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Článok 1 
Názov a sídlo Komory 

 
1.1. Názov: Komora užívateľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov 

energie - KUVOZE 
(v ďalšom texte stanov ako Komora) 

1.2. Sídlom Komory je: Jozefa Hagaru 9, 831 51 Bratislava. 
 
 

Článok 2 
Ciele Komory 

 
2.1. Komora je dobrovoľným nezávislým odborným združením právnických a fyzických 

osôb, nie je založená za účelom dosahovania zisku. Vyvíja aktivity smerujúce k ochrane 
práv svojich členov za účelom lepšieho presadzovania ich záujmov v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energií. 

2.2. Základnými cieľmi Komory sú: 

a) analýza a definovanie spoločných záujmov členov Komory pre dané obdobie, 
b) presadzovanie oprávnených spoločných záujmov členov Komory ako podnikateľov v 

oblasti obnoviteľných zdrojov energie pri rokovaniach so štátnymi orgánmi a orgánmi 
verejnej správy, 

c) pomoc pri ochrane oprávnených záujmov členov Komory, pokiaľ sú totožné so 
spoločnými záujmami Komory, v styku so štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej 
správy, 

d) napomáhanie vytváraniu korektných podnikateľských vzťahov, transparentného 
podnikateľského prostredia s európskym štandardom kvality podnikania, 

e) analýzy podmienok podnikania v oblasti obnoviteľných zdrojov energií s využitím 
praktických poznatkov členov Komory, 

f) vyvíjanie aktivít smerujúcich k vytváraniu vhodných legislatívnych podmienok v 
oblasti obnoviteľných zdrojov energie v podmienkach SR pri rešpektovaní trvalo 
udržateľného rozvoja spoločnosti tak, aby boli kompatibilné s právnou úpravou a 
koncepciami, platnými v Európskej únii, 

g) vypracovávanie alebo zabezpečenie a financovanie vypracovania technických a 
právnych analýz v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, s osobitným zameraním na 
jej kompatibilitu s technickými a právnymi predpismi, platnými v Európskej únii, 

h) predkladanie návrhov na zmenu technických a právnych predpisov, priamo alebo 
nepriamo súvisiacimi s obnoviteľnými zdrojmi energie a podnikaním v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie, 

i) podpora zvyšovania odborných vedomostí členov Komory organizovaním a 
financovaním alebo spolufinancovaním odborných seminárov, 

j) podpora výskumu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, 
k) vydávanie a distribúcia vzdelávacích publikácií s témami obnoviteľných zdrojov 

energie, 
l) spolupráca s médiami pri riešení problematiky obnoviteľných zdrojov energie a 

všestranné rozširovanie názorov a stanovísk Komory prostredníctvom médií, 
konferencií, seminárov a pod., 

m) spolupráca s inými organizáciami ako aj ostatnými subjektmi a partnerskými 
organizáciami v zahraničí. 
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Článok 3 
Členstvo v Komore 

 
3.1. Členom Komory sa môže stať fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie, 

združenie podnikateľov, záujmové združenie právnických osôb, odborné profesijné 
združenie, občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia, investičný 
alebo neinvestičný fond, vysoká škola resp. jednotlivá fakulta vysokej školy, 
príspevková organizácia a fyzická osoba nepodnikateľ, ktorý vyvíja činnosť v oblasti 
výroby alebo dodávky zariadení pre výrobu obnoviteľných zdrojov energií, ktorý pri 
svojej činnosti využíva obnoviteľné zdroje energie alebo ktorý sa podieľa na inej 
činnosti súvisiacej s obnoviteľnými zdrojmi energie (výskum, vývoj, vzdelávanie 
a pod.). 

3.2. Členom Komory sa subjekt uvedený v bode 3.1. stane po prijatí za člena Prezídiom 
Komory na základe písomnej žiadosti o členstvo a po zaplatení členského príspevku 
podľa bodu 9.1.. 

3.3. Prezídium Komory rozhoduje o prijatí žiadateľa za člena Komory väčšinou hlasov 
svojich členov. 

3.4. Členstvo v Komore zaniká doručením písomného oznámenia člena Komory o jeho 
vystúpení z Komory Prezidentovi Komory. 

3.5. Členstvo v Komore ďalej zaniká rozhodnutím Valného zhromaždenia Komory o vylúčení 
člena Komory z dôvodu: 

a) omeškania so zaplatením členského príspevku alebo doplnkového členského 
príspevku, 

b) porušovania stanov Komory alebo iných vnútorných predpisov Komory, ktoré boli 
schválené Valným zhromaždením Komory alebo prijaté Prezídiom Komory, 

c) poškodzovania záujmov Komory, 
d) z iného vážneho dôvodu, 
e) ak bol na porušovanie týchto povinností upozornený a nezjednal nápravu alebo ďalej 

pokračoval v porušovaní povinností. 

3.6. Členstvo v Komore zaniká aj smrťou (u fyzickej osoby) alebo zánikom člena (u 
právnickej osoby). 

 
 

Článok 4 
Práva a povinnosti členov Komory 

 
4.1. Každý člen vykonáva svoje práva a plní svoje povinnosti voči Komore osobne (fyzické 

osoby), prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu (právnické osoby) alebo 
prostredníctvom nimi splnomocnenej osoby. 

4.2. Každý člen Komory má právo najmä: 

a) byt' volený do orgánov Komory a voliť orgány Komory, 
b) zúčastňovať sa na činnosti Komory, najmä prostredníctvom účasti na Valnom 

zhromaždení Komory, 
c) byť informovaný o činnosti Komory, 
d) podieľať sa na aktivitách Komory, 
e) využívať všetky služby a benefity poskytované Komorou, 
f) predkladať orgánom Komory návrhy v rozsahu Činnosti Komory a pôsobnosti jej 

orgánov. 
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4.3. Každý člen Komory je povinný najmä: 

a) dodržiavať stanovy Komory ako aj ostatné vnútorné predpisy Komory, ktoré boli 
schválené Valným zhromaždením Komory alebo prijaté Prezídiom Komory, 

b) platiť včas a v plnej výške členské príspevky a doplnkové členské príspevky, 
c) chrániť záujmy Komory a dbať o dobré meno Komory, 
d) napomáhať pri plnení cieľov Komory a aktívne sa zúčastňovať na činnosti Komory, 
e) chrániť majetok Komory, 
f) oznámiť Prezídiu Komory všetky dôležité skutočnosti, najmä zmenu identifikačných 

údajov člena Komory. 
 
 

Článok 5 
Orgány Komory 

 
5.1. Orgánmi Komory sú: 

a) Valné zhromaždenie 
b) Prezídium a Prezident 
c) Dozorná komisia 

 
 

Článok 6  
Valné zhromaždenie 

 
6.1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Komory a tvoria ho všetci členovia Komory. 

Členovia Komory sa zúčastňujú na Valnom zhromaždení osobne (fyzické osoby), 
prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu (právnické osoby) alebo prostredníctvom 
nimi splnomocnenej osoby. 

6.2. Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí: 

a) prijímať a meniť stanovy Komory, 
b) voliť a odvolávať Prezídium a Prezidenta Komory, 
c) voliť a odvolávať členov Dozornej komisie Komory, 
d) rozhodovať o základných otázkach koncepcie činnosti Komory a o spôsobe 

dosahovania cieľov Komory, 
e) schvaľovať rozpočet Komory, 
f) rozhodovať o riadnych a doplnkových členských príspevkoch, 
g) rozhodovať o návrhoch predložených Valnému zhromaždeniu, 
h) prerokovávať a schvaľovať správu o činnosti a hospodárení Komory, 
i) rozhodovať o vylúčení člena Komory, 
j) rozhodovať o dobrovoľnom rozpustení Komory alebo o jej zlúčení s iným združením, 
k) rozhodovať o ďalších otázkach, ktoré nepatria do pôsobnosti iného orgánu Komory. 

6.3. Valné zhromaždenie sa zvoláva minimálne 1x za rok, najneskôr do 30. júna príslušného 
roka. 

6.4. Valné zhromaždenie zvoláva Prezident komory, a to písomnou pozvánkou (list, e-mail, 
telefax) najneskôr 15 dní pred termínom jeho konania. Prezident Komory je povinný 
zvolať Valné zhromaždenie aj v prípade, ak ho o to požiada 1/3 členov Komory, a to 
tak, aby sa konalo najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia tejto žiadosti. Ak Prezident 
Komory takto požadované Valné zhromaždenie nezvolá, je oprávnený ho zvolať 
ktorýkoľvek z členov Komory, ktorý o jeho zvolanie žiadali alebo niektorý 
z Viceprezidentov. V pozvánke na Valné zhromaždenie musí byť uvedený termín a čas 
konania, miesto konania a program rokovania Valného zhromaždenia. V prípade 



5 / 9 

potreby sú k pozvánke pripojené podklady súvisiace s programom Valného 
zhromaždenia. 

6.5. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je na ňom prítomná aspoň polovica jeho 
členov. Každý člen Komory má pri hlasovaní na Valnom zhromaždení jeden hlas. Ak sa 
hlasuje o vylúčení člena Komory, hlasovacie právo vylučovaného člena sa nevykonáva. 
Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Na 
prijatie rozhodnutí podľa bodu 6.2. písm. a), f) a j) týchto stanov je potrebná 
nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov Komory. 

6.6. Ak nie je Valné zhromaždenie uznášaniaschopné, ten, kto Valné zhromaždenie zvolal, 
zvolá nové Valné zhromaždenie tak, aby sa uskutočnilo najneskôr do 15 dní od 
posledného zvolaného Valného zhromaždenia. Takéto Valné zhromaždenie je 
uznášaniaschopné aj vtedy, ak sa na ňom nezúčastnila nadpolovičná väčšina členov 
Komory a rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov Komory (neplatí 
pre rozhodnutia podľa bodu 6.2. písm. a), f) a j) týchto stanov). Táto skutočnosť musí 
byť v pozvánke na toto Valné zhromaždenie uvedená. 

6.7. Valné zhromaždenie rozhoduje vo forme uznesenia. 

6.8. Valné zhromaždenie vedie Prezident Komory alebo člen Komory alebo člen Prezídia 
Komory, ktorý Valné zhromaždenie zvolal. 

6.9. Z priebehu každého Valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje: 

a) dátum a miesto konania Valného zhromaždenia, 
b) výsledky hlasovania, 
c) prijaté uznesenia, 
d) neprijaté námietky členov Komory, ktorí požiadali o ich zaprotokolovanie. 

Prílohou zápisnice je prezenčná listina účastníkov Valného zhromaždenia. Zápisnicu 
vyhotovuje ten, kto viedol Valné zhromaždenie a jej kópiu doručí najneskôr do 15 dní 
odo dňa konania Valného zhromaždenia. 

 
 

Článok 7  
Prezídium a Prezident 

 
7.1. Prezídium je výkonným a riadiacim orgánom Komory a zabezpečuje jej činnosť. 

7.2. Prezídium má troch členov, ktorými sú Prezident a dvaja Viceprezidenti. Prezidentom a 
Viceprezidentom môže byť iba člen Komory, ktorý vykonáva túto funkciu osobne 
(fyzické osoby), prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu (právnické osoby) alebo 
prostredníctvom nimi splnomocnenej osoby. 

7.3. V bežných záležitostiach koná každý člen Prezídia samostatne, pokiaľ ide o 
vykonávanie činností Komory rozhodujú o jej vedení členovia Prezídia nadpolovičnou 
väčšinou hlasov, rovnako ako o prijatí nového člena Komory. 

7.4. Prezídium: 

a) zabezpečuje vykonávanie činností Komory a realizáciu jej cieľov, 
b) spravuje členské príspevky, ako aj majetok Komory, 
c) prijíma nových členov Komory, 
d) predkladá návrhy Valnému zhromaždeniu, 
e) pripravuje návrh rozpočtu a správy o činnosti a hospodárení Komory, 
f) vykonáva uznesenia Valného zhromaždenia, 
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g) zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva Komory a včasné vypracovanie ročnej 
účtovnej závierky, 

h) vedie zoznam členov Komory, 
i) zabezpečuje administratívny chod Komory, 
j) rozhoduje o vytváraní a zániku odborných sekcií. 

 

7.5. Podrobnosti o činnosti Prezídia ako aj o odmene jeho členov stanoví vnútorný predpis 
Komory schválený Valným zhromaždením. 

7.6. Štatutárnym orgánom Komory je Prezident. 

7.7. Prezídium je volené Valným zhromaždením tak, že sa z návrhov členov Komory na 
Valnom zhromaždení zostaví kandidátska listina. Následne sa hlasuje tak, že každý 
prítomný člen môže svoj hlas dať len jednému z kandidátov. Traja kandidáti s 
najvyšším počtom hlasov postupujú do druhého kola. Následne sa hlasuje tak, že 
každý prítomný člen môže svoj hlas dať len jednému z týchto zostávajúcich troch 
kandidátov. Kandidát s najvyšším počtom hlasov sa stáva Prezidentom a zostávajúci 
dvaja kandidáti sa stávajú Viceprezidentmi. 

7.8. Funkčné obdobie Prezídia je 5 rokov. 

7.9. Členstvo v Prezídiu zaniká: 

a) uplynutím funkčného obdobia, 
b) vzdaním sa funkcie adresovanom niektorému z členov Prezídia alebo vzdaním sa 

funkcie na Valnom zhromaždení, 
c) zánikom členstva v Komore, 
d) odvolaním Valným zhromaždením. 

7.10. Ak dôjde k zániku členstva Prezidenta, jeho funkciu vykonávajú spoločne zostávajúci 
Viceprezidenti, ktorí sú štatutárnymi orgánmi Komory až do zvolenia nového Prezidenta 
Valným zhromaždením. 

7.11. Pri zániku členstva člena Prezídia je osoba oprávnená zvolávať Valné zhromaždenie 
(Prezident  alebo v prípade zániku jeho členstva Viceprezidenti) bez zbytočného 
odkladu zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie za účelom voľby nového člena 
Prezídia. Ak dôjde k zániku členstva všetkých členov Prezídia naraz, mimoriadne Valné 
zhromaždenie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen Komory, aby mohlo byť nové 
Prezídium zvolené bez zbytočného odkladu. 

 
 

článok 8 
Dozorná komisia 

 
8.1. Dozorná komisia je kontrolným orgánom Komory. 

8.2. Dozorná komisia má troch členov. Členom Dozornej komisie môže byť iba člen Komory, 
ktorý vykonáva túto funkciu osobne (fyzické osoby), prostredníctvom svojho 
štatutárneho orgánu (právnické osoby) alebo prostredníctvom nimi splnomocnenej 
osoby. 

8.3. Dozorná komisia kontroluje dodržiavanie zásad hospodárenia Komory a prerokúva 
ročnú účtovnú závierku Komory. Podáva Valnému zhromaždeniu ako aj Prezídiu 
(spravidla na riadnom Valnom zhromaždení) kontrolnú správu o stave hospodárenia 
Komory.  
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8.4. Podrobnosti o činnosti Dozornej komisie ako aj o odmene jej členov stanoví vnútorný 
predpis Komory schválený Valným zhromaždením. 

8.5. Členov Dozornej komisie volí Valné zhromaždenie tak, že sa z návrhov  členov Komory 
na Valnom zhromaždení zostaví kandidátska listina. Následne sa hlasuje tak, že každý 
prítomný člen môže svoj hlas dať len jednému z kandidátov. Traja kandidáti 
s najvyšším počtom hlasov sa stávajú členmi Dozornej komisie. 

8.6. Funkčné obdobie členov Dozornej komisie je 5 rokov. 

8.7. Členstvo v Dozornej komisii zaniká: 

a) uplynutím funkčného obdobia, 
b) vzdaním sa funkcie adresovanom Prezidentovi alebo vzdaním sa funkcie na Valnom 

zhromaždení, 
c) zánikom členstva v Komore, 
d) odvolaním Valným zhromaždením. 

8.8. Pri zániku členstva člena Dozornej komisie je Prezident povinný bez zbytočného 
odkladu zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie za účelom voľby nového člena 
Dozornej komisie. 

 
 

Článok 9 
Členské príspevky 

 
9.1. Každý z členov Komory prispieva na činnosť Komory ročným členským príspevkom.  

Nový člen Komory platí členský príspevok na kalendárny rok v zmysle ustanovení bodu 
3.2. týchto stanov. Novoprijatý člen Komory je povinný zaplatiť ročný členský príspevok 
do pätnástich dní od jeho prijatia za člena Komory Prezídiom. 

Výška ročného členského príspevku pre jednotlivých členov Komory je nasledovná: 

a) 300,-EUR pre fyzickú alebo právnickú osobu oprávnenú na podnikanie, združenie 
podnikateľov, záujmové združenie právnických osôb, investičný 
alebo neinvestičný fond, 

b) 120,-EUR pre fyzickú osobu nepodnikateľa, 
c) 300,-EUR pre odborné profesijné združenie, občianske združenie, neziskovú 

organizáciu, nadáciu, vysokú školu resp. pre jednotlivú fakultu vysokej školy, 
príspevkovú organizáciu, 

d) 1,-EUR  pre študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov stredných 
a vysokých škôl, ZŤP občanov a dôchodcov. 

Výšku ročného členského príspevku pre jednotlivých členov Komory môže zmeniť Valné 
zhromaždenie Komory. 

9.2.  Ak ročné členské príspevky podľa bodu 9.1. nebudú postačovať na realizáciu činností 
Komory a na jej réžiu, môže Valné zhromaždenie rozhodnúť o povinnosti každého 
člena zaplatiť doplnkový členský príspevok. Doplnkový členský príspevok je každý z 
členov Komory povinný zaplatiť v termíne stanovenom v uznesení Valného 
zhromaždenia o doplnkovom členskom príspevku. 

9.3.   Členské príspevky sa uhrádzajú na bankový účet Komory. 

9.4.  Vyúčtovanie členských príspevkov sa vykonáva v rámci schválenia ročnej účtovnej  
závierky Komory. 
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9.5.   Po zániku členstva v Komore sa členské príspevky nevracajú. 
 
 

Článok 10 
Hospodárenie Komory 

 
10.1. Komora hospodári s finančnými prostriedkami vytvorenými z členských príspevkov 

členov Komory, darov fyzických alebo právnických osôb, grantov a dotácií, ako aj s 
majetkom, ktorý nadobúda v priebehu svojej činnosti. Majetok Komory môže byť 
hnuteľný aj nehnuteľný. 

10.2. Pre riadny chod si Komora po svojom vzniku zriadi bežný bankový účet. 

10.3. Hospodárenie Komory sa riadi rozpočtom, ktorý schvaľuje Valné zhromaždenie po 
predložení jeho návrhu Prezídiom a ďalšími uzneseniami Valného zhromaždenia alebo 
rozhodnutiami Prezídia v rámci ich právomoci. 

10.4. Členovia Komory nezodpovedajú za záväzky Komory. 

10.5. Majetok Komory slúži k zabezpečeniu jej činností a je spravovaný Prezídiom. 

10.6. Pre každý účtovný rok zostaví Prezídium účtovnú závierku Komory, výkazy o majetku a 
záväzkoch tak, aby mohli byť preskúmané a prerokované s Dozornou komisiou a aby o 
nich mohla byť podaná správa na Valnom zhromaždení. 

10.7. Na základe návrhu Dozornej komisie alebo na základe uznesenia Valného 
zhromaždenia môže byť vykonaný audit. 

10.8. Súčasťou ročnej účtovnej závierky je aj vyúčtovanie členských príspevkov členov 
Komory za príslušný rok. 

 
 

Článok 11 
Odborné sekcie 

 
11.1. Komora môže vytvárať odborné sekcie. 

11.2. O vytvorení odbornej sekcie rozhoduje Prezídium Komory. 

11.3. Odborná sekcia je poradným a konzultačným orgánom Komory bez právnej subjektivity 
a jej činnosť riadi Prezídium. 

 
 

Článok 12  
Zánik Komory 

 
12.1. Komora môže zaniknúť na základe uznesenia Valného zhromaždenia o jej: 

a) dobrovoľnom rozpustení, 
b) zlúčení s iným združením. 

12.2. Valné zhromaždenie oznámi zánik združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra SR. 

12.3. Komora môže zaniknúť na základe právoplatného rozhodnutia Ministerstva vnútra SR o 
jej rozpustení za splnenia zákonných podmienok v zmysle § 12 ods. 3. zákona 
č. 83/1990 Zb. 
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12.4. Pri zániku Komory bez právneho nástupcu sa vykoná majetkové vyrovnanie, ktoré 
zabezpečí likvidátor menovaný Valným zhromaždením v uznesení o dobrovoľnom 
rozpustení Komory. Likvidátor vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a postupuje 
primerane podľa § 70 - 75 Obchodného zákonníka. Likvidačný zostatok bude rozdelený 
medzi členov Komory v podieloch určených podľa celkovej výšky ich členských 
príspevkov vrátane doplnkových členských príspevkov, zaplatených počas trvania ich 
členstva v Komore. Pri zániku združenia na základe právoplatného rozhodnutia 
Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení, vykoná majetkové vyrovnanie Komory 
likvidátor určený Ministerstvom vnútra SR. 

 
 

Článok 13 
Záverečné ustanovenia 

 
13.1. Všetky zmeny týchto stanov môžu byť prijímané výlučne Valným zhromaždením a 

musia byť vyhotovené v písomnej forme. Zmenu stanov oznámi Komora písomne 
Ministerstvu vnútra SR do 15 dní od jej schválenia a pripojí vo dvoch vyhotoveniach 
text zmeny. 

13.2. Tieto stanovy sa vyhotovujú v troch rovnopisoch, z ktorých dva sa zasielajú pre účel 
registrácie Ministerstvu vnútra SR.  

 

Týmito stanovami strácajú platnosť stanovy vzaté na vedomie Ministerstvom vnútra dňa 
25.05.2012 pod číslom VVS/1-900/90-36200-1. 

 

 

 


