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Vážená pani architektka, vážený pán architekt,
dovoľujeme 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“).
Vzhľadom na skutočnosť, že na Valnom zhromaždení Slovenskej komory architektov 23.
mája 2015 bola schválená zmena Štatútu, ktorá o.i. v čl. 11, 12 a 12c upravuje výšku a splatnosť
príspevkov na činnosť orgánov komory, upozorňujeme Vás na zmenu vo výške členských
príspevkov. Príslušný výňatok Štatútu Vám zasielame v prílohe tohto listu.
Základný príspevok pre rok 2017 pre povinného člena v zmysle Štatútu je stanovený
v sume 220,- Eur a jeho splatnosť je do 30. apríla 2017.
Po tomto dátume sa všetky neuhradené, alebo čiastočne uhradené príspevky zvyšujú
o 25% z plného základného príspevku t.j. o 55,- Eur.
Návrh na zníženie príspevku podľa čl. 11 a 12 Štatútu, treba preukázať zaslaním dokladov do
30. apríla 2017.
Výška členského pre členov s úľavou je uvedená v prílohe č. 1 tohto listu.
Okrem zaplatenia základného príspevku vzniká povinnosť platenia ďalšieho príspevku len
v prípade, ak základ dane za ukončené zdaňovacie obdobie dosiahol minimálne 100 000,- Eur. To
znamená, že ak Váš základ dane nepresiahol uvedenú sumu, postačí zaplatiť len základný príspevok.
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. Tento list
súčasne spĺňa náležitosti účtovného dokladu.
S pozdravom
JUDr. Viera Hanuláková, v.r.
riaditeľka úradu
Slovenskej komory architektov
Príloha: 1. Tabuľka príspevkov
2. Výňatok zo Štatútu SKA

