CEZA – Cech zámkarov
STANOVY
I. Názov a sídlo združenia:
Názov združenia je: Cech zámkarov
Skrátený názov združenia je: CEZA
Sídlo cechu: Žilinská 18, 811 05 Bratislava
II. Ciele a činnosti združenia:
Základným poslaním je:







ochrana a presadzovanie záujmov členov vo vzťahoch k orgánom štátnej správy,
podnikom a inštitúciám
spolupráca s úradmi, poisťovňami, výrobcami a dovozcami zámkovej techniky v
profesijných otázkach zámkarstva, bezpečnosti a tvorby noriem
organizovanie odborných školení
starostlivosť o trvalý rast odbornosti členov
presadzovanie používania kategorizácie zámkovej techniky a zabezpečenia
objektov, a zrozumiteľné označovanie vhodných výrobkov
nadväzuje a udržiava vzťahy s odbornými organizáciami v tuzemsku aj v zahraničí

III. Členstvo v združení CEZA
Členstvo v CEZA je dobrovoľné.
a) Členom môžu byť fyzické (staršie ako 18 rokov) i právnické osoby zaoberajúce sa
profesne alebo záujmovo problematikou zámkarskej techniky (mechanickej i
elektronickej) ako i pridružených oblastí pre ochranu majetku a osôb.
b) Členom môžu byť aj fyzické osoby, ktoré boli prijaté ako čestní členovia. Čestní
členovia majú rovnaké práva a povinnosti ako členovia cechu, nemôžu byť volení
do orgánov cechu a nevzťahuje sa na ne platenie členských príspevkov.
c) Kolektívnym členom sa môžu stať profesné komory, záujmové združenia a iné
zoskupenia, pôsobiace v odboroch súvisiacich so zámkarskou technikou,
bezpečnosťou, ochranou života, majetku a informácií. Kolektívny člen má jeden
hlas pri hlasovaní na Valnom zhromaždení. Jednotlivým členom či zamestnancom
kolektívneho člena samostatné členstvo prijatím kolektívneho členstva nevzniká.
Členstvo vzniká po schválení prijatia, o ktorom rozhoduje Valné zhromaždenie.
Členstvo zakladajúcim členom vzniká registráciou CEZA Ministerstvom vnútra.
Preukazom člena CEZA je cechový list alebo cechový preukaz.
Uchádzač o členstvo podľa tohto článku písm. a), c) je povinný vo svojej prihláške
predložiť odporúčanie od dvoch členov CEZA, ktorých členstvo trvá aspoň dva
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roky. V úvodných dvoch rokoch jestvovania, cechu CEZA je toto odporučenie nutné
od niekoho zo zakladajúcich členov. Na vznik členstva nie je právny nárok.
Uchádzač sa členom CEZA stáva, akonáhle po schválení svojho prijatia uhradí
členský príspevok.
Členstvo zaniká:
a) Vystúpením
členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z
CEZA
b) Vylúčením za:

vážne alebo opakované porušovanie stanov CEZA

poškodzovanie cechu alebo mena CEZA

alebo z iných vážnych dôvodov
O vylúčení rozhoduje Valné zhromaždenie. V tomto prípade je Valné zhromaždenie
uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov CEZA.
Člen je vylúčený, ak za jeho vylúčenie hlasovala nadpolovičná väčšina na Valnom
zhromaždení prítomných členov.
Proti rozhodnutiu sa nemožno odvolať.
Oznámenie o vylúčení oznámi vylúčenému členovi Cechmajster písomne do 30 dní
od konania Valného zhromaždenia.
c) Úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby (a to i v prípade že zaniká s
právnym nástupníctvom.
d) Zánikom Združenia
IV. Práva a povinnosti členov
Práva členov:








zúčastňovať sa na Valnom zhromaždení a hlasovať na ňom
dostávať informácie o činnosti a o odborných profesijných problémoch
voliť a byť volený do orgánov CEZA
byť uvoľnený z orgánov CEZA na vlastnú žiadosť
podieľať sa na akciách, ktoré organizuje CEZA
predkladať návrhy a námietky Rade
podieľať sa na tvorbe písomných, obrázkových i hmotných prác (spravodaj,
WEB, publikácie, modely a pod.). Toto právo neoprávňuje člena na
automatické zverejnenie

Povinnosti členov:






dodržiavať stanovy CEZA
platiť členské príspevky
vedome nepoškodzovať záujmy CEZA
v prípade sporu s iným členom, rešpektovať rozhodnutie Rady
propagovať činnosť CEZA v rámci svojej pôsobnosti
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V. Orgány združenia
Orgánmi CEZA sú:

Valné zhromaždenie

Rada - Cechmajster, zástupca/covia Cechmajstra, tajomník a členovia Rady

Štatutárne orgány – Cechmajster alebo ním poverený/í zástupca/zástupcovia

Revízor
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom CEZA. Zúčastňujú sa ho členovia
CEZA.
Valné zhromaždenie

rozhoduje o programe činnosti CEZA

rozhoduje o zmene a doplnení stanov CEZA. Zmeny stanov schvaľuje Valné
zhromaždenie verejným hlasovaním. Zmena stanov je platná, ak za zmenu
hlasovala aj nadpolovičná väčšina z jestvujúcich zakladajúcich členov CEZA.
Zmena stanov ako i návrh nových stanov musí byť vopred písomne
oznámený Rade najmenej 60 dní pred konaním Valného zhromaždenia.

rozhoduje o zániku CEZA a o nakladaní s jeho majetkom po zániku

môže zrušiť rozhodnutie Rady prijaté v čase medzi jednotlivými Valnými
zhromaždeniami

schvaľuje výročnú správu, revízne správy za predchádzajúci rok a rozpočet
na príslušný kalendárny rok.

rozhoduje o výške členských príspevkov

rozhoduje o prijatí a vylúčení člena

rozhoduje o zvolení a odvolaní ostatných orgánov CEZA
Valné zhromaždenie zvoláva Rada CEZA najmenej jedenkrát ročne spôsobom
preukazujúcim doručovanie (doporučená poštová zásielka, Sms, oznam na webovej
stránke CEZA alebo e-mail) s uvedením navrhovaného programu najmenej 7 dní
vopred. Rada CEZA musí tiež zvolať Valné zhromaždenie vždy, ak o to požiada
písomne najmenej 2/3 členov CEZA, a to do 60 dní od doručenia takejto žiadosti.
Zasadnutiam Valného zhromaždenia predsedá Cechmajster alebo ním poverená
osoba z členov CEZA. Hlasovanie Valného zhromaždenia je verejné, pokiaľ sa
Valné zhromaždenie nerozhodne alebo nie je týmito stanovami určené inak. Pokiaľ
v stanovách nie je uvedené inak, Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je
prítomná 1/3 všetkých členov CEZA. Ak tohto počtu nie je dosiahnuté ani do 30
minút po plánovanom začiatku Valného zhromaždenia, stáva sa Valné
zhromaždenie uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov, avšak
rozhodovať môže výhradne o bodoch, ktoré sú uvedené v návrhu programu v
pozvánke. Pokiaľ v stanovách nie je uvedené inak, uznesenie Valného
zhromaždenia je schválené, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných
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členov. Pri rovnosti hlasov je rozhodnutie schválené, ak zaň hlasoval aj
Cechmajster.
Rada je výkonným orgánom CEZA. Rada

zabezpečuje činnosť CEZA medzi jednotlivými stretnutiami Valného
zhromaždenia

organizuje vnútornú štruktúru CEZA

schvaľuje vnútorné smernice CEZA, ktoré nesmú byť v rozpore so stanovami
CEZA
Členovia Rady sú Cechmajster, zástupca/covia Cechmajstra, tajomník a členovia
Rady. Rada má najmenej troch a najviac siedmych členov, vždy v nepárnom počte.
Členovia Rady si spomedzi seba volia tajomníka. Členov Rady volí Valné
zhromaždenie na návrh Cechmajstra tajným hlasovaním na obdobie štyroch rokov.
Radu zvoláva Cechmajster spôsobom preukazujúcim doručovanie (doporučená
poštová zásielka, Sms, oznam na webovej stránke CEZA alebo e-mail) s uvedením
navrhovaného programu najmenej 7 dní vopred. Cechmajster musí tiež zvolať Radu
vždy, ak o to požiada písomne najmenej 1/3 členov Rady, a to do 60 dní od
doručenia takejto žiadosti.
Zasadnutiam Rady predsedá Cechmajster alebo ním poverená osoba z členov
Rady. Hlasovanie Rady je neverejné, pokiaľ sa Rada nerozhodne alebo nie je
týmito Stanovami určené inak. Pokiaľ v stanovách nie je uvedené inak, Rada je
uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady.
Pokiaľ v stanovách nie je uvedené inak, uznesenie Rady je schválené, ak zaň
hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov Rady. Pri rovnosti hlasov je
rozhodnutie schválené, ak zaň hlasoval aj Cechmajster.
Cechmajster je štatutárnym zástupcom CEZA. Cechmajster

riadi činnosť CEZA priamo alebo prostredníctvom poverených zástupcov,
pričom rozsah ich právomocí určí Cechmajster v písomnom poverení

riadi činnosť Rady

predkladá na Valnom zhromaždení návrh na voľbu a odvolanie členov Rady

predkladá jedenkrát ročne finančný plán na schválenie Valnému
zhromaždeniu

vykonáva iné činnosti, ktoré podľa stanov nepatria Valnému zhromaždeniu
alebo Rade
Cechmajstra volí z členov CEZA Valné zhromaždenie na návrh Rady na obdobie
štyroch rokov. Počet opakovaných volebných období Cechmajstra nie je
obmedzený. Prvého Cechmajstra Ing. Katarínu Olešanskú zvolili zakladajúci
členovia CEZA na svojom prvom zakladajúcom zasadnutí.
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Revízor je kontrolným orgánom CEZA nezávislým na Rade, pričom za svoju
činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu. Revízor

kontroluje činnosť a hospodárenie CEZA

kontroluje plnenie uznesení orgánov CEZA

predkladá správu o svojej činnosti a návrh na odstránenie zistených
nedostatkov a chýb Valnému zhromaždeniu
Funkcia Revízora je nezlučiteľná s členstvom v Rade. Revízora volí spomedzi
členov CEZA Valné zhromaždenie na obdobie štyroch rokov.
VI. Zásady hospodárenia
Hospodárenie CEZA sa riadi rozpočtom a všeobecne platnými predpismi.


Príjmy CEZA sú najmä z členských príspevkov, výnosov zo školení, poplatkov za
licencie, dotácie, dary a pod.



Členský príspevok sa stanovuje na 1 rok. Člen CEZA je povinný príspevok uhradiť
do 30 dní od vzniku členstva, v ďalších rokoch do obdobia stanoveného na faktúre.
Ak nezaplatí člen členský príspevok v stanovenej lehote, pozastavujú sa jeho
členské práva na daný kalendárny rok, pokiaľ Rada nerozhodne inak.



V prípade zániku členstva v CEZA sa členské príspevky členovi, ktorému zaniklo
členstvo, nevracajú.



Právo disponovať s finančnými prostriedkami CEZA má Cechmajster a tajomník na
základe poverenia Cechmajstra. Výšku a pravidlá pri použití finančných
prostriedkov odsúhlasuje Valné zhromaždenie na návrh Cechmajstra. V prípade
potreby použitia finančných prostriedkov v priebehu roka, ktorá nebola známa pred
konaním Valného zhromaždenia, môže výšku a pravidlá pri použití finančných
prostriedkov odsúhlasiť Rada na návrh Cechmajstra.



Správu o hospodárení CEZA predkladá tajomník Cechmajstrovi jedenkrát za štvrť
roka a Cechmajster Valnému zhromaždeniu jedenkrát za rok.



Cechmajster predkladá finančný plán na schválenie Valnému zhromaždeniu
jedenkrát ročne.



Používanie ochranných známok CEZA schvaľuje štatutárny orgán na základe
smerníc schválených Valným zhromaždením.
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VII. Zánik CEZA
CEZA zaniká:




ak sa na tom uznesie Valné zhromaždenie 2/3 väčšinou všetkých členov CEZA
Zlúčením s iným združením
Dobrovoľným rozpustením
V prípade, že dôjde k zániku CEZA, Valné zhromaždenie menuje Likvidátora, ktorý
vykoná likvidáciu CEZA. Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky CEZA a
likvidačný zostatok sa rozdelí podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia. Likvidátor
oznámi zánik do 30 dní od uznesenia Valného zhromaždenia Ministerstvu vnútra
SR.

VIII. Záverečné ustanovenia
Všetky špecifické činnosti CEZA upravujú uznesenia a smernice, ktoré schvaľuje Rada
pokiaľ tieto stanovy neustanovujú inak. Uznesenia a smernice sú podriadené stanovám a
nesmú byť s nimi v rozpore.
Na vzťahy neupravené týmito stanovami alebo uzneseniami a smernicami orgánov CEZA
sa použijú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších
predpisov.
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