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ZÁSADY HOSPODÁRENIA RADY ZO  

UO OZ PŠaV TUKE  

 
RADA ZO, ako riadiaci orgán UO OZ PŠaV TUKE, hospodári s finančnými prostriedkami 

podľa ročného rozpočtu s ohľadom na pridelené finančné prostriedky a finančné možnosti. 

Rozpočet schvaľuje RADA ZO. 

 

Štruktúra príjmov rady 

 

1. Podiel na uhradených členských príspevkov 

Príjmom rady je 10% z uhradených členských príspevkov. 

 

2. Dary a sponzorské príspevky 

Príjmami rady sú prípadné finančné dary a sponzorské príspevky zamestnávateľa a iných 

osôb. 

 

3. Iné príjmy 

Príjmy súvisiace s organizovaním športových a kultúrnych akcií pre zamestnancov a ich 

deti. 

 

4. Príjmy z úložiek 

Úroky z bankových účtov a pod. 

 

Zásady použitia finančných prostriedkov 
 

RADA ZO realizuje svoje výdaje s možnosťou ich refundácie z prostriedkov zamestnávateľa 

a sociálneho fondu na základe kolektívnej zmluvy a dohôd so zamestnávateľom. Štruktúru 

výdajov tvoria náklady na: 

 

1. Pracovné stretnutia s účasťou zástupcov zamestnancov, hostí RADY ZO  

      Je možné hradiť podľa konkrétnych potrieb :  

a) občerstvenie do výšky 5,00 €/osobu, 

b) stravná jednotka do výšky 20 €/osobu, 

c) denné náklady na stravovanie pri pobyte zahraničných hostí do výšky 20,00 € 

osoba/deň, 

d) pre účastníkov, resp. delegátov z iných organizácií, je na stretnutí možnosť 

poskytnutia jednorazového slávnostného obeda alebo večere do výšky 20,00 

€/osoba/deň a občerstvenia do výšky 5 €/osobu, 

e) pre zahraničných účastníkov  je  možnosť poskytnutia daru do výšky 20,00 €/osobu. 

 

2. Kultúrna, výchovná, rekreačná a športová činnosť      

Hradí sa na základe konkrétnych potrieb  a finančných možností:  

a) nákup spotrebného materiálu a občerstvenia na organizovanie akcií pre deti 

zamestnancov, 

b) možnosť nákupu vstupeniek na kultúrne akcie pre zamestnancov TUKE, 
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c) nákup tlače, brožúrok, kníh a pod. pre účely činnosti UO OZ PŠaV na TUKE, 

d) preplatenie vložného členom RADY ZO na aktivity (akcie) organizované RADOU ZO 

a OZ PŠaV, 

e) príspevok na športové a rekreačné akcie zamestnancov TUKE. 

 

3.   Príspevok na regeneráciu zdravia a síl 

Členom RADY ZO je možné v súlade s finančnými možnosťami poskytnúť 1 x ročne 

príspevok na regeneráciu zdravia a síl. Tento príspevok nepodlieha dani v zmysle 

platných predpisov. 

 

4. Čerpanie na zasadnutiach RADY ZO 

      Na rokovaní RADY ZO sa môže poskytnúť občerstvenie do výšky 5,00 €/osobu. 

 

5. Organizačné a hospodárske výdaje RADY ZO 

Hradí sa na základe konkrétnych potrieb :         

a) cestovné podľa  platných predpisov organizácie,  

b) kancelárske potreby, 

c) nákup a opravy kancelárskych zariadení (počítač, tlačiareň  a pod.), 

d) poplatky za vedenie účtov. 

 

6. Záverečné ustanovenia : 

a) RADA ZO sa zodpovedá konferencii za riadne hospodárenie.         

b) Predseda  RADY ZO schvaľuje výdavky do výšky 200,00 €  bez uznesenia.     

c) RADA ZO schvaľuje výdavky do 2000,00 € svojim  uznesením a nad 2000,00 € 

uznesením odborárskou konferenciou. 

d) Limit pokladničnej hotovosti sa stanovuje vo výške 8000,00 €. 

 

Tieto zásady boli prerokované a schválené na zasadnutí RADY ZO  dňa 29.6.2022  

pod číslom uznesenia 22/2022 zmeny sa riešia formou dodatku  k týmto zásadám. 

 

V Košiciach, 29.6.2022 

 

 

...................................................                    ................................................................ 

Denisa Balintová   prof. RNDr. Blažej  Pandula, PhD.       

hospodárka RADY ZO   predseda RADY ZO 

 

Vyjadrenie KK UO OZ PŠaV na TUKE: 

KK UO OZ PŠaV na TUKE súhlasí  s uvedenými zásadami. 

 

 

...........................................................                                                            

Ing .  Milan   Hauliš 

       predseda KK UO OZ PŠaV TUKE 


