FINANČNÝ PORIADOK ODBOROVÉHO ZVÄZU JUSTÍCIE V SR

I.
Zdroje finančného zabezpečenia činnosti OZJ v SR
1.
Činnosť Odborového zväzu justície v SR (ďalej len OZJ) ako aj činnosť
základných organizácií (ďalej len ZO) je finančne zabezpečovaná:
- z členských príspevkov
- z ostatných príjmov (úrokov z vkladov, hospodársko-správnych príjmov, dotácii,
podnikateľskej činnosti, darov, a pod.)
2.
Výšku členských príspevkov a spôsob ich rozdeľovania medzi jednotlivými ZO
a orgánmi OZJ schvaľuje konferencia alebo rada predsedov.
3.
Výber členských príspevkov realizujú jednotlivé ZO; ZO z takto vybraných
príspevkov následne realizujú odvod stanoveného podielu príspevkov na účet OZJ. Ostatné
finančné prostriedky z členských príspevkov ostávajú k dispozícii jednotlivým ZO na účely
financovania ich činnosti.
4.
Odvod podielu členských príspevkov sú ZO povinné v zmysle čl. 17 bod 4 písm.
c) Stanov OZJ vykonávať štvrťročne, a to ku dňu 15.04., 15.07., 15.10., 15.01. toho ktorého
roka.
II.
Rozpočty, účtovníctvo a kontrola hospodárenia
1.
Predsedníctvo OZJ a Výbory ZO zabezpečujú evidenciu, správu a ochranu
hnuteľného a nehnuteľného majetku OZJ a jednotlivých ZO; zodpovedajú za vedenie
účtovníctva podľa všeobecne platných právnych predpisov a vykonávajú ročné uzávierky
hospodárenia. Správnosť hospodárenia v súlade so schváleným rozpočtom a všeobecne
platnými predpismi kontroluje revízna komisia.
2.
Predsedníctvo predkladá správu o výsledkoch hospodárenia revíznej komisii; po
jej kontrole je táto správa predkladaná na prerokovanie Rade predsedov ZO.
3.
Výbory jednotlivých ZO prekladajú návrh rozpočtu, rozpočet a správu
o hospodárení členskej schôdzi ZO, návrh rozpočtu musí byť schválený členskou schôdzou,
rozpočet a správu o hospodárení berie členská schôdza na vedomie.

III.
Členské príspevky a ich účelové rozdelenie
1.
Výška členských príspevkov je 1 % z čistého mesačného príjmu alebo
nemocenských dávok člena; najviac však do výšky 5,00 € mesačne.

Členská schôdza ZO môže rozhodnúť o zvýšení členských príspevkov; s tým, že takto
získané finančné prostriedky tvoria príjem ZO a ostávajú v celej výške k dispozícií príslušnej
ZO (nerealizuje sa z nich odvod OZJ).
2.
Výška udržiavacieho členského príspevku pre člena na materskej dovolenke,
ďalšej materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, pre člena počas trvania jeho
práceneschopnosti a pre nepracujúcich dôchodcov a pre nezamestnaných členov, ktorí chcú
zostať členmi OZJ, je 1€ mesačne.
3.
Finančné prostriedky získané z členských príspevkov sú rozdeľované
nasledovne:
- 25 % povinný odvod OZJ
- 75 % pre potreby činnosti ZO

IV.
Finančné príspevky, odmeny, sociálna výpomoc a iné výdavky
1.

Členom OZJ môžu byť poskytnuté nasledovné finančné príspevky:

A)

pri životnom jubileu príspevok na regeneráciu pracovnej sily
- pri dožití 50 rokov veku
60,00 €
- pri dožití 60 rokov veku
60,00 €

B)
príspevok na regeneráciu pracovnej sily pri prvom
skončení
štátnozamestnaneckého pomeru, resp. pracovného pomeru po preukázaní nároku na
starobných dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidných dôchodok:
150,00 €
V zmysle stanov OZJ v SR (článok 10, ods. 2) môže byť takýto príspevok poskytnutý
iba členovi, ktorého členstvo v OZJ ku dňu vzniku nároku na takýto príspevok trvá nepretržite
posledných 5 rokov. Členstvo v OZJ v SR sa považuje za nepretržité posledných 5 rokov aj
v prípade, že člen v priebehu tohto obdobia vstúpi do základnej organizácie do 60 kalendárnych
dní od ukončenia členstva v predchádzajúcej základnej organizácii. K žiadosti o jej
poskytnutie, ktorú predkladá výbor ZO musí byť pripojené súhlasné stanovisku výboru ZO
(resp. členskej schôdze) a výpisy z účtu o úhrade odvodov za kalendárny rok predchádzajúci
k dátumu žiadosti. Uvedený príspevok je nenárokovateľný.
C) Sociálna výpomoc
Členovi, ktorý sa nezavinene dostal do sociálnej a finančnej núdze môže byť
v mimoriadne závažných prípadoch, ktorými sa rozumie najmä, živelná pohroma, lúpež,
vlámanie, požiar, povodeň, dlhodobá práceneschopnosť (nad 60 dní), poskytnutá sociálna
výpomoc.
2.
V zmysle stanov OZJ (článok 10, ods. 2) táto výpomoc môže byť poskytnutá iba
členovi, ktorého členstvo v OZJ ku dňu žiadosti trvá nepretržite posledných 5 rokov. Členstvo
v OZJ v SR sa považuje za nepretržité posledných 5 rokov aj v prípade, že člen v priebehu tohto
obdobia vstúpi do základnej organizácie do 60 kalendárnych dní od ukončenia členstva
v predchádzajúcej základnej organizácii. K žiadosti o jej poskytnutie, ktorú predkladá výbor
ZO musí byť pripojené vydokladovanie aktuálnej sociálnej, rodinnej a finančnej situácie člena

a súhlasné stanovisko výboru ZO
nenárokovateľná.

(resp. členskej schôdze). Uvedená výpomoc je

3.
O podaných žiadostiach podľa bodu A), B), C) rozhoduje Predsedníctvo na najbližšom
zasadnutí po doručení žiadosti. ZO je povinná podávať žiadosť samostatne
za
každého žiadateľa. V prípade, ak žiadosť nebude kompletná a Predsedníctvo vyzve člena/výbor
ZO na doplnenie potrebných náležitostí, rozhodne o tejto žiadosti Predsedníctvo na
najbližšom zasadnutí po doplnení všetkých náležitostí.
4.
Predsedníctvo môže poskytnúť finančné prostriedky na činnosť jednotlivých grémií na
základe:
- predloženej správy o zasadnutí Grémia
- prezenčnej listiny členov prítomných na Grémiu
- dokladov o vynaložených finančných prostriedkov na zabezpečenie zvolania
a priebehu Grémia
V.
Kontrola hospodárenia
1.
Každá ZO je povinná do 31.03. daného roka predložiť Revíznej komisií správu
o hospodárení ZO za predchádzajúci kalendárny rok.
2.
V prípade nedodržania povinností podľa čl. I ods. 4 a podľa čl. V ods. 1, oznámi
Revízna komisia predsedníctvu OZJ v SR základné organizácie, ktoré si včas nesplnili
povinnosti, a to pred každým schvaľovaním príspevkov.

VI.
Sankcie
V prípade nedodržania povinností podľa čl. I ods. 4 a podľa čl. V ods. 1, predsedníctvo
OZJ v SR pozastaví vyplatenie príspevkov do doby, kedy si základná organizácia splní svoje
povinnosti podľa čl. I ods. 4 a podľa čl. V ods. 1.

VII.
1.
Z prostriedkov OZJ sa hradí doprava, protesty a štrajky vo výške 80% faktúry
predloženej základnou organizáciou na refundáciu.

2.
Zasadnutie Rady predsedov a Konferencie sa spravidla koná v účelovom zariadení MS
SR. V prípade, že sa Rada predsedov a Konferencia koná v súkromnom zariadení, ZO ktorá sa
zúčastní rady predsedov alebo Konferencie je povinná uhradiť príspevok vo výške 25 eur na
účet OZJ v lehote do 10 dní odo dňa potvrdenia účasti.
3.
ZO, ktorá sa nezúčastní Rady predsedov ZO OZJ v SR v komerčnom zariadení ktoré nie
je účelovým zariadením MSSR sa bude podieľať finančným príspevkom vo výške 10,- Eur, v
lehote do 10 dní odo dňa potvrdenia neúčasti.

VIII.
OZJ z dôvodu nakladania s 2% dane a po konzultácii s audítorkou pri kontrole
účtovníctva, sa z finančných prostriedkov z 2% darovanej dane použije suma 6% na náklady
spojené so spracovaním dvoch % (odmena za audit, notárka zápisnica, kontrola použitia,
účtovníctvo, poplatky v banke na vedenie osobitného účtu, kancelárske potreby a pod.)

IX.
V prípade zániku splynutím alebo zlúčením organizácie, resp. pracoviska, na ktorých je
zriadená základná organizácia, dochádza aj k zániku základnej organizácie splynutím, resp.
zlúčením a pracovník tohto pracoviska, resp. organizácie, ak je členom OZJ, sa stáva členom
tej základnej organizácie OZJ, ktorá je zriadená na pracovisku vzniknutom po splynutí, resp.
zlúčení, pokiaľ ide o organizáciu, resp. pracovisko, ktoré je uvedené v článku 2 Stanov a pokiaľ
je tam zriadená základná organizácia. Základná organizácia, ktorá vznikne splynutím, resp.
zlúčením, preberá všetky práva a povinnosti pôvodnej základnej organizácie, ktorá zanikla.
V prípade zániku ZO sa likvidácia vykoná podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ak
sa členovia ZO nedohodnú inak.

Platný od 13.05.2022

