebným poriadkom sekcie.
Článok 39
Orgány sekcie OZ DLV
Orgánmi sekcie odborového zväzu sú Plénum a Výkonná rada sekcie.
Článok 40
Plénum sekcie OZ DLV
Plénum sekcie tvoria delegovaní zástupcovia základných organizácií zaradených do
príslušnej sekcie. Každá ZO OZ DLV má v sekcii 1 zástupcu, ktorým je predseda
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závodného výboru a 1 delegovaného zástupcu na každých začatých 1000 členov,
ktorý je členom závodného výboru. O výnimkách rozhoduje Predsedníctvo OZ DLV.
Článok 41
Kompetencie Pléna sekcie OZ DLV
Plénum sekcie:
a) je zvolávané výkonnou radou najmenej 1x za rok a vždy vtedy, ak o to písomne
požiada najmenej 1/3 členov sekcie,
b) volí výkonnú radu z členov sekcie a v odôvodnených prípadoch odvoláva členov
výkonnej rady,
c) volí a odvoláva zástupcu sekcie do Revíznej komisie OZ DLV
d) navrhuje kandidáta na funkciu predsedu OZ DLV v zmysle organizačného
zabezpečenia prípravy zjazdu OZ DLV,
e) schvaľuje správu o činnosti sekcie,
f) schvaľuje rozpočet sekcie, hodnotí a schvaľuje jeho čerpanie za príslušné
obdobie,
g) stanovuje ciele a kritériá pre kolektívne vyjednávanie o KZ VS.
Článok 42
Rokovací poriadok sekcie OZ DLV
Rokovanie Pléna sekcie a jej orgánov sa riadi rokovacím poriadkom, schváleným
na prvom zasadnutí Pléna sekcie po zjazde OZ DLV.
Článok 43
Výkonná rada sekcie OZ DLV
Výkonná rada je výkonným orgánom sekcie v období medzi jej plenárnymi
zasadnutiami.
Výkonnú radu sekcie OZ DLV tvoria zvolení členovia z Pléna príslušnej sekcie.
Článok 44
Počet členov výkonnej rady sekcie OZ DLV
O počte členov výkonnej rady rozhoduje Plénum sekcie v zmysle časti II, bodu 4,
písm. a Organizačného poriadku OZ DLV. Pritom musí rešpektovať, že všetci
zástupcovia sekcie v Pléne OZ DLV musia byť členmi výkonnej rady sekcie.
Článok 45
Kompetencie výkonnej rady sekcie OZ DLV
Výkonná rada sekcie pri svojej činnosti zabezpečuje najmä tieto úlohy:
a) realizuje závery z rokovaní celozväzových orgánov OZ DLV,
b) realizuje ciele a úlohy určené plenárnym zasadnutím sekcie,
c) pripravuje podkladové materiály z jednotlivých oblastí činnosti odborového zväzu
a rozhoduje o ich využití pre potreby kolektívneho vyjednávania,
d) kolektívne vyjednávanie ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa,
e) kontroluje plnenie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa,
f) hodnotí proces prijímania a plnenia podnikových kolektívnych zmlúv,
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g) rokuje s príslušnými odbornými útvarmi štátnych orgánov a zamestnávateľskými
subjektmi o otázkach týkajúcich sa výhradne problematiky príslušnej sekcie,
prostredníctvom OZ DLV,
h) predkladá Predsedníctvu OZ DLV návrhy na riešenie tých otázok, ktoré nie je
schopná sekcia samostatne vyriešiť,
i) prostredníctvom OZ DLV rozvíja spoluprácu s
partnerskými odborovými
združeniami v zahraničí,
j) žiada Predsedníctvo OZ DLV o vyhlásenie štrajku v prípade, že zlyhajú všetky
predchádzajúce zákonné prostriedky kolektívneho vyjednávania o uzavretie
kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, za podmienky súhlasu nadpolovičnej väčšiny
základných organizácií združených v príslušnej sekcii OZ DLV,
k) môže vytvárať ďalšie funkcie a orgány sekcie, pokiaľ si toto právo nevyhradí
Plénum sekcie,
l) volí a odvoláva predsedu, podpredsedu, resp. podpredsedov výkonnej rady
sekcie a členov Pléna OZ DLV za sekciu.
Článok 46
Funkcionári výkonnej rady sekcie OZ DLV
Výkonná rada sekcie volí zo svojho stredu predsedu,
podpredsedov. Ich počet určí Organizačný poriadok OZ DLV.

podpredsedu, resp.

Článok 47
Zvolávanie výkonnej rady sekcie OZ DLV
Zasadnutie výkonnej rady sekcie zvoláva jej predseda na základe:
a) plánu práce výkonnej rady, resp. v prípade potreby,
b) žiadosti nadpolovičnej väčšiny členov výkonnej rady,
c) uznesenia Pléna sekcie.
Článok 48
Predseda výkonnej rady sekcie OZ DLV
Predseda výkonnej rady sekcie je najvyšším voleným funkcionárom sekcie, ktorý
najmä:
a) riadi činnosť výkonnej rady a pléna príslušnej sekcie a zodpovedá za obsahovú
prípravu zasadnutí,
b) je zodpovedný za rokovania so sociálnymi partnermi,
c) spolu podpisuje kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa za príslušnú sekciu,
d) rokuje a vyjadruje sa menom príslušnej sekcie v rozsahu jej kompetencií.
V neprítomnosti predsedu výkonnej rady sekcie prechádzajú jeho práva a povinnosti
na niektorého z podpredsedov výkonnej rady.
Zjazd OZ DLV
Článok 49
Charakteristika zjazdu OZ DLV
Najvyšším orgánom OZ DLV je zjazd, ktorý je zvolávaný Plénom odborového zväzu
raz za štyri roky.
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Delegátmi zjazdu s hlasom rozhodujúcim sú členovia zvolení v ZO OZ DLV podľa
kľúča schváleného Plénom OZ DLV. Pritom každú základnú organizáciu zastupuje
najmenej jeden delegát. Členovia Predsedníctva, Pléna a RK OZ DLV sú delegátmi s
hlasom poradným, pokiaľ neboli za delegátov zvolení v ZO OZ DLV.
Článok 50
Kompetencie zjazdu OZ DLV
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Zjazd schvaľuje:
správu Predsedníctva o činnosti odborového zväzu,
správu Predsedníctva o hospodárení
správu o činnosti Revíznej komisie odborového zväzu,
stanovy,
zásady hospodárenia,
program,
organizačný poriadok,
rokovací poriadok zjazdu,
volebný poriadok zjazdu,
vytváranie fondov
uznesenie.

2.
a)
b)
c)
d)

Zjazd volí:
pracovné predsedníctvo,
členov zjazdových komisií (mandátová, volebná, návrhová),
predsedu Odborového zväzu,
revíznu komisiu OZ DLV.

3. Zjazd rozhoduje o:
a) dobrovoľnom rozpustení OZ DLV
b) zlúčení s iným odborovým zväzom.
Článok 51
Mimoriadny zjazd OZ DLV
Plénum OZ DLV zvolá mimoriadny zjazd do troch mesiacov od splnenia aspoň jednej
z týchto podmienok:
1) ak o to požiada aspoň 2/3 základných organizácií združených v OZ DLV ,
2) ak o to požiadajú ZO OZ DLV, ktoré súhrnne reprezentujú nadpolovičnú väčšinu
členskej základne,
3) ak o to písomne požiada 2/3 členov pléna odborového zväzu.
Článok 52
Rozhodovanie zjazdu OZ DLV
Zjazd rozhoduje uznesením. Je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná
väčšina delegátov s hlasom rozhodujúcim. Uznesenie zjazdu je prijaté, ak zaň
hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim.
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Plénum OZ DLV
Článok 53
Charakteristika orgánu
Plénum OZ DLV je najvyšším orgánom odborového zväzu v období medzi zjazdmi.
Plénum zvoláva Predsedníctvo OZ DLV, najmenej 2x za rok.
Tvorí ho predseda OZ DLV a členovia výkonných rád jednotlivých sekcií, ktorých
počet určí Organizačný poriadok OZ DLV.
Rokovanie pléna vedie člen predsedníctva poverený Predsedníctvom OZ DLV,
pričom sa riadi rokovacím poriadkom schváleným na prvom zasadnutí Pléna OZ DLV
po zjazde.
Plénum OZ DLV je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých jeho členov. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala 2/3 väčšina prítomných
členov pléna, pokiaľ tieto Stanovy neurčia inak.
Po ukončení výkonu funkcie člena pléna (okrem predsedu Odborového zväzu) volí
plénum príslušnej sekcie svojho ďalšieho zástupcu v termíne do nasledujúceho
rokovania Pléna OZ DLV.
Článok 54
Kompetencie Pléna OZ DLV
Plénum OZ DLV:
a) realizuje uznesenie zjazdu a kontroluje jeho plnenie,
b) zvoláva zjazd, pritom najmä určuje kľúč pre počet delegátov,
c) schvaľuje rozpočet OZ DLV na bežný rok,
d) schvaľuje čerpanie rozpočtu OZ DLV za predchádzajúci rok,
e) schvaľuje správy Predsedníctva o činnosti OZ DLV,
f) prerokováva informácie Revíznej komisie OZ DLV,
g) rozhoduje o vytváraní, zániku a zlučovaní sekcií,
h) schvaľuje štrajkový poriadok OZ DLV,
i) volí v mimoriadnych prípadoch ( vzdanie sa funkcie, úmrtie) predsedu
Odborového zväzu,
j) schvaľuje v odôvodnených prípadoch zmeny a doplnky Zásad hospodárenia
(okrem výšky členských príspevkov) a Organizačného poriadku OZ DLV,
prípadne vytváranie, zlúčenie alebo zánik fondov,
k) rozhoduje o členstve v KOZ SR a v medzinárodných odborových združeniach,
l) rozhoduje o združení OZ DLV s inými odborovými zväzmi,
m) schvaľuje zmeny a doplnky Stanov OZ DLV, ktoré vyplývajú zo zmien všeobecne
záväzných právnych predpisov,
n) potvrdzuje alebo ruší rozhodnutie Predsedníctva OZ DLV o vylúčení základnej
organizácie z odborového zväzu v prípade žiadosti vylúčenej základnej
organizácie,
o) schvaľuje Smernicu o postavení a úlohách OZ DLV v oblasti odborovej kontroly
ochrany práce,
p) schvaľuje Volebný poriadok OZ DLV,
q) potvrdzuje voľbu člena RK OZ DLV zvoleného počas funkčného obdobia.
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Článok 55
Mimoriadne zasadnutie Pléna OZ DLV
Mimoriadne zasadnutie pléna sa zvolá, ak o to požiada písomne nadpolovičná
väčšina členov pléna.
Predsedníctvo OZ DLV
Článok 56
Charakteristika orgánu
Výkonným orgánom odborového zväzu medzi zasadnutiami pléna je Predsedníctvo
OZ DLV. Je tvorené predsedom Odborového zväzu, predsedami a podpredsedami
výkonných rád sekcií. Počet členov predsedníctva určuje Organizačný poriadok OZ
DLV.
Predsedníctvo OZ DLV sa schádza najmenej 6x ročne. Zvoláva ho predseda podľa
plánu práce predsedníctva, ďalšie v prípade potreby, alebo na základe žiadosti
nadpolovičnej väčšiny členov predsedníctva.
Rokovanie predsedníctva riadi predseda, resp. v jeho neprítomnosti ním poverený
podpredseda v súlade s rokovacím poriadkom schváleným na prvom zasadnutí
predsedníctva po zjazde.
Predsedníctvo je uznášania schopné, ak je prítomná 2/3 väčšina jeho všetkých
členov. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala 2/3 väčšina prítomných členov .
Článok 57
Kompetencie Predsedníctva OZ DLV
Predsedníctvo OZ DLV:
a) realizuje uznesenia Zjazdu a Pléna OZ DLV, kontroluje ich plnenie a predkladá
správy o činnosti plénu a zjazdu,
b) organizuje a koordinuje činnosť OZ DLV v období medzi rokovaniami pléna,
c) prerokováva návrhy základných organizácií a sekcií odborového zväzu,
d) zvoláva rokovania pléna odborového zväzu,
e) zodpovedá za prípravu materiálov predkladaných na rokovanie pléna odborového
zväzu,
f) v súlade s programom OZ DLV vydáva zásadné dokumenty a právne predpisy
OZ DLV, okrem tých, ktoré spadajú do kompetencie zjazdu alebo pléna
odborového zväzu
g) hospodári s finančnými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu, hodnotí jeho
čerpanie a predkladá správy plénu,
h) spravuje majetok odborového zväzu,
i) schvaľuje zástupcov odborového zväzu do orgánov KOZ SR, orgánov
verejnoprávnych inštitúcií a ďalších orgánov, vrátane medzinárodných
odborových združení,
j) organizuje a metodicky riadi vzdelávanie funkcionárov a členov,
k) koordinuje postup v kolektívnom vyjednávaní a hodnotí jeho výsledky,
l) schvaľuje Poriadok právnej pomoci OZ DLV,
m) je predstaviteľom OZ DLV voči príslušným orgánom štátnej správy
a zamestnávateľov,
n) schvaľuje prijatie základných organizácií za členov OZ DLV a zabezpečuje ich
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registráciu,
o) schvaľuje vylúčenie základných organizácií z OZ DLV,
p) schvaľuje, na návrh predsedu OZ DLV, funkciu I. podpredsedu OZ DLV.
Článok 58
Dopĺňanie Predsedníctva OZ DLV
Pri ukončení výkonu funkcie člena predsedníctva (okrem predsedu Odborového
zväzu) volí výkonná rada príslušnej sekcie svojho ďalšieho zástupcu do 60 dní od
oznámenia tejto skutočnosti.
Predseda a podpredsedovia Odborového zväzu
Článok 59
Charakteristika funkcií
Predsedu Odborového zväzu volí Zjazd OZ DLV na celé funkčné obdobie, alebo
Plénum OZ DLV na zvyšok funkčného obdobia. Voľbou sa mu zakladá pracovný
pomer k Odborovému zväzu, pokiaľ nebol pracovníkom OZ DLV.
Výkon funkcie predsedu OZ DLV je nezlučiteľný s výkonom podnikateľskej činnosti.
Podpredsedami Odborového zväzu sú predsedovia výkonných rád jeho sekcií.
Článok 60
Predseda OZ DLV
Predseda OZ DLV:
a) je najvyšším voleným funkcionárom OZ DLV,
b) je štatutárny orgán OZ DLV navonok,
c) v hospodárskych a pracovnoprávnych vzťahoch vykonáva v súlade s právnymi
predpismi funkciu vedúceho organizácie,
d) riadi a zodpovedá za výkon hospodárskych činností v Ústredí OZ DLV,
e) riadi činnosť Predsedníctva a Ústredia OZ DLV,
f) v mene OZ DLV podpisuje kolektívne zmluvy vyššieho stupňa,
g) má právo rozhodovať vo veciach vyplývajúcich z vnútro zväzových predpisov v
súlade s uzneseniami celozväzových orgánov OZ DLV,
h) zodpovedá za zahraničné aktivity OZ DLV, vrátane pôsobenia v medzinárodných
odborových združeniach, kde môže preniesť svoje oprávnenia aj na iných
funkcionárov OZ DLV,
i) je oprávnený zúčastniť sa zasadnutia všetkých orgánov OZ DLV a členských
schôdzí a konferencií ZO OZ DLV s hlasom poradným. Ak o to požiada, musí mu
byť udelené slovo,
j) za svoju činnosť sa zodpovedá zjazdu, v období medzi zjazdmi Plénu a v období
medzi zasadnutiami pléna Predsedníctvu OZ DLV,
k) v prípade svojej neprítomnosti poveruje zastupovaním vo vymedzenom rozsahu
práv a povinností jedného z podpredsedov OZ DLV,
l) predkladá Predsedníctvu OZ DLV návrh na menovanie funkcie I. podpredsedu
OZ DLV.
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Článok 61
Podpredsedovia OZ DLV
Sú zástupcami OZ DLV vo vymedzenom rozsahu pôsobností. Kompetencie
podpredsedov a I. podpredsedu Odborového zväzu určuje Organizačný poriadok OZ
DLV.
Revízna komisia OZ DLV
Článok 62
Charakteristika orgánu
Revízna komisia je najvyšším revíznym orgánom OZ DLV v období medzi zjazdmi.
Je tvorená zástupcami každej sekcie, ktorých navrhuje plénum príslušnej sekcie a
ktorých počet určí Organizačný poriadok OZ DLV. Revízna komisia si zo svojho
stredu volí predsedu.
Členov revíznej komisie volí zjazd OZ DLV a v prípade členov navrhnutých
v priebehu funkčného obdobia Plénum OZ DLV.
Rokovanie revíznej komisie riadi predseda a v jeho neprítomnosti ním poverený člen
revíznej komisie.
Revíznu komisiu zvoláva jej predseda minimálne raz polročne. Rokuje v súlade s
rokovacím poriadkom schváleným na prvom zasadnutí po zjazde.
Člen Revíznej komisie OZ DLV nemôže byť členom Pléna a Predsedníctva OZ DLV.
Pri ukončení výkonu funkcie člena RK OZ DLV navrhuje plénum príslušnej sekcie
svojho ďalšieho zástupcu do 60 dní od oznámenia tejto skutočnosti. Takto zvoleného
člena revíznej komisie volí Plénum OZ DLV.
Článok 63
Kompetencie RK OZ DLV
Revízna komisia má najmä tieto povinnosti a práva:
Povinnosti:
a) predkladá Zjazdu OZ DLV správu o svojej činnosti a stanovisko k hospodáreniu
odborového zväzu v období medzi zjazdmi,
b) predkladá Predsedníctvu a Plénu OZ DLV stanovisko k návrhu rozpočtu a
čerpaniu rozpočtu odborového zväzu,
c) kontroluje dodržiavanie Zásad hospodárenia v OZ DLV,
d) kontroluje čerpanie rozpočtu OZ DLV minimálne dvakrát ročne,
e) kontroluje spôsob likvidácie finančných prostriedkov a majetku pri zániku ZO OZ
DLV,
f) kontroluje správnosť odvodu členských príspevkov základných organizácií voči
OZ DLV podľa plánu kontrol schváleného Plénom OZ DLV,
g) poskytuje metodickú pomoc revíznym komisiám alebo revízorom základných
organizácií, ak o to požiadajú.
Práva:
a) Predseda Revíznej komisie OZ DLV ma právo zúčastňovať sa rokovaní
Predsedníctva OZ DLV s hlasom poradným.
b) Členovia Revíznej komisie OZ DLV majú právo zúčastňovať sa rokovaní Pléna
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OZ DLV s hlasom poradným.
c) Svoju činnosť vykonáva Revízna komisia OZ DLV v súlade s právnymi predpismi
SR a OZ DLV.
d) Revízna komisia OZ DLV za svoju činnosť zodpovedá Zjazdu a Plénu OZ DLV.
ČASŤ V.
Zásady pre voľby orgánov a dĺžka funkčného obdobia v OZ DLV
Článok 64
Zásady pre voľby orgánov
Všetky orgány v OZ DLV sa volia v tajných voľbách na základe volebného poriadku,
schváleného príslušným odborovým orgánom, pokiaľ v týchto ustanoveniach nie je
určené inak.
Článok 65
Funkčné obdobie
a) Funkčné obdobie pre celozväzové orgány OZ DLV (viď. Článok 13. ods. 3, týchto
Stanov) a orgány jeho základných organizácií sa stanovuje na 4 roky medzi 2
zjazdmi.
b) Mandát členov orgánov v OZ DLV končí:
 uplynutím funkčného obdobia,
 odvolaním z funkcie,
 vzdaním sa funkcie,
 zánikom príslušného orgánu,
 zánikom členstva v OZ,
 smrťou člena orgánu.
c) V prípade ukončenia mandátu členov orgánov v OZ DLV podľa bodu b) tohto
článku sa nový funkcionár volí do najbližšieho ukončenia funkčného obdobia.
ČASŤ VI.
Zásady rokovania a rozhodovania v OZ DLV
Článok 66
Zásady rokovania
Odborový zväz, jeho jednotlivé orgány a základné organizácie rozvíjajú svoju
činnosť na princípe širokej vnútro odborovej demokracie. Bližšie podmienky
rokovania a rozhodovania stanovuje rokovací poriadok príslušného orgánu. To
znamená najmä:
a) právo každého člena úplne slobodne sa vyjadrovať k riešeniu úloh a problémov a
predkladať stanoviská,
b) povinnosť každého orgánu najneskôr do 30 kalendárnych dní odpovedať na
pripomienky a stanoviská člena a oznámiť postup a spôsob riešenia,
c) slobodu kritiky ktoréhokoľvek funkcionára základnej organizácie a vyššieho
zväzového orgánu,
d) samostatnosť základnej organizácie a ďalších orgánov odborového zväzu pri
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riešení vlastných úloh v súlade so Stanovami, Organizačným poriadkom a
Programom OZ DLV,
e) prijímať uznesenia po kolektívnom posúdení, demokratickej diskusii a výmene
názorov, pravidelne kontrolovať ich plnenie, upravovať alebo rušiť tie, ktoré už
nezodpovedajú situácii a potrebám,
f) zabezpečiť objektívnu a pohotovú informovanosť členov a základných organizácií
o práci odborových orgánov.
Článok 67
Podmienky rozhodovania
a) Základné organizácie a orgány OZ DLV sú uznášania schopné a môžu
právoplatne rozhodovať, ak je na rokovaní prítomná najmenej nadpolovičná
väčšina členov (zvolených delegátov) ZO alebo orgánov OZ DLV, ak tieto
stanovy alebo rokovacie poriadky orgánov neurčia inak,
b) uznesenie orgánu je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných
členov (zvolených delegátov), ak tieto stanovy alebo rokovací poriadok orgánu
neurčia inak,
c) uznesenie Pléna OZ DLV pri rozhodovaní v zmysle Článku 54. písm. i) až l) je
platné, ak zaň hlasuje 2/3-nová väčšina všetkých jeho členov,
d) podmienky platnosti rozhodovania orgánov OZ DLV určujú ich rokovacie
poriadky,
e) uznesenie Zjazdu OZ DLV a celozväzových orgánov je záväzné pre všetky tieto
a nižšie orgány a základné organizácie,
f) uznesenie členskej schôdze (konferencie) ZO OZ DLV je záväzné pre jej orgány
a členskú základňu,
g) záväznosť uznesení ďalších orgánov OZ DLV pre ich členov riešia rokovacie
poriadky týchto orgánov.
Časť VII.
Hospodárenie v OZ DLV
Odborový zväz vykonáva samostatnú hospodársku a finančnú politiku.
Článok 68
Finančné a hmotné zabezpečenie činnosti OZ DLV
Základným zdrojom finančného a hmotného zabezpečenia v OZ DLV sú členské
príspevky, úroky z vkladov vo finančných ústavoch, príjmy z činnosti Jednotného
majetkového fondu združení odborových organizácií v SR, príjmy z dotácií a darov a
iné.
Článok 69
Členské príspevky a ich rozdelenie v OZ DLV
Výška členských príspevkov a podielu odvodu z členských príspevkov je stanovená v
Zásadách hospodárenia v OZ DLV.
Spôsob rozdelenia členských príspevkov medzi základné organizácie a OZ DLV je
stanovený v Zásadách hospodárenia v OZ DLV.
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Článok 70
Hospodárenie v OZ DLV
Sekcie a celozväzové orgány OZ DLV zabezpečujú svoje hospodárenie podľa
schváleného rozpočtu v súlade so Zásadami hospodárenia v OZ DLV a Smernicou
pre hospodárenie orgánov OZ DLV. Ročné rozpočty a ich čerpanie schvaľujú pléna
týchto orgánov.
Odborový zväz nezodpovedá za celkové hospodárenie a záväzky ZO OZ DLV
a Združení ZV.
Článok 71
Hospodárenie ZO OZ DLV
1. Základné organizácie a ich Združenia ZV zabezpečujú svoje hospodárenie podľa
vlastných zásad vypracovaných v súlade so Zásadami hospodárenia v OZ DLV a
podľa schváleného rozpočtu. Ročné rozpočty a ich čerpanie schvaľujú s
konečnou platnosťou členské schôdze (konferencie) ZO OZ DLV, resp. členské
schôdze Združenia ZV.
2. Základné organizácie a Združenia ZV nezodpovedajú za záväzky OZ DLV.
Časť VIII.
Záverečné ustanovenia
Článok 72
Znak OZ DLV
Znak OZ DLV je v tvare kruhu rozdeleného na štyri časti. V ľavej hornej časti je
grafické znázornenie časti pílového kotúča v sivej farbe, v pravej hornej časti je
grafické znázornenie vodnej hladiny v modrej farbe, v ľavej dolnej časti sú tri výseky
kružnice s menšími polomermi v hnedej farbe, pravá dolná časť je bez symbolu. Nad
kruhom znaku je grafické znázornenie stromu v zelenej farbe. Podklad je v bielej
farbe.
Článok 73
Zánik OZ DLV
Odborový zväz DLV zaniká dňom výmazu z registra združení vedenom na
Ministerstve vnútra SR.
Článok 74
Záverečné ustanovenia
a) Odborový zväz DLV má pôsobnosť na území Slovenskej republiky.
b) Výklad Stanov OZ DLV podáva Predsedníctvo OZ DLV.
c) Stanovy OZ DLV schválené VI. zjazdom OZ DLV 28. – 29. septembra 2012
strácajú svoju platnosť dňom 23. septembra 2016.
d) Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia VII. zjazdom OZ DLV
22.-24. septembra 2016 a účinnosť dňom evidencie na Ministerstve vnútra SR.
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