Príloha č. 4 uznesenia 16/2015

NÁVRH
(úprava článkov 11 až 12c Štatútu Slovenskej komory architektov - VARIANT 1,
základný príspevok vo výške 25 %)
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, zmeny štatútu zo dňa 25. mája 2013 a zmeny štatútu zo dňa ........... 2015 sa mení
a dopĺňa takto:
1.

V článku 11 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Základný príspevok je pre
a) povinného člena Komory určený vo výške 25 % priemernej mesačnej nominálnej
mzdy zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý
o dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa základný príspevok platí,
zaokrúhlený na celé eurá nadol,
b) dobrovoľného člena Komory určený vo výške 10 % priemernej mesačnej nominálnej
mzdy zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý
o dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa základný príspevok platí,
zaokrúhlený na celé eurá nadol.
(2) Základný príspevok vo výške 30 % základného príspevku podľa odseku 1 písm. a)
platí člen Komory
a) počnúc kalendárnym rokom nasledujúcim po kalendárnom roku, v ktorom dosiahol
65. rok svojho veku alebo sa stal invalidným dôchodcom alebo občanom s ťažkým
zdravotným postihnutím,
b) do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕšil 30. rok svojho veku,
c) v roku, v ktorom čerpá materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku,
d) ktorý za práve ukončené zdaňovacie obdobie nemal zdaniteľný príjem z dôvodu
práceneschopnosti trvajúcej najmenej 183 dní.“.

2.

V článku 12 odsek 1 znie:
„(1) Ďalší príspevok je pre povinného člena Komory určený vo výške 0,001 % základu
dane z príjmov fyzickej osoby4) za ukončené zdaňovacie obdobie, za ktoré bola zaplatená
daň z príjmov fyzickej osoby a ktoré predchádza dátumu splatnosti ďalšieho príspevku.“.

3.

V článku 12 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 6.

4.

V článku 12 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.

5.

Článok 12a sa vypúšťa.

6.

Článok 12c sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5) Príspevky na činnosť orgánov Komory je člen Komory povinný platiť v plnej sume
aj vtedy, ak členstvo v Komore netrvalo celý kalendárny rok, ale trvalo najmenej šesť
mesiacov v kalendárnom roku. Ak členstvo v Komore v kalendárnom roku trvalo menej
ako šesť mesiacov, ale trvalo najmenej tri mesiace, príspevky na činnosť orgánov
Komory sa platia vo výške 50 % z plnej sumy jednotlivých príspevkov na činnosť
orgánov Komory. Ak členstvo v Komore v kalendárnom roku trvalo menej ako tri
mesiace, príspevky na činnosť orgánov Komory za tento kalendárny rok sa neplatia.
(6) V prípade, ak člen Komory neuhradí príspevok na činnosť orgánov Komory alebo
jeho časť ani do 30. apríla kalendárneho roka, za ktorý sa príspevok platí, nezaplatený
príspevok alebo čiastočne nezaplatený príspevok na činnosť orgánov Komory sa zvyšuje
o sumu vo výške 25 % základného príspevku podľa článku 11 ods. 1. Príspevok na
činnosť orgánov Komory sa považuje za uhradený včas, ak je najneskôr 30. apríla riadne
zadaný príkaz na prevod finančných prostriedkov zodpovedajúcich sume splatného
príspevku na činnosť orgánov Komory; v prípade pochybností o včasnej úhrade
príspevku je člen Komory povinný preukázať, že príspevok na činnosť orgánov Komory
bol uhradený včas.“.
Čl. II
Účinnosť
Táto zmena štatútu nadobúda účinnosť dňa 1. júna 2015.
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