Príloha č. 5 uznesenia 16/2015

Dôvodová správa
k návrhu zmeny Štatútu Slovenskej komory architektov
(úprava článkov 11 až 12c Štatútu Slovenskej komory architektov - VARIANT 1,
základný príspevok vo výške 25 %)

Všeobecná časť
Na rokovanie valného zhromaždenia Slovenskej komory architektov (ďalej len
„komora“) sa predkladá návrh zmeny Štatútu Slovenskej komory architektov, ktorým sa mení
a dopĺňa Štatút Slovenskej komory architektov (ďalej len „štatút“).
V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že predstavenstvo komory sa rozhodlo na
rokovanie valného zhromaždenia predložiť tri samostatné návrhy zmien štatútu, pričom jeden
návrh obsahuje návrhy nevyhnutných úprav štatútu, ktoré sú potrebné z dôvodov uvedených
nižšie a nedotýka sa výšky príspevkov na činnosť orgánov komory, a dva samostatné návrhy
zmien štatútu, medzi nimi aj tento predkladaný návrh, sú pripravené ako variantné riešenia
upravujúce zmenu výšky príspevkov na činnosť orgánov komory, ktoré sa líšia výlučne
vo výške sumy základného príspevku.
Na základe tohto predkladaného variantného návrhu zmeny štatútu sa navrhuje, aby
základný príspevok na činnosť orgánov komory bol vo výške 25 % priemernej mzdy
v národnom hospodárske Slovenskej republiky. Zároveň sa navrhuje zmena koncepcie
príspevkov na činnosť orgánov komory.
Tento predkladaný návrh zmeny štatútu sa podstatným spôsobom dotýka práv
a povinností členov komory, a to najmä v troch oblastiach:
1. Navrhuje sa znížiť percento pre výpočet ďalšieho príspevku na výšku 0,001 % zo základu
dane z príjmov fyzickej osoby za ukončené zdaňovacie obdobie oproti súčasnému 1%
zo základu dane z príjmov.
2. Navrhuje sa zrušiť povinnosť členov komory vypĺňať a zasielať komore čestné
vyhlásenia o výške základu dane z príjmov fyzickej osoby za ukončené zdaňovacie
obdobie, potrebné pre výpočet výšky ďalšieho príspevku.
3. Navrhuje sa zrušiť komplikované a neprehľadné zvyšovanie ďalšieho príspevku v troch
rozdielnych výškach podľa termínu úhrady ďalšieho príspevku (najmenej 120 eur, ak bol
zaplatený do konca júna, najmenej 150 eur, ak bol zaplatený do konca septembra,
najmenej 180 eur, ak bol zaplatený do konca roka, a najviac 600 Eur) a navrhuje sa
jednorazové zvýšenie základného príspevku pre tých, ktorý neuhradili príspevok na
činnosť orgánov komory v lehote splatnosti a to vo výške 25 % základného príspevku
(cca 53 eur).
Súbežne s navrhovaným zvýšením základného príspevku pre povinných členov
komory sa navrhuje upraviť výšku základného príspevku pre ustanovených členov komory,
zohľadňujúc ich vek a sociálny status, na sumu 30 % základnej sadzby základného príspevku
a výška základného príspevku pre dobrovoľných členov komory sa navrhuje vo výške 10 %
základnej sadzby základného príspevku.

Predkladaný návrh zmeny štatútu, tzv. Variant 1, rovnako ako jeho variantné riešenie
obsiahnuté v tzv. Variante 2, prinášajú zmeny vo výpočte a systéme výberu príspevkov na
činnosť orgánov komory a boli pripravené a schválené predstavenstvom komory po zrelej
úvahe a prepočtoch stavu finančných prostriedkov na účte komory, hospodárenia komory a jej
stále sa zvyšujúcej výdavkovej časti rozpočtu spôsobenej nárastom aktivít, ako aj požiadaviek
zo strany Slovenskej republiky a Európskej únie kladených na komoru ako samostatnú
a samosprávnu organizáciu s preneseným výkonom verejnej správy.
Vzhľadom na vyššie uvedené odporúča predstavenstvo komory valnému
zhromaždeniu schváliť predkladaný návrh zmeny štatútu komory, tzv. Variant 1, ktorý by na
základe schválenia základného príspevku vo výške 25 % priemernej mesačnej nominálnej
mzdy zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky priniesol zvýšenie príjmovej časti
rozpočtu komory, čo by orgánom komory umožnilo zvýšiť a rozšíriť svoje aktivity hlavne
v oblastiach:
 vyhlasovania súťaží, väčšej propagácie a odborne pomoci pri organizovaní súťaži
verejných i neverejných obstarávateľov,
 legislatívnej iniciatívy ako aj lobingu pri presadzovaní lepšieho postavenia
architektonického stavu v spoločnosti,
 publikačnej a medializačnej činnosti komory s cieľom propagovania komory a povolania
architekta, informovania svojich členov, ako aj zvýšenia povedomia o prínose architektov
pre spoločnosť,
 ďalších aktivít, ktoré vyplynú z požiadaviek členov komory alebo praxe.
Zároveň si predstavenstvo komory dovoľuje upozorniť valné zhromaždenie na
skutočnosť, že v prípade schválenia alternatívneho návrhu zmeny štatútu, tzv. Variant 2, by
došlo len k stabilizácii a konsolidácii rozpočtu komory, ktorý sa dostáva v súčasnosti po
ukončení rozpočtového provizória do záporných čísel a z uvedeného dôvodu by orgány
komory v nasledujúcom rozpočtovom období nemohli vykonávať žiadne nové aktivity, ktoré
sú nevyhnutné a ktorých sa členovia komory dožadujú.
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Osobitná časť
K článku I:
K bodu 1:
Navrhovanou zmenou dochádza k zmene výšky základného príspevku na činnosť
orgánov komory, ktorý sú povinní platiť členovia komory bez ohľadu na skutočnosť, či sú
povinnými alebo dobrovoľnými členmi komory. Navrhuje sa, aby základný príspevok bol pre
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. Zároveň sa navrhuje, aby základný príspevok bol pre 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.
Ustanovujú sa aj prípady, kedy je člen komory povinný platiť zníženú sadzbu
príspevku. Ide o prípady, ktoré sú jednak určené vekom člena komory alebo definovaním
situácie, ktorá má vplyv na zárobkovú činnosť člena komory. Základný príspevok vo výške
30 % základnej sadzby platí člen komory, ktorý dosiahol 65. rok svojho veku alebo sa stal
invalidným dôchodcom alebo občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý nedosiahol
30. rok svojho veku, ktorý čerpá materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, alebo
ktorý z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti nemal za zdaňovacie obdobie zdaniteľný príjem.
K bodu 2:
Navrhuje sa znížiť percento pre výpočet ďalšieho príspevku na výšku 0,01 %
zo základu dane z príjmov fyzickej osoby za ukončené zdaňovacie obdobie, za ktoré bola
zaplatená daň z príjmov fyzickej osoby a ktoré predchádza dátumu splatnosti ďalšieho
príspevku, oproti súčasnému 1% zo základu dane z príjmov fyzickej osoby. V súvislosti
s novou koncepciou úhrady príspevkov na činnosť orgánov komory teda možno konštatovať,
že ide o symbolickú výšku ďalšieho príspevku, od ktorej však nemožno upustiť vzhľadom na
ustanovenie § 41 ods. 2 zákona. Zároveň dochádza k zrušeniu komplikovaného
a neprehľadného zvyšovania ďalšieho príspevku v troch rozdielnych výškach podľa termínu
úhrady ďalšieho príspevku.
K bodom 3 a 4:
Dochádza k vypusteniu niektorých ustanovení týkajúcich sa alternatívnej výšky
ďalšieho príspevku, a to jednak z dôvodu zmeny koncepcie úhrady príspevkov na činnosť
orgánov komory, keď sa tieto ustanovenia stali vzhľadom na symbolickú výšku ďalšieho
príspevku v praxi nevykonateľnými, resp. z dôvodu presunu niektorých ustanovení do
spoločných ustanovení týkajúcich sa príspevkov na činnosť orgánov komory.
K bodu 5:
Navrhovanou zmenou dochádza k vypusteniu povinnosti vyplniť a doručiť komore
čestné vyhlásenie o základe dane z príjmov fyzickej osoby, potrebné pre výpočet ďalšieho
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príspevku. Vzhľadom na symbolickú výšku ďalšieho príspevku komory ďalej netrvá na
predkladaní takéhoto čestného vyhlásenia.
K bodu 6:
Ustanovuje sa jednotný princíp pre stanovenie výšky príspevkov na činnosť orgánov
komory. Navrhuje sa doplniť ustanovenie, podľa ktorého sa príspevky na činnosť orgánov
komory platia 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.
Zároveň sa navrhuje ustanoviť sankčný mechanizmus pre prípad, ak nedôjde k úhrade
príspevku na činnosť orgánov komory v lehote splatnosti. 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. Zároveň sa
ustanovuje, že rozhodujúcim okamihom zaplatenia príspevku na činnosť orgánov komory je
zadanie príkazu na prevod finančných prostriedkov členom komory.
K článku II:
Navrhuje sa dátum účinnosti navrhovanej zmeny štatútu.
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