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Zmluva Č. 2020/09/01
o kolektívnom členstve v Slovenskom zväze včelárov
uzatvorená medsi zmluvnými stranami:
1. Slovenský zväz včelárov
Sídlo: Svrčia 14, 842 08 Bratislava

IČO: 00178349
DIČ: 2021184748
Bankové spojenie: FIOBANKA
Číslo účtu: 5K35 8330 0000 0020 0166 5273
Štatutárny orgán: Výkonný výbor SZV
Zastúpený: predseda SZV Ing. Milan Rusnák
(d‘alej len „SZV“)
a

2. Kolektívny člen VČELMED
Sídlo: Kružlovská Huta 161, 086 04 Kružby
IČO: 52354091
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: 5K40 0900 0000 0051 6715 1065
Zastúpený: doc. PhDr. Nataša Bujdová, PhD.
Kontaktná osoba: PhDr. Stanislav Bujda, 0905 432 200
(ďalej len „ kolektívny člen“)
(spolu,, zmluvné strany“)

Článokl
PREDMET ZMLUVY
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán súvisiacich
s kolektívnym členstvom VČELMED v občianskom združení Slovenský zväz
včelárov (d‘alej len „SZV“).
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Článok II
PRÁVA A POVINNOSTI KOLEKTÍVNEHO ČLENA
1. Kolektívny člen má právo požadovat‘ od orgánov SZV materiály a dokumenty, ktoré sú
prístupné pre členov SZV.
2. Kolektívny člen má právo aktívne sa zúčastňovat‘ vzdelávacich a propagačných podujatí
organizovaných SZV ako sít rokovania, prednášky, výstavy a mé.
3. Kolektívny člen je povinný dodržiavat‘ Stanovy SZV a všetky intemé právne predpisy
a dokumenty, ako aj uznesenia organov SZV.
4. Kolektívny člen je povinný platit‘ stanovený členský príspevok a osobitné prispevky
v stanovenej lehote.
5. Kolektívny člen je povinný sa riadne starať o maj etok SZV ak mu je zverený.
6. V prípade porušenia vnútro zväzovej discipliny alebo zásad, orgány SZV budú postupovať
v súlade so Stanovami zväzu.
7. Kolektívny člen nemá žiadny právny nárok na majetok SZV.
8. Kolektívny člen je povinný zabezpečif registrovanie svojich členov v Centrálnom registri
včelstiev s organizovanost‘ou v SZV do 15 dní od začiatku platnosti zmluvy.

Článok III
PRÁVA A POVINNOSTI SZV
1. SZV má právo získat‘ aktuálne informácie od kolektívneho člena o plánovaných aktivitách
v oblasti propagácie, chovu a podpory včelárstva.
2. SZV zabezpečí pre kolektívneho člena:
Služby a servis spojené s činnosťou Sekretariátu SZV,
Služby a servis spojené čerpaním dotácií z NP SR, pre sektor včelárstva
Služby a servis s poskytnutím pomoci pri žiadosti o dotácie, a vyplatení dotácie
zNP SR
Služby a servis pri poskytnutí dotácií z MPRV SR na opeľovaciu čmnnosť
Služby a servis spojené s koordináciu
Informácic o prednáškach, seminároch a kurzoch organizovaných SZV
Služby a servis spojené s využívaním Svojpomocného fondu pre včelárov
Služby a servis spojené s právnym poradenstvom
Využívanie elektronizácie
Služby a servis spojené so zabezpečením GPDR
Zúčastnit‘ sa sút‘aže o najlepší med, medovinu
a získat‘ tak ochrannú známku
„Slovenský med“.
Využívanie zariadení vo vlastníctve SZV
Zúčastňovat‘ sa zahraničných súfaží
Zúčastňovat‘ sa zájazdov do zahraničia organizovaných SZV
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ČlánokIV
DOBA TRVANIA ZMLUVY
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, ktorá začína plynúť odo dňa 01.092020

Článok V
VÝŠKA ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU
1. Členský prispevok sa určuje dohodou.
2. Kolektívny člen sa zaväzuje uhradit‘ členský príspevok za vstup do SZV vo výške 100,00
EUR.
3. Výška členského príspevku na rok 2020 a nasledujúce roky sa vypočita počtom včelstiev
krát výška členského príspevku na jedno včelstvo k dátumu 30.9. bežného roku Členský
príspevok je stanovený uznesením Valného zhromaždenia SZV vo výške 0,75€Ivčelstvo.
Výška členského príspevku sa móže zmenif na základe uznesenia Valného zhromaždenia
SZV alebo v čase medzi zasadaniami Valného zhromaždenia SZV uznesením Výkonného
výboru SZV. Pri zmene členského príspevku sa bene do úvahy výška inflácie vyhlásenej
Štatistickým úradom SR za uplynulý kalendámy rok.

ČIánokVI
ZÁSADY SPOLUPRÁCE
1. Zmluvné strany spolupracujú v oblasti chovu, roznmožovania a šľachtenia včiel,
zdravotného stavu, práce s mládežou a produkcie včelích produktov, vzdelávanie
a mé.
2. Kolektívny člen na požiadanie poskytne lektorov a prednášajúcich odborníkov pre
účely vzdelávania a propagácie.
3. SZV včas informuje kolektívneho člena o pripravovaných aktivitách na jeho uvedenú
e-mailovú adresu shujda@2maiLcom.

Článok VII
UKONČEME KOLEKTÍVNEHO ČLENSTVA
Kolektívne členstvo zaniká:
.
.

.
.

písomnou dohodou zmluvných strán, dňom uvedeným v dohodo,
písomnou výpoveďou doručenou druhej zmluvnej strano. Výpovedná lehota je
jeden mesiac a začína plynút‘ od prvého dňa nesledujúceho Po doručení výpovede
druhej zmluvnej strano,
nezaplatením členského príspevku,
zánikom niektorej zo zmluvných strán.
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Článok VIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. V prípade že by sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stalo, alebo ukázalo ako neplatné,
neúčinné alebo nevykonateľné, nemá to vplyv na platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť
ostatných ustanovení tejto zmluvy.
3. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka, ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov,
Stanovami SZV a internými právnymi predpismi SZV.
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
jeden rovnopis.
5. Táto zmluva je poviime zverejňovanou zmluvou v zmysle Smemice SZV o postupe pri
sprístupňovaní informácií v podmienkach SZV Čl. III ods. 1.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmtuvu preČítali, jej obsahu porozumeli, že zodpovedá
ich skutoČnej a vážnej vóli a na dókaz toho ju podpisujú.

V Kružby, dňa

V Bratislave, dňa 03.09.2020
Včelmed
Kružby, Kružbovská Huta 161,
08604 Kružby
iČo: 52354091
Re4iit~t f.tmy~ ~fl431

doc. P

Nataša Bujdová, PhD.
štatutámy zástupca
Kolektívny Člen
.
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Ing. Milan Rusnák
Predseda SZV

