Príloha č. 2 uznesenia 16/2015

NÁVRH
Zmena Štatútu Slovenskej komory architektov
zo dňa ........... 2015
Slovenská komora architektov (ďalej len „komora“) sa podľa § 27 ods. 1 písm. b)
zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a podľa článku 25 ods.
1 písm. d) Štatútu komory (ďalej len „štatút“) uzniesla na tejto zmene štatútu:
Čl. I
Štatút v znení zmeny štatútu zo dňa 14. júna 2001, zmeny štatútu zo dňa 15. mája
2003, zmeny štatútu zo dňa 14. mája 2005, zmeny štatútu zo dňa 19. mája 2007, zmeny
štatútu zo dňa 15. mája 2009, zmeny štatútu zo dňa 8. júla 2010, zmeny štatútu zo dňa 14.
mája 2011 a zmeny štatútu zo dňa 25. mája 2013 sa mení a dopĺňa takto:
1.

V článku 2 ods. 1 sa slovo „združovať“ nahrádza slovom „registrovať“.

2.

V článku 4 ods. 2 druhá veta sa na konci pripájajú tieto slová „po splnení podmienok
ustanovených v tomto štatúte a ostatných vnútorných predpisoch Komory“.

3.

V článku 6 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú slová „podľa § 17 ods. 1 písm. a)
Zákona“.

4.

V článku 6 odsek 3 znie:
„(3) Ak autorizovaný architekt pred vyčiarknutím zo Zoznamu písomne požiada Komoru
o prijatie za dobrovoľného člena Komory a neexistuje dôvod podľa článku 7 ods. 3,
prijme Komora autorizovaného architekta za dobrovoľného člena Komory v deň
nasledujúci po vyčiarknutí zo Zoznamu. Na prijatie dobrovoľného člena Komory podľa
predchádzajúcej vety sa nevzťahujú ustanovenia článku 7 ods. 1 a 2.“.

5.

V článku 7 odsek 3 znie:
„(3) Komora neprijme za dobrovoľného člena uchádzača,
a) ktorému bolo právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vylúčenie z Komory
a nedošlo k zahladeniu tohto disciplinárneho opatrenia,
b) ktorý prestal byť plne spôsobilý na právne úkony alebo
c) ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za iný trestný čin
spáchaný v súvislosti s výkonom povolania.“.

6.

Článok 8 vrátane nadpisu znie:
„Článok 8
Zánik dobrovoľného členstva
(1) Dobrovoľné členstvo dobrovoľnému členovi Komory zaniká

a)
b)
c)
d)
d)

smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
zrušením dobrovoľného členstva Komorou,
vystúpením z Komory na základe písomnej žiadosti,
uplynutím času,
vyčiarknutím z Registra.

(2) Komora zruší dobrovoľné členstvo tomu, u koho vznikla prekážka členstva podľa
článku 7 ods. 3 písm. b) alebo c).
(3) Dobrovoľné členstvo vystúpením z Komory zaniká tomu, kto o to požiadal. Žiadosť
musí byť písomná, inak vystúpenie nie je platné.
(4) Dobrovoľné členstvo uplynutím času zaniká,
a) ak bol dobrovoľný člen Komory prijatý len na určitý čas,
b) ak počas dobrovoľného členstva došlo k dohode o časovom obmedzení
dobrovoľného členstva, alebo
c) ak dobrovoľný člen Komory napriek písomnej výzve neuhradil základný príspevok
na činnosť orgánov Komory ani do 31. decembra kalendárneho roka, za ktorý sa
základný príspevok platí.
(5) Dobrovoľné členstvo hosťujúceho architekta zaniká, ak bolo hosťujúcemu
architektovi právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie z Registra.
(6) Dňom zániku dobrovoľného členstva je
a) deň uvedený v písomnej žiadosti o vystúpenie; ktorý nesmie predchádzať dňu jej
doručenia Komore; ak takýto deň nie je v žiadosti uvedený, považuje sa za deň
zániku dobrovoľného členstva deň doručenia písomnej žiadosti Komore,
b) deň, v ktorom nastala udalosť, ktorá je dôvodom zániku dobrovoľného členstva,
c) deň právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo rozhodnuté o vyčiarknutí hosťujúceho
architekta z Registra,
d) 31. december príslušného kalendárneho roka, ak ide o dôvod podľa odseku 4 písm.
c).“.
7.

V článku 9 ods. 3 písm. a) sa slovo „plnenie“ nahrádza slovom „plneniu“.

8.

V článku 9 ods. 3 písmeno b) znie:
„b) dodržiavať zákony a iné právne predpisy, tento štatút a ostatné vnútorné predpisy
Komory,“.

9.

V článku 9 ods. 4 písm. b) sa slová „celoživotnom odbornom vzdelávaní“ nahrádzajú
slovami „sústavnom vzdelávaní architektov“.

10. V článku 9 ods. 4 písmeno e) znie:
„e) byť zmluvne poistený zo zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť
v súvislosti s výkonom jeho činnosti a činnosti jeho zamestnancov podľa § 12 Zákona.“.
11. Za článok 9 sa vkladá článok 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Článok 9a
Disciplinárne previnenia autorizovaných architektov a hosťujúcich architektov
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(1) Disciplinárnym previnením autorizovaného architekta alebo hosťujúceho architekta je
závažné alebo opätovné porušenie povinností ustanovených Zákonom alebo týmto
štatútom, ak nejde o trestný čin alebo priestupok.
(2) Závažného porušenia povinností vo vzťahu k spoločnosti sa dopustí autorizovaný
architekt alebo hosťujúci architekt, ktorý
a) presadzuje seba alebo výkon svojich odborných činností vo výstavbe nepravdivým
alebo zavádzajúcim spôsobom,
b) používa klamlivú reklamu, najmä na reklamu využíva výsledky cudzej práce alebo
nepravdivé údaje,
c) rozhoduje pri výkone verejnej správy vo veci, v ktorej sám vypracoval pre klienta
dokumenty alebo odborný posudok ako nevyhnutný podklad rozhodovania,
d) využije svoju funkciu alebo pracovnú pozíciu v orgáne verejnej správy na získanie
zákazky, osobnej výhody alebo prednostnej pozície pre seba, pre blízku osobu alebo
pre inú osobu v príbuzenskom, pracovnom alebo obchodnom vzťahu,
e) ovplyvní úmyselným uvedením neúplných alebo nepravdivých informácií
spracovanie, prerokovanie alebo schvaľovanie územnoplánovacích podkladov alebo
územnoplánovacej dokumentácie alebo overovanie projektovej dokumentácie
v úradnom konaní,
f) preukázateľne poškodí svojím verejným prejavom dobré meno architektonického
povolania uvádzaním nepravdivých údajov a informácií,
g) pri výkone povolania sa vo vzťahu ku klientom, spolupracovníkom alebo úradným
osobám správa hrubo alebo urážlivo alebo vykonáva svoje povolanie spôsobom,
ktorý je nezlučiteľný s dobrými mravmi,
h) vedome prijme za spoločníka alebo poverí zastupovaním osobu, ktorá bola
v dôsledku uloženia disciplinárneho opatrenia vyčiarknutá zo Zoznamu alebo
z Registra,
i) úmyselne vyhotoví nepravdivý alebo neobjektívny odborný posudok, odhad alebo
dobrozdanie,
j) vedome poskytuje služby na nepovolených stavbách,
k) poskytuje architektonické služby spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s výkonom
architektonického povolania, najmä umožnením alebo napomáhaním nedodržania
overenej projektovej dokumentácie, neplnením úloh stavebného dozoru, marením
štátneho stavebného dohľadu, pri výkone svojho povolania nedbá na ochranu
a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva a nedbá, aby vytvorené diela nepoškodzovali
ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru
ustanovenú zákonmi,
l) je pri poskytovaní architektonických služieb v strete záujmov medzi účastníkmi
výstavby, najmä bez súhlasu stavebníka poskytuje súčasne služby stavebníkovi
i zhotoviteľovi stavby,
m) prijme zákazku, ktorá je v zjavnom rozpore so zákonom alebo s verejným záujmom,
alebo ktorá výrazne ohrozuje kultúrne dedičstvo alebo prírodné hodnoty.
(3) Závažného porušenia povinností vo vzťahu ku klientovi sa dopustí autorizovaný
architekt alebo hosťujúci architekt, ktorý
a) vykonáva odborné činnosti vo výstavbe, na ktoré nemá autorizáciu,
b) postúpi bez súhlasu klienta zákazku a z nej súvisiace záväzky inej osobe, okrem
svojich spolupracovníkov, zamestnancov alebo dodávateľov,
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c) úmyselne používa na získanie zákazky mimozmluvné finančné alebo vecné stimuly,
protislužby alebo sprostredkovanie iných služieb,
d) vykonáva odborné činnosti vo výstavbe bez poistenia zodpovednosti za škodu
spôsobenú výkonom povolania za seba i za svojich zamestnancov,
e) neinformuje klienta pravdivo o rozsahu poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú
výkonom povolania s úmyslom získať zákazku,
f) poruší povinnosť mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti
s výkonom svojho povolania; to sa nevzťahuje na prípady, keď ide o zákonom
uloženú povinnosť oznámiť alebo prekaziť spáchanie trestného činu,
g) odovzdá klientovi neúplnú projektovú dokumentáciu alebo iné odborné podklady
alebo poskytne neúplnú službu; to neplatí, ak to bolo vopred dohodnuté s klientom
alebo ak došlo k ukončeniu zmluvného vzťahu s klientom pred úplným dokončením
diela a povinnosť odovzdať i neúplné dielo vyplýva zo zákona alebo zmluvných
vzťahov s klientom,
h) využije svoju funkciu v orgáne Komory na subjektívne ovplyvnenie slobodného
rozhodovania klienta pri výbere architekta,
i) v rámci odborného poradenstva navádza klienta na nekalé konanie s cieľom získať
zákazku alebo inú neoprávnenú výhodu pre seba, pre blízku osobu alebo pre tretiu
osobu,
j) bezdôvodne odopiera dať súhlas na použitie architektonického diela alebo uzavrieť
licenčnú zmluvu, a tým marí modernizáciu alebo významnú obnovu stavby alebo
vykonanie udržiavacích prác nevyhnutných na zachovanie úžitkových vlastností
stavby, a sám nie je schopný alebo ochotný vykonať potrebné práce,
k) vezme počas právneho vzťahu s klientom a bez jeho vedomia od zhotoviteľa stavby,
od dodávateľa stavebných výrobkov alebo od tretej osoby úplatok, províziu alebo inú
výhodu, ktorej účelom je ovplyvniť poskytnutie architektonickej služby,
l) nechráni práva a oprávnené záujmy klienta, najmä nekoná čestne a svedomito,
nevyužíva všetky možnosti technického riešenia a neuplatňuje najnovšie odborné
poznatky, ktoré pokladá za užitočné v záujme klienta.
(4) Závažného porušenia povinností vo vzťahu k ostatným autorizovaným architektom
alebo hosťujúcim architektom sa dopustí autorizovaný architekt alebo hosťujúci architekt,
ktorý
a) úmyselne prijme zákazku, ktorou bol už predtým poverený iný architekt, ak právny
vzťah trvá,
b) neupozorní klienta, že bez súhlasu žijúceho autora alebo dediča autorských práv
nesmie prijať zákazku, ktorej predmetom je zásah do architektonického diela,
c) úmyselne sa zúčastní vyhlásenej súťaže, v ktorej vypracoval súťažné podklady, bol
konzultantom alebo odborným odhadcom vyhlasovateľa súťaže, vypracoval za
Komoru stanovisko k súťažným podkladom, bol vymenovaný za člena poroty alebo
pomocného orgánu súťaže, alebo vykonáva činnosť, ktorou narušuje pravidlá
súťaženia, najmä zvýhodní, alebo znevýhodní uchádzača,
d) úmyselne diskriminuje iných architektov vo vzájomnej spolupráci, vypracúvaní
odborných posudkov a dobrozdaní a vo verejných prejavoch pre ich pôvod, rasu,
národnosť, náboženstvo, politické presvedčenie, pohlavie a sexuálnu orientáciu,
telesné alebo duševné obmedzenia alebo rodinný stav,
e) neuvádza na dokumentácii okrem svojho mena, odtlačku pečiatky a podpisu aj mená
všetkých zamestnancov a spolupracovníkov, ktorí sa na jej zhotovení tvorivo
podieľali,
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ponúkne architektonické služby za neobvykle nízku odmenu s cieľom získať zákazku
alebo získať inú výhodu na úkor ostatných architektov,
g) šírením nepravdivých alebo neúplných údajov alebo informácií, ohováraním alebo
iným obdobným konaním preukázateľne poškodzuje dobré meno iného architekta,
obmedzuje ho v slobodnom výkone povolania alebo pri poskytovaní
architektonických služieb,
h) neoprávnene odnesie po skončení zamestnania alebo iného právneho vzťahu
z architektonickej kancelárie odborné materiály, údaje alebo iné záznamy alebo
písomnosti, ktoré nie sú jeho majetkom,
i) nevydá odchádzajúcemu zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní, pracovný posudok,
potvrdenie o odbornej praxi alebo mu neumožní vziať si materiály a iné písomnosti,
ktorých je autorom alebo sa týkajú jeho osoby.
f)

(5) Závažného porušenia povinností vo vzťahu ku Komore sa dopustí autorizovaný
architekt alebo hosťujúci architekt, ktorý
a) nezaplatil príspevok na činnosť orgánov Komory v lehote splatnosti,
b) neuvedie v úradom styku s Komorou pravdivé, správne, včasné a úplné údaje alebo
ak jej na požiadanie neposkytne informácie týkajúce sa výkonu svojho povolania
potrebné na jej činnosť podľa Zákona alebo tohto štatútu, hoci mu v tom nebráni
zákonná prekážka,
c) neupovedomí bezodkladne Komoru o všetkých skutočnostiach zapisovaných podľa
Zákona alebo tohto štatútu do Zoznamu alebo do Registra a o zmenách, ktoré majú
význam pre výkon povolania,
d) prestane byť poistený zo zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania
s platnosťou pre územie Slovenskej republiky,
e) bez zákonného dôvodu odmietne vypovedať ako svedok v disciplinárnom konaní
alebo sa výpovedi na pojednávaní vyhýba opakovanou neospravedlnenou neúčasťou,
f) nesplnením povinnosti, neospravedlnenou neúčasťou alebo hrubou nedbanlivosťou
spôsobí nesplnenie zákonnej úlohy Komory, poškodí iného člena Komory alebo
uchádzača o členstvo alebo spôsobí Komore škodu alebo nemajetkovú ujmu,
g) marí odborné posúdenie poskytnutých architektonických služieb zo strany orgánu
Komory alebo vypracovanie odborného posudku poverenou osobou,
h) nerešpektuje uznesenia orgánov Komory alebo ju zosmiešňuje na verejnosti alebo
pred členmi Komory,
i) sa bez vážneho dôvodu nezúčastňuje na povinnom sústavnom vzdelávaní architektov
organizovanom Komorou v minimálnom rozsahu určenom Komorou,
j) zúčastní sa ako uchádzač, súťažiaci alebo člen poroty súťaže, pri ktorej Komora
vyzvala na neúčasť z dôvodu nedodržania pravidiel čestného súťaženia a nesúladu
súťaže s právnymi predpismi.“.
12. Nadpis nad článkom 10 znie: „Príspevky na činnosť orgánov Komory“.
13. Nadpis pod článkom 10 sa vypúšťa.
14. V článku 11 odsek 3 znie:
„(3) Základný príspevok je splatný
a) pri vzniku členstva v Komore do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vzniklo
členstvo v Komore,
b) každoročne do 30. apríla kalendárneho roka, za ktorý sa základný príspevok platí.“.

5

15. V článku 11 odsek 5 znie:
„(5) Úhrada základného príspevku má prednosť pred akýmikoľvek inými platbami
Komore. Komora je oprávnená započítať akúkoľvek platbu prijatú od člena Komory
alebo jej časť na úhradu nezaplateného základného príspevku člena Komory alebo jeho
nezaplatenej časti.“.
16. V článku 11 sa vypúšťa odsek 6.
17. V článku 12 ods. 2 písm. a) sa slová „zákonov o sociálnom poistení a zdravotnom
poistení“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov6a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a) Napr. zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002
Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.“.
18. V článku 12 ods. 2 písm. e) sa slová „podľa písmen a) a b)“ nahrádzajú slovami „podľa
písmen a) až d)“.
19.

V článku 12 odsek 5 znie:
„(5) Ďalší príspevok je splatný
a) pri vzniku členstva v Komore do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vzniklo
členstvo v Komore,
b) každoročne do 30. apríla kalendárneho roka, za ktorý sa ďalší príspevok platí.“.

20.

V článku 12 ods. 7 sa vypúšťa prvá veta a slová „preukázal sociálnu núdzu
spôsobenú dlhodobou pracovnou neschopnosťou“ sa nahrádzajú slovami „člen Komory
preukáže, že je v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu10a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a) Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.“.

21. V článku 12b ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová „ako zástupcovia na základe
plnomocenstva“.
22. Za článok 12b sa vkladá nový článok 12c, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Článok 12c
Spoločné ustanovenia k príspevkom na činnosť orgánov Komory
(1) Príspevky na činnosť orgánov Komory nemožno odpustiť ani znížiť, ak tento štatút
neustanovuje inak. Na základe odôvodneného písomného návrhu člena Komory
doručeného Komore do 30. apríla kalendárneho roka, za ktorý sa príspevok na činnosť
orgánov Komory platí, možno povoliť odklad zaplatenia príspevku najneskôr do 30.
septembra tohto kalendárneho roka, ak člen Komory preukáže, že je v hmotnej núdzi
podľa osobitného predpisu10a) alebo iný obdobný vážny dôvod.
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(2) Skutočnosti odôvodňujúce nižšiu sadzbu základného príspevku alebo použitie spodnej
hranice ďalšieho príspevku, najmä postavenie invalidného dôchodcu, osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo čerpanie materskej dovolenky je potrebné Úradu Komory
preukázať rozhodnutím Sociálnej poisťovne v lehote splatnosti príspevkov na činnosť
orgánov Komory.
(3) V prípade omeškania so zaplatením príspevku na činnosť orgánov Komory zaplatí
člen Komory, ktorý je v omeškaní, úroky z omeškania podľa Občianskeho zákonníka.
(4) V prípade, ak je člen Komory v omeškaní so zaplatením príspevku na činnosť
orgánov Komory alebo jeho časti o viac ako šesť mesiacov a nezaplatil príspevok alebo
jeho časť ani do jedného mesiaca po tom, čo ho na to Komora písomne vyzvala spolu
s poučením o následkoch nezaplatenia, vyčiarkne Komora člena Komory, ktorý je
v omeškaní zo Zoznamu.“.
23. V článku 25 ods. 1 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
„j) rozhodovať o ďalších záležitostiach, ktoré sú Zákonom alebo týmto štatútom zverené
do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo v ktorých si to vyhradí.“.
24. V článku 25 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
25. V článku 25 ods. 3 sa slová „podľa odseku 3“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 2“.
26. V článku 26 ods. 2 sa slovo „ôsmych“ nahrádza slovom „ôsmich“.
27. V článku 26 odsek 5 znie:
„(5) Predstavenstvo rozhoduje v zbore o veciach, ktoré sú mu vyhradené (odsek 1);
o ostatných veciach môže rozhodovať per rollam. Na platné rozhodnutie predstavenstva
sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov predstavenstva, z ktorých
jeden musí byť predseda Komory alebo niektorý z podpredsedov Komory. V prípade
rozhodovania per rollam sa na platné rozhodnutie predstavenstva vyžaduje súhlas ôsmich
členov predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda Komory.“.
28. V článku 27 ods. 2 sa za slovo „predseda“ vkladá slovo „Komory“.
29. V článku 27 ods. 3 sa za slovo „Predsedom“ vkladá slovo „Komory“.
30. V článku 28 ods. 5 písmeno a) znie:
„a) o to požiadal písomne alebo ústne do zápisnice zo zasadnutia autorizačného výboru,“.
31. V článku 28 ods. 5 písmeno d) znie:
„d) nezúčastňuje sa zasadnutí bez vážneho dôvodu po dobu viac ako tri za sebou
nasledujúce kalendárne mesiace, alebo z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti alebo
neprítomnosti po dobu viac ako šesť za sebou nasledujúcich kalendárnych mesiacov.“.
32. Článok 29 vrátane nadpisu znie:
„Článok 29
Disciplinárna komisia
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(1) Disciplinárna komisia je výkonným orgánom komory pre výkon disciplinárnej
právomoci nad členmi komory a hosťujúcimi architektmi.
(2) Disciplinárna komisia má pätnásť členov; dvanásti členovia sú autorizovaní architekti
a traja ďalší členovia musia mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom
odbore právo a nesmú byť členmi komory.
(3) Členov disciplinárnej komisie volí valné zhromaždenie na dvojročné obdobie.
(4) Disciplinárnej komisii je vyhradené najmä
a) zostavovať zo svojich členov predbežné senáty na vykonanie potrebných úkonov
pred začatím disciplinárneho konania,
b) zostavovať zo svojich členov disciplinárne senáty na prejednanie disciplinárneho
previnenia a na uloženie disciplinárneho opatrenia,
c) viesť evidenciu disciplinárnych opatrení a oznamovať právoplatne uložené
disciplinárne opatrenia autorizačnej komisii na zapísanie do Zoznamu alebo Registra,
d) zahladzovať disciplinárne opatrenia a vymazávať disciplinárne opatrenia z evidencie
disciplinárnych opatrení,
e) spolupracovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi s orgánmi
verejnej moci a inými osobami pri odhaľovaní disciplinárnych previnení členov
komory a hosťujúcich architektov,
f) organizovať prípravu návrhu disciplinárneho poriadku komory a jeho zmien.
(5) Predbežný senát má troch členov, z ktorých jeden musí mať vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa v študijnom odbore právo a nie je členom komory.
(6) Disciplinárny senát má päť členov, z ktorých jeden musí mať vysokoškolské
vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo a nie je členom komory.
(6) Disciplinárnu komisiu navonok zastupuje jej predseda; volí ho tajným hlasovaním
disciplinárna komisia spomedzi svojich členov na návrh predsedu komory.
(7) Predseda disciplinárnej komisie podpisuje rozhodnutia disciplinárnej komisie
a disciplinárnych senátov.
(8) Podrobnosti o postupe disciplinárnej komisie a disciplinárnom konaní upraví
disciplinárny poriadok komory.“.
33. V článku 30 ods. 3 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i) zabezpečuje plnenie ďalších úloh, ktoré mu vyplývajú z tohto štatútu alebo
vnútorných predpisov Komory.“.
34. V článku 30 ods. 5 sa za slovo „dohodou“ vkladajú nové slová „alebo výpoveďou
zo strany zamestnanca Komory“.
35. V článku 30 ods. 6 písmeno a) znie:
„a) spolupodpisuje písomné vyhotovenia uznesení valného zhromaždenia
a predstavenstva a účtovné dokumenty a súvisiace majetkovoprávne dokumenty, a ďalšie
dokumenty ustanovené týmto štatútom alebo vnútornými predpismi Komory,“.
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36. V článku 31a ods. 1 písmeno b) znie:
„b) spolupôsobí pri správe webového sídla Komory, určovaní jeho obsahovej stránky
a obsahu jednotlivých rubrík,“.
37. V článku 31a ods. 1 písmeno e) znie:
„e) zabezpečuje vydávanie aktuálnych hromadných elektronických správ členom.“.
38. V článku 32 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Inými príjmami sú najmä príjmy zo spolupráce so štátnymi orgánmi, obcami
a z medzinárodnej spolupráce.“.
(3) Komora si sama zostavuje a schvaľuje svoj rozpočet a hospodári podľa neho.
Rozpočet Komory sa zostavuje na obdobie dvoch kalendárnych rokov, ktoré začína 1.
januárom prvého kalendárneho roka a končí 31. decembrom druhého kalendárneho roka
(ďalej len „rozpočtové obdobie“), ak tento štatút neustanovuje inak.“.
39. V článku 32 ods. 5 prvá veta sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto
slová: „ak tento štatút neustanovuje inak.“.
40. V článku 32 ods. 9 sa za slovami „podľa odseku 7“ vypúšťa čiarka a slová „a to až
v druhom roku rozpočtového obdobia“.
41. V článku 32 odsek 10 znie:
„(10) Výdavkami Komory sú investičné a neinvestičné výdavky. Investičnými
výdavkami sú najmä výdavky určené na údržbu a správu majetku a na novú výstavbu.
Neinvestičnými výdavkami sú najmä výdavky na činnosť orgánov Komory a Úradu
Komory, výdavky na reprezentačné a propagačné účely, na závodné stravovanie
a vzdelávanie zamestnancov a členov Komory (školenia, konferencie), na poistenie
majetku Komory, na poplatky, pokuty, splátky úverov a pôžičiek, na združovanie
prostriedkov a podobne.“.
42. V článku 32 ods. 12 sa slovo „auditor“ nahrádza slovom „audítor“.
43. V článku 32 odsek 13 znie:
„(13) Ak nie je rozpočet na nasledujúce rozpočtové obdobie schválený valným
zhromaždením do 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka, spravuje sa
rozpočtové hospodárenie komory v nasledujúcom rozpočtovom období až do schválenia
rozpočtu na príslušné rozpočtové obdobie rozpočtovým provizóriom. Rozpočtové
hospodárenie komory sa počas rozpočtového provizória spravuje rozpočtom na
predchádzajúce rozpočtové obdobie. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas
rozpočtového provizória sa zúčtujú s rozpočtom schváleným valným zhromaždením
komory na príslušné rozpočtové obdobie.“.
44. V článku 33 ods. 4 písmeno c) znie:
„c) vykonáva iné úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku, ktoré nie sú podľa tohto
štatútu zverené valnému zhromaždeniu.“.
45. Článok 34 vrátane nadpisu znie:
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„Článok 34
Odmeny a náhrady
(1) Účasť členov Komory na valnom zhromaždení je členskou povinnosťou a nepatrí im
za ňu nijaká náhrada ani odmena z rozpočtu Komory.
(2) Členstvo v orgánoch Komory je čestné a nezastupiteľné. Členovi predstavenstva,
autorizačného výboru, disciplinárnej komisie, skúšobnej komisie, disciplinárneho senátu,
predbežného senátu, skúšobného senátu, regionálnemu zástupcovi, účastníkovi pracovnej
porady, členovi redakčnej rady, členom výborov a pracovných skupín, patrí náhrada
cestovných a súvisiacich vecných výdavkov v rozsahu podľa všeobecných predpisov12)
a náhrada za stratu času za každé zasadnutie, ktorého sa zúčastnil, ak trvalo aspoň dve
hodiny. Náhrady za stratu času určuje predstavenstvo.13)
(3) Predsedovi Komory a v čase jeho zastupovania aj podpredsedovi Komory, patrí popri
náhrade cestovných a súvisiacich vecných výdavkov a náhrade za stratu času podľa
odseku 2, aj náhrada trov spojených s výkonom funkcie.
(4) Náhradu trov spojených s výkonom funkcie podľa odseku 3 určuje predstavenstvo
paušálnou sumou; patria za každý kalendárny mesiac, ak sa v ňom vykonávala funkcia
aspoň 15 kalendárnych dní. V prípade pochybností o období vykonávania funkcie
v kalendárnom mesiaci, je predseda Komory alebo podpredseda Komory povinný na
výzvu predstavenstva preukázať, že v kalendárnom mesiaci vykonával funkciu aspoň 15
kalendárnych dní, inak mu náhrada trov spojených s výkonom funkcie nepatrí.“.
46. Článok 35 vrátane nadpisu znie:
„Článok 35
Volebné obdobie orgánov Komory
(1) Volebné obdobie predstavenstva a disciplinárnej komisie je dvojročné. Volebné
obdobie autorizačného výboru je trojročné.
(2) Počas volebného obdobia zaniká členstvo v orgánoch Komory
a) vzdaním sa,
b) uplynutím volebného obdobia,
c) vznikom prekážky,
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(3) Vzdaním sa zaniká členstvo v orgáne Komory doručením písomného vyhlásenia
o vzdaní sa predsedovi orgánu Komory. Členstvo zaniká dňom uvedeným v písomnom
vyhlásení; inak dňom jeho doručenia.
(4) Uplynutím volebného obdobia zaniká členstvo v orgáne Komory na základe výsledku
volieb do orgánu Komory na valnom zhromaždení. Členstvo zaniká dňom uvedeným
v uznesení o výsledku volieb; inak dňom konania volieb.
(5) Prekážkou členstva v orgáne Komory je
a) vznik prekážky členstva v Komore,
b) právoplatné uloženie disciplinárneho opatrenia,
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c) práceneschopnosť, študijný pobyt, zahraničná pracovná cesta alebo iná obdobná
prekážka prítomnosti architekta trvajúca v súhrne 183 dní v prvom roku volebného
obdobia,
d) neúčasť na viac ako polovici zasadnutí orgánu Komory v kalendárnom roku,
e) tri neospravedlnené neúčasti na zasadnutí orgánu Komory.
(6) Namiesto člena, ktorému zaniklo členstvo v orgáne Komory, nastupuje do orgánu
Komory zvolený náhradník. Ak náhradník nebol zvolený, orgán Komory plní úlohy
a rozhoduje aj bez člena, ktorému zaniklo členstvo v orgáne Komory.“.
47. Za článok 36 sa vkladá nový článok 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Článok 36a
Prechodné ustanovenia k 1. júnu 2015
(1) Rozpočtové obdobie a rozpočtové provizórium určené podľa doterajších predpisov sú
platné a pre Komoru záväzné do 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom valné
zhromaždenie schváli rozpočet Komory na nové rozpočtové obdobie.
(2) Rozpočtové obdobie začínajúce 1. januára 2016 sa končí 31. decembra 2016.
Nasledujúce rozpočtové obdobia sa spravujú podľa článku 32 ods. 3.“.
Čl. II
Účinnosť
Táto zmena štatútu nadobúda účinnosť dňa 1. júna 2015.

11

