STANOVY
SEKCIA ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
PRI SOPK
Článok l
Úvodné ustanovenia
1.Podľa ust. § 14 odst. l zákona SNR č.9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách
v znení neskorších predpisov a čl. 10 odst. 1 a 2 Stanov Slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory zriaďuje sa Sekcia odpadového hospodárstva pri SOPK (ďalej len „sekcia") so sídlom
v Bratislave, pri Bratislavskej regionálnej komore, s pôsobnosťou pre SR. Sekcia môže používať
skratku SOH SOPK.
2. Cieľom sekcie je podpora a ochrana svojich členov, podieľanie sa na príprave všeobecne
záväzných právnych predpisov a opatrení v danej oblasti, nadväzovanie a rozvíjanie
obchodných kontaktov s obchodnými komorami a podobnými inštitúciami v tuzemsku a
zahraničí (organizovanie hospodárskych a obchodných misií a delegácií), zabezpečovanie
propagácie svojich členov v tuzemsku a v zahraničí vrátane účasti na výstavách a veľtrhoch ,
organizovanie vzdelávacej činnosti.
3. Sekcia sa riadi týmito Stanovami, ktoré sú v súlade so zákonom SNR č.9/1992 Zb. o
obchodných a priemyselných komorách v znení neskorších predpisov.
Článok II
Vznik a zánik sekcie
1. Sekcia s celoslovenskou pôsobnosťou môže vzniknúť, ak o jej zriadenie požiada najmenej
10 členov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory /ďalej SOPK /z príslušného odboru
podnikania a z nadpolovičnej väčšiny komorových regiónov SOPK.
2. Ustanovenie sekcie schvaľuje Predstavenstvo SOPK, po prerokovaní vo výkonnom výbore
SOPK , spolu so Stanovami sekcie.
3. Sekcia zaniká
- rozhodnutím predstavenstva SOPK ,
- nedodržaním jednej z podmienok uvedených v bode 1.
4. Pri zániku výkonný výbor sekcie zabezpečí finančné vysporiadanie sekcie.
Článok III
Účel a činnosť sekcie
1. Sekcia zastupuje , koordinuje a ochraňuje oprávnené záujmy svojich členov vo veciach
podnikateľskej činnosti na území Slovenskej republiky a v zahraničí.
2. Sekcia prerokováva predovšetkým odvetvové otázky, ktoré patria do pôsobnosti SOPK a
rozvíja vzťahy medzi členmi, ako aj ďalšími domácimi a zahraničnými partnermi.
3. Sekcia pripravuje podklady k stanoviskám SOPK pre orgány štátnej správy a miestnej
samosprávy k pripravovaným koncepciám platenia ekonomických nástrojov a všeobecne
záväzných právnych predpisov a k organizačným úpravám a opatreniam na ich vykonanie
predovšetkým v oblasti odpadového hospodárstva.

4. V záujme ochrany svojich členov sekcia pripravuje návrhy opatrení na rozvoj podnikania a
na podporu spolupráce v danej oblasti.
5. Na požiadanie predseda SOPK odporúča z radov sekcie zástupcu SOPK do poradných
orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy.
6. Sekcia predkladá Úradu komory SOPK plán činnosti na kalendárny rok, schválený
Zhromaždením členov sekcie, do 31.3. príslušného roka.
7. Sekcia spolupracuje v súlade s týmito stanovami so stavovskými asociáciami,
podnikateľskými zväzmi a občianskymi združeniami.
Článok IV
Vznik a zánik členstva
1. Členom sekcie môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba podnikajúca v oblasti
príbuznej odpadovému hospodárstvu, resp. dotknutá vo svojej činnosti uvedenou
problematikou, ktorá je riadnym členom SOPK.
2. Členstvo v sekcii vzniká na základe písomnej prihlášky, podpísanej štatutárnym zástupcom
po jej prerokovaní a odsúhlasení výkonným výborom sekcie.
3. Členstvo v sekcii zaniká:
a) vystúpením člena zo sekcie písomným oznámením, prerokovaným vo výkonnom výbore
sekcie,
b) vylúčením, na základe rozhodnutia zhromaždenia sekcie, pri neplatení členských
príspevkov SOPK v stanovenej výške po dobu l roka alebo z dôvodu závažného porušenia
stanov sekcie,
c) stratou riadneho členstva v SOPK.
Článok V
Práva a povinnosti členov
1. Každý člen sekcie je oprávnený:
a) navrhovať, voliť a byť volený do orgánov sekcie SOPK a do orgánov SOPK,
b) zúčastňovať sa na zhromaždeniach a na akciách organizovaných sekciou,
c) predkladať návrhy, vyslovovať sa k činnosti a rozhodovať spolu s ostatnými členmi o
všetkých záležitostiach týkajúcich sa činnosti sekcie v súlade so stanovami sekcie,
d) byť informovaný o činnosti sekcie.
2. Každý člen je povinný:
a) dodržiavať stanovy sekcie a riadiť sa prijatými uzneseniami výkonného výboru a
zhromaždenia sekcie,
b) vystupovať voči tretím osobám v súlade so zásadami a záujmami sekcie, dodržiavať
Stanovy SOPK, plniť uznesenia sekcie a volených orgánov SOPK,
c) včas a v určenej výške platiť členské príspevky SOPK,
d) včas a v dohodnutej výške platiť branžový príspevok sekcie.
3. Ustanoveniami bodov 1. a 2. tohto článku nie sú dotknuté práva a povinnosti členov
sekcie, ktoré im vyplývajú zo Stanov SOPK.

Článok VI
Orgány sekcie
1. Zhromaždenie členov sekcie
1.1. Najvyšším orgánom sekcie je Zhromaždenie členov sekcie, do ktorého menujú svojich
štatutárnych alebo písomne poverených zástupcov oprávnení členovia (členské
organizácie) sekcie.
1.2. Zhromaždenie členov sekcie volí zo svojich členov predsedu, podpredsedu a členov
Výkonného výboru sekcie na obdobie 4 rokov.
1.3. Zhromaždenie členov sekcie (ďalej zhromaždenie) sa koná min. 1x za rok.
1.4. Zhromaždenie zvoláva jej predseda písomnými pozvánkami najmenej 10 dní pred jeho
konaním. K pozvánke je priložený program rokovania, prípadne materiály pripravené k
prerokovávaniu. V mimoriadnych prípadoch je možné zvolať zhromaždenie aj iným
spôsobom.
1.5. Rokovanie zhromaždenia vedie predseda alebo podpredseda sekcie.
1.6. Zhromaždenie je schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov sekcie.
Na platnosť uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov
sekcie. Zhromaždenie sekcie sa môže uzniesť, že o niektorých otázkach bude rozhodovať
tajným hlasovaním.
2. Výkonný výbor sekcie
2.1. Výkonný výbor sekcie zabezpečuje činnosť sekcie medzi zasadnutiami Zhromaždenia
členov sekcie.
2.2. Predsedom a podpredsedom Výkonného výboru sekcie sú predseda a podpredseda
Zhromaždenia členov sekcie. Členom Výkonného výboru sekcie sú predseda,
podpredseda a ďalší členovia zvolení Zhromaždením členov sekcie.
2.3. Výkonný výbor sekcie má minimálne 3 členov.
2.4. Výkonný výbor sekcie zvoláva predseda, podpredseda, alebo ním poverený člen
výkonného výboru.
2.5. Členom Výkonného výboru sekcie, bez hlasovacieho práva, je aj riaditeľ Bratislavskej
regionálnej komory SOPK.
2.6. Pri zániku sekcie Výkonný výbor sekcie zabezpečí jej finančné vysporiadanie.
3. Predseda sekcie
3.1. Riadi činnosť Zhromaždenia členov sekcie a Výkonného výboru sekcie a vystupuje v
mene sekcie.
3.2. Predseda sekcie riadi činnosť sekcie v súlade so schváleným plánom činnosti sekcie.
4. Podpredseda sekcie
4.1. Počas neprítomnosti predsedu sekcie zastupuje ho podpredseda sekcie v plnom rozsahu.
4.2. Vystupuje v mene sekcie vo vzťahu k partnerským organizáciám za predsedu alebo za
Výkonný výbor sekcie na základe poverenia.
5. Tajomník sekcie
5.1. Tajomník sekcie plní úlohy spojené s organizačným zabezpečením činnosti sekcie
a zodpovedá za hospodárenie sekcie.
5.2. Funkciu tajomníka sekcie vykonáva odborný pracovník SOPK poverený generálnym
tajomníkom SOPK.
Článok VII
Činnosť sekcie

1. O priebehu a výsledkoch rokovania zhromaždenia a výkonného výboru sekcie sa
vyhotovuje zápis, ktorý podpisuje predseda sekcie, prípadne podpredseda sekcie a zasiela
sa všetkým členom sekcie.
2. Predseda sekcie predkladá 1x do roka správu o činnosti sekcie Predstavenstvu SOPK.
3. Závery výkonného výboru zasiela tajomník sekcie všetkým členom Výkonného výboru
sekcie.
4. Stanovisko k prerokovávaným materiálom Výkonným výborom sekcie sa môže zaslať aj
písomne. Takéto stanoviská sa započítavajú do hlasovania.
5. Orgány sekcie môžu výnimočne prijať rozhodnutie aj mimo svojich zasadnutí pri
primeranom dodržaní Čl. 2 písm. b. 7 Rokovacieho poriadku SOPK.
Článok VIII
Zásady hospodárenia
Hospodárenie sekcie v príslušnom období sa riadi zásadami hospodárenia SOPK.
Článok IX
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Sekcia sa môže členiť na odborné (branžové) skupiny.
2. K práci v sekcii môžu byť prizvaní špecialisti alebo odborníci i z radov nečlenov SOPK.
3. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia Predstavenstvom SOPK.
4. Stanovy možno zmeniť alebo doplniť na základe písomného návrhu schváleného
Zhromaždením sekcie, a to v súlade so stanovami SOPK.
5. Zmenu a doplnenie stanov schvaľuje Predstavenstvo SOPK.

Schválené dňa 12.september 2017

