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I. Orgány a zástupcovia Komory
1) Orgánmi Komory sú:
a)

Valné zhromaždenie Komory

b) predstavenstvo Komory
c)

dozorná rada Komory

2) Štatutárni zástupcovia Komory sú:
a)

predseda

b) podpredseda(ovia) v rozsahu poverených právomocí
3) Predseda:
a)

Zastupuje Komoru voči vonkajším subjektom doma i v zahraničí. Riadi sa pritom stanovami, programovými
dokumentmi, organizačným a rokovacím poriadkom a uzneseniami Valného zhromaždenia a uzneseniami
predstavenstva.

b) Riadi rokovanie Valného zhromaždenia a predstavenstva.
c)

Predsedu zastupuje podpredseda(ovia) z poverenia predsedu, alebo predstavenstva.

d) Predsedovi prináleží paušálna náhrada za vynaloženie nevyhnutných nákladov v súvislosti s činnosťou
Komory. Výšku tejto náhrady každoročne stanoví predstavenstvo.
4) Doplňovanie členov predstavenstva a dozornej rady.
a)

Pokiaľ dôjde k ukončeniu funkcie niektorého z členov týchto orgánov, bude sa postupovať podľa Stanov
článok V. bod 5.

b) Takto kooptovaný člen do orgánov Komory je riadnym členom orgánu až do skončenia volebného obdobia.
II. Členstvo v Komore
1) Formy členstva:
a)

riadne

b) čestné
2) Riadnym členom sa môže stať občan SR majúci profesionálny prípadne záujmový vzťah k pozemkovým úpravám
podaním prihlášky, jej prijatím predstavenstvom a úhradou členského príspevku na rok kedy členstvo vzniká.
3) Čestným členom sa môže stať občan SR i cudzí štátny príslušník, keď sa mimoriadne zaslúžil o rozvoj pozemkových
úprav, alebo má záujem či právomoc v rámci svojho pôsobenia priaznivo ovplyvňovať stav a vývoj pozemkových
úprav v SR. Zo strany čestného člena sa môže jednať i o materiálnu podporu činnosti Komory v jej odbornej
technickej a spoločensky prospešnej práci. Čestné členstvo udeľuje Valné zhromaždenie na návrh predstavenstva.
4) Práva a povinnosti čestného člena:
a)

čestný člen má rovnaké práva ako riadny člen,

b) čestný člen neplatí členské príspevky,
c)

činnosť čestného člena nesmie odporovať stanovám Komory.

5) Zánik členstva vylúčením musí byť:
a)

prejednaný a odsúhlasený predstavenstvom komory

b) písomne oznámený vylúčenému členovi Komory s uvedením dôvodu vylúčenia. Za deň vylúčenia je
považovaný 15. deň od doručenia písomného oznámenia o vylúčení člena, pokiaľ sa tento neodvolá. Proti
rozhodnutiu predstavenstva Komory o vylúčení sa môže vylúčený odvolať u dozornej rady Komory. Dozorná
rada musí do jedného mesiaca od doručenia odvolania rozhodnúť o jeho oprávnenosti. Výsledok rozhodnutia
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musí neodkladne oznámiť písomne vylúčenému členovi a predstavenstvu Komory. Do doby rozhodnutia
dozornej rady je odvolávajúcemu pozastavené členstvo v Komore s tým, že počas tohto obdobia nie sú účinné
ani práva ani povinnosti člena.
III. Stále a dočasné komisie
Valné zhromaždenie a predstavenstvo môžu zriaďovať a rušiť svoje stále a dočasné komisie podľa potreby a
vymedzujú ich činnosť.
IV. Tajomník Komory
Je menovaný a odvolávaný predstavenstvom Komory. Tajomník zabezpečuje vedecko-technický program Komory a
zodpovedá za jeho plnenie. Vykonáva činnosti uvedené v pracovnej náplni stanovenej predstavenstvom Komory. Za
túto činnosť mu prislúcha odmena, jej výšku každoročne určí predstavenstvo.
V. Dokumentácia o zriadení a činnosti Komory
1) Základné doklady o zriadení Komory a jej členoch, ako i štatutárne akty (stanovy, rokovací poriadok, volebný
poriadok a organizačný poriadok) sú uložené v sídle Komory.
2) Dokumentácia o rokovaniach (zápisy) rozhodnutiach a pracovnej dokumentácii Valného zhromaždenia,
predstavenstva a dozornej rady i medzinárodných stykoch sú uložené v sídle Komory.
3) Dokumentácia o majetku Komory, hospodárení a účtovníctve včítane uzatvorených zmlúv je uložená v sídle
Komory.
VI. Podávanie a vybavovanie návrhov a sťažností
1) Členovia Komory uplatňujú svoje práva spravidla na Valnom zhromaždení, alebo písomným podaním dozornej
rade alebo predstavenstvu Komory.
2) Zodpovednosť za vybavenie pripomienok predložených na Valnom zhromaždení určuje Valné zhromaždenie.
V ostatných prípadoch rozhoduje dozorná rada alebo predstavenstvo Komory.
3) Pri opakovaných podaniach rozhodne o konečnom vybavení Valné zhromaždenie.

Organizačný poriadok nadobúda platnosť dňom schválenia Predstavenstvom dňa 29.6.2011.
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