ŽIADOSŤ
O ZÁPIS DO ZOZNAMU RIADNYCH ČLENOV
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVNE CENTRUM

(ďalej len „združenie“)

⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕

ID ČLENA ZDRUŽENIA*:

EVIDENČNÝ SYMBOL*:

ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI – FYZICKÁ OSOBA
Titul, meno a priezvisko:
Dátum narodenia:

e-mail:

mobil:

Adresa trvalého bydliska (ulica, číslo):
Mesto/Obec:

PSČ:

Štát:

PSČ:

Štát:

Korešpondenčná adresa* (ulica, číslo):
*vyplňuje sa v prípade, ak je korešpondenčná adresa odlišná od adresy trvalého bydliska

Mesto/Obec:

ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI – PRÁVNICKÁ OSOBA
Obchodné meno/Názov:
IČO:

e-mail:

Mobil:

PSČ:

Štát:

Adresa sídla (ulica, číslo):
Mesto/Obec:
Osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby:

PREDMET ŽIADOSTI
Žiadateľ týmto v zmysle článku 4 Stanov združenia žiada o zápis do zoznamu riadnych členov združenia. Žiadateľ vyjadril súhlas s poslaním a cieľmi združenia uvedených v článku 2
Stanov združenia a zároveň vyhlasuje, že nie je fyzickou osobou, ktorá je členom vlády Slovenskej republiky, vedúcim ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády
Slovenskej republiky, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, sudcom Ústavného súdu Slovenskej republiky, sudcom alebo prokurátorom.

PREHLÁSENIE O ÚHRADE ČLENSKÉHO POPLATKU
Žiadateľ týmto prehlasuje, že v zmysle článku 7 Stanov združenia uhradí združeniu ročný členský poplatok v sume 50,- EUR nasledovne:
 BANKOVÝM PREVODOM V PROSPECH ÚČTU Č. 7885478002/5600, IBAN: SK93 5600 0000 0078 8547 8002,
AKO VARIABILNÝ SYMBOL UVEĎTE PRVÝCH 6 ČÍSIEL VÁŠHO RODNÉHO ČÍSLA, V PRÍPADE PRÁVNICKEJ OSOBY IČO.
 OSOBNE V KANCELÁRII ZDRUŽENIA NA MILETIČOVEJ ULICI 1 V BRATISLAVE (11. POSCHODIE) ALEBO NA POBOČKE ZDRUŽENIA

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Žiadateľ udeľuje združeniu SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVNE CENTRUM, Miletičova 1, 821 08 Bratislava, súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o
ochrane osobných údajov v rozsahu uvedenom v tejto žiadosti, resp. v rozsahu potrebnom na právne zastupovanie pred orgánmi štátnej a verejnej správy alebo inými organizáciami,
a to na účely vzniku členstva a činností spojených s členstvom v združení a právneho zastupovania žiadateľa zo strany združenia alebo zdužením povereného advokáta. Tento súhlas
žiadateľ udeľuje dobrovoľne na dobu neurčitú, avšak je uzrozumený a poučený o tom, že ho môže kedykoľvek písomne odvolať na adrese sídla alebo pobočky prevádzkovateľa
(združenia). Žiadateľ zároveň vyhlasuje, že ako dotknutá osoba si je vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, najmä § 28 (napr. právo na
opravu nesprávnych údajov, na odvolanie súhlasu, na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracovania sa skončil a pod.).

PODPIS
Žiadateľ vyhlasuje, že údaje uvedené v tejto žiadosti sú aktuálne, pravdivé, úplné, a že pred podpísaním tejto žiadosti sa oboznámil so Stanovami združenia.

Miesto a dátum ………………………/…………............……

Podpis žiadateľa

⎕⎕⎕⎕⎕⎕

ID KOORDINÁTORA*:

……………………………………………………

Podpis koordinátora .....................................................................................

*VYPĹŇA ZDRUŽENIE

SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVNE CENTRUM, občianske združenie, Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 42 363 721, tel.: +421 907 072 531, e-mail: info@chranimespotrebitelov.eu, http://www.chranimespotrebitelov.eu

VYBRANÉ USTANOVENIA STANOV
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVNE CENTRUM
Názov a sídlo
1.
2.
3.

Názov občianskeho združenia je SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVNE CENTRUM (ďalej len
„Združenie“).
Sídlom Združenia je Bratislava, adresa Miletičova 1, 821 08 Bratislava - Ružinov.
Webové sídlo Združenia je www.chranimespotrebitelov.eu.

Práva a povinnosti členov
1.

Poslanie, ciele a činnosť
1.

Poslaním Združenia je ochraňovať a presadzovať spoločné záujmy členov Združenia, ako
aj koordinovať a regulovať činnosť svojich členov v záujme vytvárať priestor pre účinné
presadzovanie oprávnených záujmov a ochranu práv spotrebiteľov, napomáhať ako aj
vytvárať nadštandardný informačný priestor týkajúci sa európskej ako aj slovenskej
spotrebiteľskej legislatívy prostredníctvom informačného a asistenčného webového
portálu Združenia a poskytovať členom Združenia bezplatnú právnu pomoc a poradenskú
a asistenčnú podporu pri presadzovaní ich oprávnených záujmov a nárokov v súlade so
zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Zákon“).

2.

Ciele Združenia sú:
a)
zastupovať spotrebiteľov, najmä členov Združenia, v konaniach pred štátnymi
orgánmi, ktoré sa týkajú uplatňovania ich práv vrátane náhrady ujmy spôsobenej
porušením práv spotrebiteľa v súlade so Zákonom;
b)
ochraňovať práva spotrebiteľov a ich oprávnené záujmy na súde, zastupovať členov
Združenia a presadzovať ich odôvodnené spoločné požiadavky pri rokovaniach
s legislatívnymi a výkonnými orgánmi štátu, s orgánmi dohľadu a inšpekcie
v oblasti ochrany spotrebiteľa, ako aj s inými právnickými osobami v súlade so
zákonom;
c)
zabezpečovať
sprostredkovanie
riešenia
sporov
medzi
spotrebiteľom
a predávajúcim, najmä pri vybavovaní reklamácie;
d)
aktívne sa zúčastňovať na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov pre
oblasť ochrany spotrebiteľa a iné súvisiace oblasti, a to v rámci všetkých fáz
legislatívneho procesu;
e)
monitorovať a posudzovať všeobecné zmluvné podmienky v spotrebiteľských
zmluvách ako aj zákonný rámec súvisiacej spotrebiteľskej dokumentácie
používanej v spotrebiteľských vzťahoch zo strany predávajúcich;
f)
prispievať k informovanosti spotrebiteľov, poskytovať odborné konzultácie
a asistenciu pri riešení problémov spotrebiteľov a poskytovať spotrebiteľom
bezplatné právne poradenstvo súvisiace s presadzovaním ich práv a oprávnených
záujmov;
g)
monitorovať implementáciu spotrebiteľskej politiky a jej uplatňovanie v praxi;
h)
podporovať nadštandardnú informovanosť spotrebiteľov a členov Združenia
prostredníctvom informačného a asistenčného webového portálu Združenia;
i)
napomáhať pri presadzovaní ekonomických záujmov a práv spotrebiteľov
vykonávaním prieskumov vrátane prieskumu problémov spotrebiteľov a
vyhodnocovaním presadzovania práv spotrebiteľov;
j)
vydávať odborné a populárne neperiodické publikácie a informačné tlačoviny,
organizovať semináre, tematické fóra a iné vzdelávacie aktivity so zameraním na
oblasť ochrany spotrebiteľa, spotrebiteľskú politiku a presadzovanie práv
a oprávnených záujmov spotrebiteľov a členov Združenia,
k)
napomáhať pri riešení sporov medzi spotrebiteľmi a ostatnými účastníkmi
zákonných alebo zmluvných vzťahov v rámci systému spotrebiteľských vzťahov,
prípadne inými osobami;
l)
prevádzkovať regionálne konzultačné kancelárie poskytujúce spotrebiteľom
informácie a poradenstvo;
m) informovať širokú verejnosť o činnosti Združenia formou aktívneho prístupu
odborných zástupcov a členov Združenia k verejným diskusiám a aktívnej účasti na
tvorbe verejných informácií formou osobnej participácie zástupcov Združenia na
verejnej prezentácií stanovísk a názorov členov Združenia,
n)
reprezentovať, podporovať a chrániť záujmy členov Združenia formou
inštitucionálnej spolupráce s domácimi a zahraničnými partnerskými organizáciami,
o)
vytvoriť a spravovať kódex správania pre výrobcov, predávajúcich, dovozcov
a dodávateľov, kontrolovať dodržiavanie tohto kódexu osobami ním dobrovoľne
viazanými, a deklarovať túto skutočnosť spotrebiteľom v súlade so Zákonom.
Združenie vykonáva činnosť potrebnú na účinné dosahovanie poslania a cieľov
uvedených v tomto článku v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

3.

Každý člen Združenia má právo:
a)
zúčastňovať sa aktivít, ktoré Združenie vykonáva v rámci dosahovania svojho
poslania, cieľov a činnosti,
b)
žiadať Združenie o poskytnutie poradenstva alebo stanoviska v spotrebiteľských
veciach v primeranom rozsahu,
c)
dať sa zastúpiť Združením v prípade potreby ochrany alebo uplatnenia svojich
individuálnych spotrebiteľských práv a nárokov,
d)
byť informovaný o činnosti Združenia,
e)
podávať návrhy, podnety a pripomienky Rade Združenia týkajúce sa činnosti
Združenia,
f)
zúčastňovať sa bez hlasovacieho práva na valnom zhromaždení členov Združenia
a predkladať návrhy,
g)
získavať nových členov Združenia,
h)
inak využiť svoje členstvo v Združení v súlade s poslaním, cieľmi a činnosťou
Združenia spôsobom neodporujúcim Stanovám, a iným vnútorným predpisom
Združenia alebo právnym predpisom Slovenskej republiky,
i)
ukončiť svoje členstvo v Združení.

Členský poplatok
1.

2.

3.

Každý člen Združenia je povinný zaplatiť Združeniu ročný členský poplatok, ktorý je
splatný v nasledovných lehotách:
a)
prvý členský poplatok (u novoprijatého člena Združenia) najneskôr dňom vzniku
členstva,
b)
druhý členský poplatok najneskôr do 30 dní po uplynutí toho štvrťroka
nasledujúceho kalendárneho roka, v ktorom členovi Združenia predošlý kalendárny
rok členstvo vzniklo,
c)
každý ďalší členský poplatok najneskôr do 30 dní po uplynutí 12 mesiacov odo dňa
vzniku predchádzajúcej povinnosti uhradiť ročný členský poplatok.
Výšku ročného členského poplatku podľa bodu 1 tohto článku určuje Rada Združenia.
Lehoty splatnosti ročného členského poplatku podľa bodu 1 tohto článku môže Rada
Združenia svojim rozhodnutím primerane skrátiť alebo predlžiť, pričom dbá aby členovi
Združenia nevznikla povinnosť zaplatiť viac ako jeden ročný členský poplatok za obdobie
12 kalendárnych mesiacov.
Rada Združenia môže rozhodnúť o odpustení povinnosti člena Združenia zaplatiť
Združeniu ročný členský poplatok, najmä z dôvodov nepriaznivej sociálnej alebo
zdravotnej situácie člena Združenia, alebo ak sa člen Združenia aktívne podieľa na
činnosti Združenia pri dosahovaní poslania a cieľov Združenia alebo sa inak mimoriadne
pričinil k rozvoju Združenia.

Orgány Združenia
Orgánmi Združenia sú:
a)
Valné zhromaždenie,
b)
Rada Združenia,
c)
Komisie Združenia.

Konanie v mene Združenia
1.

Konať a podpisovať v mene Združenia sú oprávnení:
a)
predseda Združenia samostatne vo všetkých veciach,
b)
podpredseda Združenia na základe písomného poverenia predsedu Združenia, a to
v rozsahu tohto poverenia,
c)
spoločne najmenej dvaja členovia Rady Združenia, z ktorých aspoň jeden musí byť
podpredseda Združenia,
d)
výkonný riaditeľ Združenia na základe písomného poverenia Rady Združenia, a to
v rozsahu tohto poverenia,
e)
iná fyzická osoba na základe písomného splnomocnenia Rady Združenia výlučne
v rozsahu udeleného splnomocnenia.

2.

Osoba oprávnená konať v mene Združenia sa za Združenie podpisuje tak, že k
napísanému alebo vytlačenému názvu Združenia, svojmu menu, priezvisku a funkcii
pripojí svoj podpis.

Vznik a zánik členstva
1.

2.
3.

Členstvo v Združení vzniká dňom zápisu Žiadateľa do Zoznamu riadnych členov Združenia
(ďalej len "Zoznam"). Členstvo v Združení nevznikne Žiadateľovi, ktorý nespĺňa
podmienky uvedené v čl. 3 bod 4 a 6 Stanov. Členstvo v Združení môže Žiadateľovi
vzniknúť najskôr dňom zaplatenia ročného členského poplatku podľa čl. 7 týchto Stanov.
O zápise Žiadateľa do Zoznamu rozhoduje Rada združenia, najmä na základe splnenia
podmienok podľa čl. 3 bod 3 a 6 Stanov. Na členstvo v Združení nie je právny nárok.
Rozhodnutím o zápise Žiadateľa do Zoznamu podľa bodu 2 tohto článku sa pre člena
Združenia stávajú záväzné tieto Stanovy ako aj ostatné platné vnútorné predpisy
Združenia.

SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVNE CENTRUM, občianske združenie, Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 42 363 721, tel.: +421 907 072 531, e-mail: info@chranimespotrebitelov.eu, http://www.chranimespotrebitelov.eu

