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KA-106/2014
V Bratislave 18. februára 2014
Vážená pani architektka,
Vážený pán architekt,
dovoľujem si Vám pripomenúť Vašu povinnosť, ako člena Slovenskej komory architektov,
platiť príspevky na činnosť orgánov komory, ktorú upravuje čl. 9 ods. 3 písm. e) Štatútu Slovenskej
komory architektov (ďalej len „Štatút“).
Ich výšku a splatnosť upravuje čl. 11 a 12 Štatútu, ktorého výňatok Vám zasielam v prílohe
tohto listu.
Zároveň Vás upozorňujem, že príspevky na rok 2014 sú splatné do 30. apríla 2014
a minimálna výška ďalšieho príspevku sa v zmysle Štatútu SKA zvyšuje úmerne od doby jeho
uhradenia.
Návrh na zníženie príspevku podľa čl. 11 a 12 Štatútu, treba preukázať zaslaním dokladov do
30. apríla 2014.
Príspevky môžete uhradiť priloženým poštovým poukazom, v hotovosti na Úrade Slovenskej
komory počas stránkových hodín alebo bankovým prevodom na účet komory v Tatrabanke, a.s., č.
účtu 2664000037/1100, VS: Vaše autorizačné číslo, KS: 0558, do poznámky je nutné uviesť Vaše
celé meno, IBAN: SK77 1100 0000 0026 6400 0037, BIC: TATRSKBX.
V prílohe Vám zároveň zasielam Čestné vyhlásenie, ktoré je základom pre výpočet ďalšieho
príspevku podľa článku 12 ods. 1 až 3. Čestné vyhlásenie podľa článku 12 ods. 5 písm. b) Štatútu je
autorizovaný architekt a krajinný architekt povinný pravdivo a úplne vyplniť a zaslať úradu komory
do 30. apríla 2014.
S pozdravom
Ing. Oľga Miháliková
zástupkyňa riaditeľky
Slovenskej komory architektov
Príloha: 1. Výňatok zo Štatútu SKA
2. Čestné vyhlásenie

Výňatok zo Štatútu Slovenskej komory architektov
Článok 11
Základný príspevok
(1) Základný príspevok je 60 eur za každý kalendárny rok.
Základný príspevok v polovičnej výške 30 eur platí člen:
a) počnúc rokom nasledujúcim po roku, v ktorom dosiahol 65. rok svojho veku alebo sa stal
invalidným dôchodcom alebo občanom s ťažkým zdravotným postihnutím,
b) do konca roka, v ktorom dovŕšil 30. rok svojho veku.
(5) Základný príspevok nemožno odpustiť, ani znížiť. Na odôvodnený písomný návrh člena Komory
podaný do konca apríla možno povoliť odklad jeho splatenia najneskôr do konca septembra, ak člen
preukáže nezavinenú sociálnu núdzu spôsobenú dlhodobou pracovnou neschopnosťou alebo iný obdobný vážny
dôvod.
(6) Postavenie invalidného dôchodcu a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na účel odseku 1
treba Úradu Komory preukázať rozhodnutím Sociálnej poisťovne do 30. apríla.
Článok 12
Ďalší príspevok
(1) Ďalší príspevok je 1 % základu dane z príjmov fyzických osôb za práve uplynulé zdaňovacie
obdobie, najmenej však 100 eur, ak bol zaplatený do konca apríla, najmenej 120 eur, ak bol zaplatený do
konca júna, najmenej 150 eur, ak bol zaplatený do konca septembra a najmenej 180 eur, ak bol zaplatený do
konca roka, a najviac 600 eur.
Spodná hranica sa vzťahuje aj na autorizovaného architekta, ktorý nemal nijaký príjem, a
nevzťahuje sa na autorizovaného architekta
a) počnúc rokom nasledujúcim po roku, v ktorom dosiahol 65. rok svojho veku alebo v ktorom sa
stal invalidným dôchodcom alebo občanom s ťažkým zdravotným postihnutím,
b) do konca roka, v ktorom dovŕšil 30. rok svojho veku,
c) v roku, v ktorom čerpá materskú dovolenku; ak sa materská dovolenka čerpá v dvoch
kalendárnych rokoch, spodná hranica sa nevzťahuje na kalendárny rok, v ktorom materská dovolenka skončí,
d) ktorý v práve uplynulom zdaňovacom období nemal zdaniteľný príjem z dôvodu
práceneschopnosti trvajúcej najmenej 183 dní.
(2) Základom dane podľa odseku 1, ak ide o autorizovaného
a) architekta-zamestnanca, sa rozumie všetok zdaniteľný príjem zo závislej činnosti (celoročný
súčet hrubej mzdy a náhrad mzdy a vyplatených funkčných požitkov členov orgánov Komory za činnosti
uvedené v § 4 a 4a Zákona znížený o zaplatené poistné a príspevky podľa zákonov o sociálnom poistení
a zdravotnom poistení; to platí aj na autorizovaného architekta-konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným,
ktorý má v nej za činnosti uvedené v § 4 a 4a Zákona pravidelný príjem ako zamestnanec,
b) architekta v slobodnom povolaní, sa rozumie rozdiel medzi súčtom všetkých zdaniteľných
príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a zo súťaží za činnosti podľa § 4 a 4a Zákona
a súčtom daňových výdavkov,
c) architekta-spoločníka a konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorý za činnosti uvedené
v § 4 a 4a Zákona poberá len podiely na zisku, sa rozumie podiel na zisku pred zdanením,
d) architekta-spoločníka a konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným sa rozumie rozdiel medzi
vlastnými príjmami a výdavkami (výnosmi a nákladmi) za činnosti podľa § 4 alebo 4a Zákona zistený
z účtovníctva spoločnosti; ak spoločník je zamestnancom, platí písmeno a),
e) architekta, ktorý má príjmy aj z podnikania, aj zo závislej činnosti, sa rozumie súčet základov
dane podľa písmen a) a b) za činnosti podľa § 4 a 4a Zákona.
(7) Ďalší príspevok nemožno odpustiť, ani znížiť. Na odôvodnený písomný návrh člena podaný do
konca apríla možno odpustiť spodnú hranicu príspevku podľa odseku 1, ak preukázal sociálnu núdzu spôsobenú
dlhodobou pracovnou neschopnosťou alebo iný obdobný vážny dôvod. Nedostatok práce, platobná neschopnosť
a iná obdobná podnikateľská nespôsobilosť, ani nezamestnanosť nie je dôvodom na zníženie alebo odpustenie
ďalšieho príspevku alebo na povolenie jeho platenia v splátkach.
(8) Povolenie podľa odseku 7 platí iba na kalendárny rok, na ktorý sa vzťahuje.

