STANOVY
LEKÁRSKEHO ODBOROVÉHO ZDRUŽENIA
(L O Z)
Článok 1
Lekárske odborové združenie /ďalej len LOZ/ je ekonomicky a organizačne
samostatným, nezávislým, dobrovoľným, otvoreným združením s právnou
subjektivitou, ktorá sa riadi demokratickými princípmi.
LOZ je dobrovoľným združením Lekárskych odborov (základných odborových
organizácií) a ako odborový zväz združuje členov prostredníctvom základných
odborových organizácií a členov LOZ.
LOZ združuje základné odborové organizácie, ktorých členovia sú zdravotnícki
pracovníci a ktorí vykonávajú zdravotnícke povolanie v kategórii lekár, ak ide
o povolanie lekár a iní zdravotnícki pracovníci, ktorí vykonávajú zdravotnícke
povolanie a ktorí sa stotožňujú s cieľmi, programom a Stanovami LOZ.
LOZ združuje občanov, ktorí sú zdravotnícki pracovníci a vykonávajú
zdravotnícke povolanie v kategórii lekár, ak ide o povolanie lekár a iní
zdravotnícki pracovníci, ktorí vykonávajú zdravotnícke povolanie a ktorí sa
stotožňujú s cieľmi, programom a Stanovami LOZ.
Článok 2
Hlavným poslaním LOZ je zlepšiť postavenie zdravotníckych pracovníkov
v Slovenskej republike, chrániť a obhajovať zákonnými prostriedkami
hospodárske a sociálne práva, presadzovať mzdové, profesijné a ďalšie
potreby a záujmy členov odborových organizácií združených v LOZ a
koordinovať ich činnosť.
Článok 3
Pre napĺňanie cieľov a poslania postupuje LOZ, jeho orgány a odborové
organizácie v ňom združené v súlade s medzinárodnými zmluvami a
dohovormi, ratifikovanými a vyhlásenými Slovenskou republikou alebo jej
právnymi predchodcami, Ústavou SR a ostatnými zákonmi SR a všeobecne
záväznými právnymi predpismi SR.
Článok 4
Činnosť LOZ sa riadi týmito Stanovami, vnútornými predpismi a uzneseniami
orgánov LOZ, ktoré sú pre jednotlivé odborové organizácie združené v LOZ
záväzné.

Článok 5
LOZ je založené na princípe organizačnej, materiálnej
samostatnosti odborových organizácií v ňom združených.

a

finančnej

Článok 6
LOZ môže samostatne vyvíjať podnikateľskú činnosť a združovať sa ako
právnická osoba.
LOZ môže založiť vlastnú obchodnú spoločnosť alebo vlastniť podiel na
základnom imaní spoločnosti založenej za účelom plnenia úloh súvisiacich s
plnením cieľov LOZ.
Práva valného zhromaždenia, akcionára alebo spoločníka obchodnej
spoločnosti v mene LOZ vykonáva štatutárny orgán.
Článok 7
Sídlom LOZ je Bratislava
Bratislava 851 07.

-

nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11.
Článok 8

Úlohy LOZ spočívajú najmä v:
navrhovaní a pripomienkovaní právnych predpisov SR,
účasti na kolektívnom vyjednávaní na všetkých stupňoch,
obhajobe záujmov členov všetkými zákonnými prostriedkami vrátane
protestných akcií a štrajku,
účasti v správnych a dozorných radách zdravotníckych zariadení,
účasti v konkurzných komisiách pri obsadzovaní vedúcich funkcií v
zdravotníckych zariadeniach,
kontrole pracovných podmienok, mzdových podmienok a dodržiavania
bezpečnosti práce v zdravotníckych zariadeniach,
obhajoba členov v pracovnoprávnych sporoch voči zamestnávateľom,
vyjednávaní so zdravotnými poisťovňami o ekonomických záujmoch svojich
členov,
spolupráci s profesijnými komorami a ďalšími organizáciami zdravotníkov,
spolupráci pri riešení sociálnych problémov svojich členov,
publikačnej činnosti,
organizovaní vzdelávacích akcií ,
organizovaní kultúrnych, spoločenských a športových akcií,
humanitárnych aktivitách.

II.
ČLENSTVO LOZ
Článok 9
Základné odborové organizácie sa združujú v LOZ dobrovoľne, na základe
rozhodnutia svojej členskej základne.
Členom LOZ sa môže stať základná odborová organizácia Lekárskych
odborov, ak na základe rozhodnutia členskej základne Predseda alebo
poverený zástupca základnej odborovej organizácie podá písomnú žiadosť
o registráciu Výboru LOZ.
Výbor LOZ po posúdení žiadosti zaregistruje základnú odborovú organizáciu,
ak činnosť základnej odborovej organizácie nie je v rozpore s činnosťou
a poslaním LOZ.
Ak je základná organizácia členom LOZ nemôže byť súčasne členom iného
odborového zväzu.
Členom základnej odborovej organizácie Lekárskych odborov sa môže stať
občan SR, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie v kategórii lekár, ak ide
o povolanie lekár a iní zdravotnícki pracovníci, ktorí vykonávajú zdravotnícke
povolanie.
Základné odborové organizácie vedú register svojich členov a pravidelne ho
odovzdávajú Výboru LOZ, ktoré ho eviduje.
Členom LOZ sa môže stať občan SR, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie
v kategórii lekár, ak ide o povolanie lekár a iní zdravotnícki pracovníci, ktorí
vykonávajú zdravotnícke povolanie, ak podá písomnú žiadosť o registráciu
Výboru LOZ.
Výbor LOZ po posúdení žiadosti zaregistruje člena, ak nevykonáva činnosť,
ktorá je v rozpore s činnosťou a poslaním LOZ.
Člen LOZ nemôže byť súčasne členom iného odborového zväzu.
Článok 10
O členstve základnej odborovej organizácie a občana v LOZ rozhoduje Výbor
LOZ.
Výbor LOZ posúdi žiadosť základnej odborovej organizácie a občana.
Výbor LOZ vydá písomné rozhodnutie o registrácii do siedmich dní odo dňa
doručenia písomnej žiadosti a rozhodnutie doručí základnej odborovej
organizácii a občanovi.
O členstve v základnej odborovej organizácii združenej v LOZ rozhoduje
príslušná základná odborová organizácia.

Článok 11
LOZ zriaďuje pre zástupcov potenciálnych členov LOZ
tzv. štatút
pozorovateľa.
Pozorovatelia sa riadia Stanovami LOZ, budú pozývaní na akcie LOZ, majú
právo sa zúčastňovať na rokovaniach orgánov LOZ, na ktoré budú pozvaní
Výborom LOZ, nemajú však hlasovacie právo.
Pozorovatelia neodvádzajú členské, po naplnení podmienok plnohodnotného
členstva v LOZ, zaregistrovaním a zaplatením členských príspevkov sa stávajú
členom LOZ.
Článok 12
Členstvo základnej odborovej organizácie v LOZ zaniká:
1. vystúpením základnej odborovej organizácie z LOZ na základe písomného
rozhodnutia. O vystúpení rozhoduje členská základňa príslušnej základnej
odborovej organizácie a rozhodnutie o vystúpení z LOZ zašle jej predseda
alebo poverený zástupca Výboru LOZ do siedmich dní odo dňa rozhodnutia,
2. vylúčením na základe rozhodnutia Výboru LOZ za závažné porušovanie
stanov LOZ alebo za poškodzovanie záujmov LOZ,
3. neplatením členských príspevkov v určenej výške po dobu po sebe
nasledujúcich troch mesiacov,
4. zánikom základnej odborovej organizácie.
O zániku členstva, podľa bodov 2 a 3, vydá Výbor LOZ písomné rozhodnutie,
ktoré doručí základnej odborovej organizácii do siedmich dní odo dňa vzniku
skutočnosti zakladajúcej zánik členstva v LOZ.
Členstvo členov LOZ zaniká:
1. vystúpením. Oznámenie o vystúpenie z LOZ zašle člen LOZ Výboru LOZ,
2. vylúčením na základe rozhodnutia Výboru LOZ za závažné porušovanie
stanov LOZ alebo za poškodzovanie záujmov LOZ,
3. neplatením členských príspevkov v určenej výške po dobu po sebe
nasledujúcich troch mesiacov,
4. smrťou.
O zániku členstva, podľa bodov 2 a 3, vydá Výbor LOZ písomné rozhodnutie,
ktoré doručí členovi do siedmich dní odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej
zánik členstva v LOZ.
Článok 12a
O rozhodnutí o vylúčení člena z LOZ musí byť člen písomne informovaný do
siedmich dní odo dňa vydania rozhodnutia, vrátane uvedenia dôvodov, ktoré k
vylúčeniu viedli.
Proti takémuto rozhodnutiu má člen právo sa odvolať na revíznu komisiu LOZ,
ktorej rozhodnutie je konečné a nedá sa voči nemu odvolať.

Článok 13
Čestné členstvo
Čestné členstvo môže udeliť Výbor LOZ tomu, kto má mimoriadne zásluhy
o rozvoj zdravotníctva, ktorý sa zvlášť významným spôsobom angažuje za
zlepšenie postavenia lekárov a zdravotníkov v Slovenskej republike.
Z čestného členstva nevyplývajú jeho nositeľovi žiadne povinnosti. O odňatí
čestného členstva rozhoduje Výbor LOZ. Čestný člen sa môže členstva v LOZ
vzdať na základe vlastného rozhodnutia.
III.
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV LOZ
Článok 14
Práva a povinnosti jednotlivých členov základných odborových organizácií sú
zakotvené v stanovách a predpisoch príslušnej základnej odborovej
organizácie združenej v LOZ.
Stanovy LOZ upravujú tie práva a povinnosti, ktoré súvisia s činnosťou LOZ.
Člen LOZ má právo:
zúčastňovať sa a hlasovať o rozhodnutiach na všetkých zasadnutiach
organizovaných orgánmi LOZ, vystupovať so svojimi názormi
a stanoviskami a obhajovať ich,
voliť do orgánov LOZ,
byť volený do orgánov LOZ,
byť informovaný o činnosti združenia,
podávať návrhy a sťažnosti orgánom združenia,
zúčastňovať sa rokovaní orgánov združenia , ktoré sa týkajú jeho osoby a na
ktoré bol pozvaný,
využívať právnu pomoc, ktorú poskytuje LOZ v oblasti pracovnoprávnych
a profesijných záležitostí,
využívanie sociálnych výhod, vyplývajúcich z členstva
zúčastňovať sa akcií organizovaných LOZ.
Člen LOZ je povinný:
aktívne sa zúčastňovať sa na činnosti LOZ a usilovať sa o dosiahnutie jeho
cieľov,
dodržiavať Stanovy LOZ a riadiť sa programovými cieľmi LOZ a rozhodnutiami
volených orgánov LOZ,
riadne vykonávať funkciu v LOZ,
platiť riadne a včas členské príspevky v stanovenej výške schválenej orgánmi
LOZ.

IV.
ZÁSADY ROKOVANIA A ROZHODOVANIA
Článok 15
Orgány LOZ rokujú a rozhodujú v súlade so Stanovami, Rokovacím poriadkom
a vnútornými predpismi LOZ.
Článok 16
Rozhodnutie orgánu LOZ sa prijíma nadpolovičnou väčšinou jeho členov
prítomných na zasadnutí vo forme písomných uznesení.
Príslušný orgán LOZ je uznášaniaschopný, ak je na zasadnutí prítomná aspoň
1/3 jeho všetkých členov.
Hlasovanie orgánov LOZ je zvyčajne verejné, o tajnom hlasovaní rozhoduje
nadpolovičná väčšina členov príslušného orgánu LOZ prítomná na zasadnutí
orgánu LOZ.
O personálnych otázkach sa hlasuje tajne, ak delegáti Snemu nerozhodnú inak.
Článok 17
Uznesenie orgánu LOZ je záväzné pre všetky členské základné odborové
organizácie a členov združených v LOZ.

V.
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA LOZ
Článok 18
Orgánmi LOZ sú:
- republikové orgány LOZ.
Republikové orgány LOZ sú:

Snem LOZ,
Klub predsedov základných odborových organizácií združených v LOZ (Klub
predsedov LOZ),
Výbor LOZ,
4. Predseda LOZ,

5. Revízna komisia LOZ,
6. Krajskí koordinátori LOZ.
Členovia republikových orgánov LOZ vykonávajú svoju funkciu spravidla bez
nároku na odmenu. Predseda LOZ má nárok na finančnú odmenu schválenú

Snemom LOZ a na nevyhnutné výdavky
spojené s výkonom funkcie.
Predsedovi LOZ budú preplácané cestovné náhrady za používanie súkromného
motorového vozidla súvisiace s plnením funkcie pre potreby LOZ. Náhrady
budú preplácané v súlade so zákonom č. 283/2002 Z.z. o cestovných
náhradách v znení neskorších predpisov. Náhrady budú akceptované
primerane k možnostiam finančných zdrojov LOZ.
Článok 19
Základná odborová organizácia
Orgánmi základnej odborovej organizácie združenej v LOZ sú:
1. Členská schôdza základnej odborovej organizácie,
2. Výbor základnej odborovej organizácie,
3. Predseda základnej odborovej organizácie,
4. Revízna komisia základnej odborovej organizácie.
Členovia orgánov základných odborových organizácii vykonávajú svoju
funkciu spravidla bez nároku na odmenu.
Predseda základnej odborovej organizácie má nárok na vyplácanie mesačného
paušálu po schválení členskou schôdzou, okrem úhrady nevyhnutných
výdavkov spojených s výkonom funkcie (napr. cestovné náhrady).
Základná odborová organizácia združená v LOZ môže mať aj odlišnú
organizačnú štruktúru zakotvenú v jej stanovách. Základná odborová
organizácia združená v LOZ v prípadoch, keď koná vo svojom mene, postupuje
tak v súlade so svojimi stanovami a ostatnými predpismi, upravujúcimi činnosť
základnej odborovej organizácie. Všetky orgány základnej odborovej
organizácie prijímajú svoje uznesenia so súhlasom nadpolovičnej väčšiny
hlasov prítomných členov, pokiaľ ich stanovy nestanovia inak. Zasadnutia
orgánov základných odborových organizácií sú uznášaniaschopné, ak je
prítomná aspoň 1/3 jeho všetkých členov.

Článok 20
Snem LOZ
Snem LOZ je najvyšším orgánom LOZ konštituovaný z delegátov.
Snem LOZ zvoláva spravidla raz za rok Predseda LOZ na základe rozhodnutia
Výboru LOZ alebo Klubu predsedov LOZ.
Snem LOZ je uznášaniaschopný, ak sa na ňom zúčastní najmenej ½
oprávnených delegátov.
V prípade, ak sa dvakrát po sebe sa nezíde riadny Snem, Predseda LOZ zvolá
Mimoriadny Snem LOZ najneskôr do troch mesiacov odo dňa neúspešného
konania druhého riadneho Snemu LOZ.
Mimoriadny Snem LOZ je konštituovaný z členov základných odborových
organizácií združených v LOZ. Mimoriadny Snem LOZ je uznášaniaschopný,

ak sa na ňom zúčastní najmenej 50 členov základných odborových organizácií
združených v LOZ a členov LOZ.
Predseda LOZ zvolá Mimoriadny snem LOZ, ak o zvolaní Mimoriadneho snemu
LOZ rozhodne Výbor LOZ alebo Klub predsedov LOZ, a to do troch mesiacov
odo dňa rozhodnutia. So zvolaním mimoriadneho snemu musí súhlasiť
najmenej 2/3 členov Výboru LOZ alebo Klubu predsedov LOZ.
Predseda LOZ zvolá Mimoriadny snem LOZ aj vtedy, ak o to požiada najmenej
1/3 všetkých členov základných odborových organizácií združených v LOZ a
členov LOZ.
Článok 21
Snem LOZ najmä:
hodnotí činnosť LOZ za uplynulé obdobie,
schvaľuje, dopĺňa a mení Stanovy LOZ,
schvaľuje Program, Volebný poriadok, Finančný poriadok, Rokovací poriadok,
volí Výbor LOZ a priamo Predsedu Výboru LOZ, ktorý je zároveň Predsedom
LOZ a Revíznu komisiu LOZ na funkčné obdobie štyroch rokov,
rozhoduje o, zlúčení a zániku LOZ,
schvaľuje výsledky hospodárenia a finančný rozpočet LOZ.
Článok 22
Delegátmi Snemu LOZ sú členovia základných odborových organizácií
združených v LOZ, ktorí boli delegovaní príslušnou základnou odborovou
organizáciou združenou v LOZ, členovia Výboru LOZ a Revíznej komisie LOZ.
Členovia LOZ, ktorí nie sú členmi základnej odborovej organizácie.
Delegátov určujú základné odborové organizácie zo svojich členov v súlade so
svojimi predpismi. Delegátom Snemu LOZ môže byť člen základnej odborovej
organizácie, ktorý úspešne absolvoval vysokoškolské štúdium a získal
akademický titul „MUDr.“. Počet delegátov za jednotlivé základné odborové
organizácie je daný kľúčom, ktorý určuje Klub predsedov LOZ. Ak Klub
predsedov LOZ neurčí kľúč výberu delegátov, určí počet delegátov Výbor LOZ.
Každá odborová organizácia má však právo na zastúpenie minimálne jedným
delegátom.
Členovia LOZ, ktorí nie sú členmi základnej odborovej organizácie majú právo
na zastúpenie minimálne jedným delegátom. Kľúč výberu týchto delegátov
určuje Klub predsedov LOZ. Ak Klub predsedov LOZ neurčí kľúč výberu
delegátov, určí počet delegátov Výbor LOZ.
Delegáti základnej odborovej organizácie, ktorá dlhšie než jeden mesiac
neodvádza určenú čiastku členských príspevkov na centrálny účet LOZ,
nemajú na Sneme LOZ hlasovacie právo, pokiaľ táto základná odborová
organizácia nemá Výborom LOZ povolený iný spôsob odvodu podielu
z členských príspevkov.

Článok 23
Klub predsedov LOZ
Medzi zasadnutiami Snemu LOZ je najvyšším orgánom LOZ Klub predsedov
LOZ , ktorý vedie Predseda LOZ.
Klub predsedov LOZ tvoria predsedovia základných odborových združení
združených v LOZ. Predsedu základného odborového združenia združeného
v LOZ volia jeho členovia v súlade so svojimi stanovami. Predsedom
základného odborového združenia môže byť člen základnej odborovej
organizácie, ktorý úspešne absolvoval vysokoškolské štúdium a získal
akademický titul „MUDr.“.
Klub sa schádza najmenej raz za rok. Jeho rokovanie upravuje Rokovací
poriadok schválený Snemom LOZ.
Klub predsedov LOZ:
môže zvolať Snem LOZ, a to nezávisle od rozhodnutia Výboru LOZ,
prijíma rozhodnutia v mene základných odborových organizácií združených v
LOZ a predkladá ich Výboru LOZ,
kontroluje dodržiavanie finančného rozpočtu LOZ, predkladá Snemu LOZ
výsledky hospodárenia a návrh finančného rozpočtu,
v prípade, že člen Výboru LOZ alebo Revíznej komisie LOZ prestal vykonávať
svoju funkciu, volí náhradných členov na obdobie do najbližšieho Snemu
LOZ,
schvaľuje Volebný poriadok a kľúč, podľa ktorého sa určujú delegáti na Snem
LOZ.

Článok 24
Výbor LOZ
Výbor LOZ je výkonným orgánom LOZ a medzi zasadaniami Klubu predsedov
LOZ a Snemami LOZ riadi činnosť LOZ.
Článok 25
Výbor LOZ má deväť členov. Predseda Výboru LOZ je zároveň Predsedom
LOZ.
Členov Výboru LOZ volí priamo Snem LOZ podľa Volebného poriadku LOZ.
Výbor LOZ si následne v súlade s Volebným poriadkom LOZ volí Prvého
podpredsedu a ďalších troch podpredsedov.
Návrh na členov Výboru LOZ podávajú delegáti Snemu LOZ z členov
základných odborových združení združených v LOZ a členov LOZ. Za člena
Výboru LOZ môže byť zvolený člen základnej odborovej organizácie a člen
LOZ, ktorý úspešne absolvoval vysokoškolské štúdium a získal akademický
titul „MUDr.“.

Výbor LOZ riadi jeho Predseda. Výbor LOZ zvoláva jeho Predseda spravidla
štvrťročne alebo na základe rozhodnutia Revíznej komisie LOZ.
Na žiadosť nadpolovičnej väčšiny členov Výboru LOZ je Predseda Výboru LOZ
povinný zvolať do troch týždňov mimoriadne rokovanie Výboru LOZ.
Predseda Výboru a Prvý podpredseda Výboru LOZ nesmú zastávať iné funkcie
v orgánoch LOZ (okrem toho, že Predseda Výboru LOZ je súčasne aj
Predsedom LOZ).
Pri svojej činnosti sa Výbor LOZ riadi Rokovacím poriadkom.
Článok 26
Výbor LOZ zastupuje LOZ a:
rozhoduje o zvolaní Snemu LOZ,
presadzuje a obhajuje záujmy a práva svojich členov v rokovaniach so
štátnymi a inými orgánmi, zamestnávateľmi a inými združeniami,
spolupracuje s inými odborovými združeniami a zväzmi,
koordinuje postup odborových organizácií združených v LOZ pri realizácií
Programu, pri vyjednávaní o kolektívnych zmluvách, pri činnosti komisií a
medzinárodných stykoch,
prerokúva, rozpracúva a realizuje závery a rozhodnutia Snemu LOZ, rokovania
Klubu predsedov LOZ,
rieši sťažnosti a námety členov LOZ,
realizuje program právnej pomoci členom LOZ,
zabezpečuje informačnú, komunikačnú a logistickú sieť v rámci LOZ,
vytvára platený aparát špecializovaných odborníkov,
schvaľuje platový poriadok a systemizáciu plateného aparátu LOZ,
vytvára stále a dočasné sekcie a komisie na riešenie úloh podľa potrieb LOZ,
hospodári s finančnými prostriedkami LOZ podľa zásad hospodárenia a
Finančného poriadku, zabezpečuje vypracovanie a predkladá Klubu
predsedov LOZ ročne správu o hospodárení,
zabezpečuje kontrolu činnosti zamestnávateľských organizácií na úseku
pracovnoprávnom, mzdovom, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
n) rozhoduje o vylúčení člena LOZ z LOZ.
Článok 27
V mene Výboru LOZ je oprávnený konať Predseda Výboru LOZ.
Prvý podpredseda Výboru LOZ vykonáva funkciu Predsedu LOZ v jeho
neprítomnosti v medziach písomného poverenia, ktoré udelí Predseda LOZ.
Ostatní členovia Výboru LOZ sú oprávnení konať v mene Výboru LOZ len na
základe plnej moci udelenej Predsedom Výboru LOZ.

Článok 28

Predseda LOZ
Predseda LOZ je štatutárnym zástupcom LOZ a riadi činnosť LOZ.
Počas neprítomnosti Predsedu LOZ plní jeho úlohy Prvý podpredseda Výboru
LOZ v medziach písomného poverenia, ktoré udelí Predseda LOZ.
O svojej činnosti je Predseda LOZ povinný informovať Výbor LOZ a Klub
predsedov LOZ na ich zasadnutiach a podáva Snemu LOZ správu o činnosti
Výboru LOZ.
Predseda LOZ zvoláva a riadi rokovania Výboru LOZ, Klubu predsedov LOZ
a Snemu LOZ.
Predseda LOZ riadi sekretariát LOZ, organizačné centrum LOZ a ďalšie
potrebné zariadenia. Predseda LOZ , je oprávnený poskytovať tlačové
prehlásenia v mene LOZ.
Predseda LOZ uzatvára v mene LOZ Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa.
Predseda LOZ je oprávnený dať sa zastúpiť v činnostiach, ktoré súvisia s LOZ
na základe plnej moci.
Predseda LOZ je oprávnený delegovať svoje právomoci a povinnosti.
Článok 29
Revízna komisia LOZ
Revízna komisia LOZ je volená Snemom LOZ a má troch členov. Jej predseda
je volený členmi Revíznej komisie LOZ. Návrh na člena Revíznej komisie
podávajú delegáti Snemu LOZ z členov základných odborových organizácii
združených v LOZ a členov LOZ. Za člena Revíznej komisie LOZ môže byť
zvolený člen základnej odborovej organizácie a člen LOZ, ktorý úspešne
absolvoval vysokoškolské štúdium a získal akademický titul „MUDr.“.
Článok 30
Predseda Revíznej komisie LOZ má právo zúčastňovať sa zasadaní Výboru
LOZ s poradným hlasom. Svoje právomoci môže delegovať na iného člena
Revíznej komisie LOZ.
Článok 31
Revízna komisia LOZ kontroluje hospodárenie LOZ a je odvolacím orgánom v
prípade vylúčenia člena zo základnej odborovej organizácie združenej v LOZ a
vylúčenia základnej odborovej organizácie v LOZ a člena z LOZ. Pri svojej
činnosti sa riadi Rokovacím poriadkom.

Článok 32

Krajskí koordinátori LOZ
Krajskí koordinátori LOZ koordinujú činnosť základných organizácii
združených v LOZ v rámci územia samosprávneho kraja.
Môžu spolupracovať s orgánmi samosprávy VÚC a štátnej správy.
Krajskí koordinátori LOZ sú menovaní Výborom LOZ na návrh predsedov
základných
odborových organizácii združených v LOZ v rámci územia
príslušného samosprávneho kraja.
VI.
HOSPODÁRENIE LOZ
Článok 33
Základným zdrojom finančného zabezpečenia činnosti LOZ sú členské
príspevky jednotlivých základných odborových organizácií združených v LOZ,
úroky z vkladov, výnosy z usporiadaných akcií, dary sponzorov, príjmy z
dotácií, darov a iné.
Majetok a prostriedky vo vlastníctve LOZ sú účelovo viazané naplnenie úloh a
činnosť LOZ a môžu byť používané iba na tento účel, a to hospodárne. LOZ
má právnu subjektivitu a môže byť subjektom právnych vzťahov. Je oprávnené
nadobúdať majetkové práva a zaväzovať sa na základe rozhodnutia Predsedu
LOZ a uznesenia Výboru LOZ.
Článok 34
Hospodárenie LOZ sa riadi Finančným poriadkom LOZ. Za hospodárenie LOZ
odpovedá Predseda LOZ.
Podpisové právo má Predseda LOZ a v medziach udeleného písomného
poverenia zo strany Predsedu LOZ aj Prvý podpredseda Výboru LOZ. Predseda
LOZ môže z členov výboru LOZ vymenovať Pokladníka LOZ a udeliť mu tiež aj
podpisové právo. Hospodárenie LOZ kontroluje Revízna komisia LOZ.
Článok 35
Základná odborová organizácia združená v LOZ hospodári samostatne,
nezodpovedá za záväzky iných základných odborových organizácií združených
v LOZ.
Článok 36
Každá základná odborová organizácia združená v LOZ odvádza na účet LOZ
0,25% čistej mzdy mesačne za každého svojho člena od 1. januára 2007.
Článok 37

Pri zániku a zrušení základnej odborovej organizácie združenej v LOZ, alebo pri
zrušení registrácie či vystúpení z LOZ nevzniká základnej odborovej
organizácii zo strany LOZ nárok na majetkové vyrovnanie.
Článok 38
LOZ nezodpovedá za záväzky základných odborových organizácií v ňom
združených.
VII.
ZÁVEREČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA
Článok 39
Zmeny a doplnky Stanov LOZ schvaľuje Snem LOZ.

Článok 40
Zánik LOZ
LOZ zaniká rozhodnutím delegátov Snemu LOZ, a to buď rozpustením, alebo
zlúčením s iným združením.
Ak nedochádza k zániku LOZ s právnym nástupníctvom, vykoná sa likvidácia.
V prípade zániku LOZ je likvidačný zostatok rozdelený medzi tých členov LOZ,
ktorí boli jeho členmi ku dňu zániku LOZ, pokiaľ Snem LOZ nerozhodne inak.
Článok 41
Tieto Stanovy LOZ boli schválené na zasadnutí Snemu LOZ dňa 28.9.2007,
týmto dňom nadobúdajú účinnosť a v plnom rozsahu nahrádzajú doterajšie
znenie Stanov LOZ.
Článok 42
Výklad Stanov LOZ vykonáva Výbor LOZ.
Sliač 28. 9.2007

Kollár Marian
Predseda LOZ
štatutárny zástupca LOZ

