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HOSPODÁRSKY PORIADOK
Slovenskej komory medicínsko-zdravotníckych pracovníkov
Článok. 1
Základné princípy hospodárenia
1. Hospodárením komory sa rozumie vykonávanie peňažných a nepeňažných transakcií za účelom
zabezpečenia funkcií, prevádzkových potrieb komory, obstarania hmotného a nehmotného majetku
potrebného na plnenie úloh komory a vstupovanie do záväzkových vzťahov.
2. Hospodárenie Slovenskej komory medicínsko – technických pracovníkov (ďalej „SK MTP” alebo „komora“)
a jej regionálnych komôr (ďalej len „RK MTP“) sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými
v oblasti hospodárenia. SK MTP je pri svojom rozhodovaní viazaná štatútom a ostatnými vnútornými
predpismi.
3. SK MTP samostatne hospodári s vlastným majetkom.
4. SK MTP a RK MTP hospodária na základe rovnakých princípov, v súlade so Štatútom SK MTP.
5. Výdavky rozpočtu môžu byť použité výhradne na činnosti v prospech všetkých členov komory, podľa
rozpočtu schváleného Radou SK MTP. Všetky orgány komory nesú zodpovednosť za hospodárenie s
majetkom a finančnými prostriedkami na princípe osobnej zodpovednosti.

Článok 2
1. Komora hospodári na princípoch rozpočtovania príjmov a výdavkov.
2. Rozpočet sa zostavuje na základe kalkulácie finančných prostriedkov, potrebných na vykonanie činností
smerujúcich k naplneniu cieľov komory.
3. Do rozpočtu SK MTP sa začleňujú výdavky na činnosť orgánov komory a činnosť orgánov sekcií na úrovni
SK MTP. Do rozpočtov RK MTP sa začleňujú výdavky na činnosť orgánov RK MTP. Rada SK MTP schvaľuje
zásady mzdového poriadku SK MTP pre zamestnancov kancelárie RK MTP, Rada SK MTP schvaľuje zásady
mzdového poriadku SK MTP pre zamestnancov kancelárie SK MTP a kancelárie RK MTP.
4. Majetok SK MTP tvorí hmotný a nehmotný majetok, finančné prostriedky (peňažné prostriedky), ceniny
a pohľadávky. Finančné prostriedky sa ukladajú v peňažných ústavoch na osobitných účtoch,
prostredníctvom ktorých sa vykonáva väčšina peňažných operácií. Povolená pokladničná hotovosť pre SK
MTP je 800 € a pre RK MTP 400 €.
5. Majetok je vo vlastníctve toho subjektu, ktorý ho nadobudol. SK MTP a RK MTP môžu s týmto majetkom
vykonávať podnikateľskú činnosť, ak je v súlade so všeobecne záväznými predpismi a vnútornými
poriadkami komory. Ak má SK MTP alebo RK MTP majetok prenechaný fyzickými alebo právnickými
osobami do užívania alebo do správy, vzťahujú sa naň všeobecne záväzné predpisy a zmluvy, na základe
ktorých bol prenechaný.
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6. Na platnosť všetkých právnych úkonov v oblasti hospodárenia je potrebný podpis oprávnenej osoby a to:

a) prezidenta SK MTP alebo ním poverenej osoby. Prezident regionálnej komory je oprávnený
uskutočňovať výlučne právne úkony týkajúce sa regionálnej komory, pre platnosť takéhoto právneho
úkonu je nevyhnutné pripojiť k označeniu „Slovenská komora medicínsko – technických pracovníkov“,
názov príslušnej regionálnej komory a podpis prezidenta regionálnej komory. Rada SK MTP môže
poveriť na právne úkony týkajúce sa regionálnej komory inú osobu, pre platnosť úkonu musí byť také
splnomocnenie písomné, splnomocniteľom musí byť SK MTP a splnomocnenec musí byť členom
príslušnej regionálnej komory.
7. V prípade zlúčenia alebo rozdelenia jednotlivých RK MTP si vzájomné nároky vysporiadajú regionálne
komory medzi sebou zmluvne.
8. SK MTP a RK MTP tvoria rezervný fond a podporný fond, na krytie nerozpočtovaných udalostí.
9. Kontrolu dodržiavania zásad riadneho hospodárenia s majetkom SK MTP a čerpanie finančných
prostriedkov vykonáva Kontrolný výbor SK MTP a Kontrolný výbor RK MTP .
10. Zmeny hospodárskeho poriadku podliehajú schváleniu Snemom SK MTP.

Článok 2a
1. SK MTP vedie účtovnú evidenciu v zmysle zákona NR SR 431/2002 Z. z., v režime podvojného účtovníctva.
2. Účtovné doklady regionálnej komory odovzdáva hospodár RK alebo prezident RK v Kancelárii SK MTP
štvrťročne, do 10 dňa v mesiaci nasledujúcom po skončení kalendárneho štvrťroka. Regionálna komora je
povinná odovzdať všetky účtovné doklady najneskôr do 25. januára nasledujúceho roka. Ak porušením
povinností uvedených v tomto ustanovení vznikne SK MTP škoda, zodpovedá za ňu prezident RK, ktorý
porušil povinnosť odovzdať doklady včas. Kancelária SK MTP vypracuje správu o hospodárení a podá
daňové priznanie. Všetky pokladničné knihy sú uložené v kancelárii SK MTP.
3. Jednotliví prezidenti regionálnych komôr doručia na sekretariát SK MTP rozpočty a správy o hospodárení
hneď po ich schválení.

Článok 3
Postup pri zostavovaní návrhu rozpočtu
1. V rozpočte sa povinne uvádza výška nasledovných príjmových a výdavkových položiek.
Výšku príspevkov a poplatkov určuje príloha hospodárskeho poriadku.
Príjmy rozpočtu:
a) príjmy zo zápisného príspevku pri vstupe do komory
b) príjmy z členských príspevkov
c) príjmy z poplatkov za služby členom a nečlenom
d) príjmy z činností, na ktoré má SK MTP a RK MTP oprávnenie v súlade so všeobecne záväznými
predpismi
e) príjmy z úrokov na bežných účtoch v peňažných ústavoch
f) dary, dotácie
g) príjmy z peňažných pokút
h) ostatné príjmy
Výdavky rozpočtu:
a) nájomné + energie (napr. kancelária, priestory pre snemy a iné rokovania)
b) spotrebný materiál
c) vzdelávacie akcie
d) personálne náklady, funkčné požitky
e) odvody, dane, poistenie
f) prevádzkové náklady
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2

g) iné služby (napr. ekonomické, právne..)
h) cestovné (tuzemské, zahraničné cesty)
i) telefón, fax, internet
j) poštovné
k) reprezentačné, dary
l) rokovania orgánov komory, snemu
m) náklady na informačné služby
n) členstvo v medzinárodných organizáciách
o) obstaranie drobného dlhodobého majetku
p) opravy a údržba
q) iné výdavky
Majetok a fondy komory a RK MTP:
a) rezervný a podporný fond
b) HIM
c) DHIM
2. Pre tvorbu rozpočtu platia nasledovné všeobecné zásady:
− výšku na prerozdelenie finančných prostriedkov medzi SK MTP a RK MTP na obdobie kalendárneho
roka stanovuje Snem komory.
− podkladom na stanovenie výšky odvodov regionálnych komôr na obdobie kalendárneho roka sú
skutočné výdavky predchádzajúceho roka a kalkulácia finančných potrieb na krytie nových úloh
komory v budúcom roku.

Článok 4.
Platenie a rozdelenie príspevkov a poplatkov
1. Výšku jednotlivých príspevkov a poplatkov a ich rozdelenie medzi SK MTP a RK MTP navrhuje Rada SK
MTP v prílohe hospodárskeho poriadku, ktorý schvaľuje Snem SK MTP.
2. Člen platí členský príspevok v SK MTP, ktorej je členom raz ročne a to do 15. marca príslušného
kalendárneho roka. Členský príspevok sa uhrádza v plnej výške na celý rok, bez ohľadu na to kedy bol v
priebehu kalendárneho roka člen prijatý. V prípade ukončenia členstva sa príspevok nevracia.
3. Zápisné sa platí pri podaní prihlášky za člena, pri zániku členstva sa nevracia.
4. Spôsob inkasovania príspevkov je v kompetencii orgánov SK MTP, ktoré sú viazané dodržiavaním zásad
hospodárenia s finančnou hotovosťou.
5. Komora prevedie na účet regionálnych komôr odvody podielov z členského v príslušnej výške za mesiac
január a február do 31. marca príslušného roka a za ostatné mesiace roka vždy do posledného dňa
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo členské prijaté na účet komory.
6. Poplatky za úradné doklady ( napr. evid. listy, preukazy...), uhrádzajú regionálne komory na účet SK MTP,
svojim členom ich však neúčtujú.
7. Pokuty určené zákonom 578/2004 Z. z. a Disciplinárnym poriadkom SK MTP podľa §65 ods.2 –
disciplinárne opatrenia, sa platia na účet SK MTP.
8. Všetky príspevky a poplatky sa platia výlučne na účet SK MTP. V prípade ak je príspevok alebo poplatok
zaplatený v hotovosti v sídle regionálnej komory, prevedie ho prezident RK/hospodár RK bez zbytočného
odkladu na účet SK MTP.
9. Registrácia spojená s členstvom v SK MTP bude môcť vyberať poplatky s tým spojené poverený prezident
RK MTP.

Článok 5.
Podmienky a postupy hradenia výdavkov v rámci rozpočtu
1. Z príjmov komory sa môže financovať:
a) obstaranie hmotného a nehmotného majetku
b) materiálové zabezpečenie činnosti komory
Hospodársky poriadok SK MTP
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

externé služby (telekomunikácie, nájomné, opravy a údržba, odborné poradenstvo)
rokovania orgánov komory, schôdze, porady, zasadania
vzdelávacia činnosť
výdavky na reprezentáciu, dary
informačnú a vydavateľskú činnosť
náhrady výdavkov funkcionárov, členov a zamestnancov, vrátane výdavkov na pracovné cesty
mzdy zamestnancov,
medzinárodné vzťahy a členstvo v medzinárodných organizáciách
ďalšie výdavky
účelovo viazaný príspevok na aktivitu sústavného vzdelávania organizovanú RK MTP aj v prípade, že
náklady na aktivitu sústavného vzdelávania sú vyššie ako príjem SK MTP z príspevkov členov RK MTP,
ktorá aktivitu sústavného vzdelávania organizuje. Účelovo viazaný príspevok nesmie byť vyšší ako 500
€ a zodpovedá výške náhrady nákladov na aktivitu sústavného vzdelávania. Podmienky financovania
podľa tohto písmena upravuje ustanovenie článku 5 ods. 5 písmeno b/, Hospodárskeho poriadku.
Financovanie podľa tohto písmena je podmienené rozhodnutím Rady SK MTP o účelovom príspevku.
2. Vynaloženie výdavkov sa preukazuje originálnymi dokladmi podľa účtovných predpisov. Tieto doklady
predkladajú funkcionári, členovia a zamestnanci komory.
3. Rada komory hospodári s majetkom komory a zodpovedá za hospodárenie. Radu komory o hospodárení
informuje prezident na riadnom zasadnutí Rady komory.
4. S podúčtom regionálnej komory disponuje prezident SK MTP, prezident RK MTP alebo ním poverená
osoba.
5. Pre jednotlivé druhy výdavkov platia nasledovné zásady:
a) Hospodárske výdavky:
• Organizácie komory uhrádzajú zo svojich prostriedkov výdavky na organizačné a hospodárske
zabezpečenie činnosti, najmä nájomného, kancelárskych potrieb, tlačív, poštovného, telekomunikačných poplatkov, poistného, dopravného a pod. Tieto výdavky sa hradia v sume preukázanej
dokladmi o nákupe materiálu.
• Pokiaľ dôjde k uvoľneniu pracovníka z práce na výkon funkcie v komore alebo komora zamestná
pracovníka na vykonávanie určitých činností, riadi sa ich odmeňovanie podľa mzdového poriadku
schváleného Radou SK MTP.
• Na vykonanie prác, ktoré nemožno zabezpečiť iným spôsobom, možno uzatvárať pracovno-právne
vzťahy, za ktoré prináleží mzda alebo dohody o vykonaní práce alebo dohody o brigádnickej práci
študentov, za ktoré prináleží odmena. Mzdy a odmeny sa vyplácajú podľa mzdového poriadku, ktorý
schvaľuje Rada SK MTP na návrh prezídia SK MTP.
b) Výchovná a vzdelávacia činnosť:
• SK MTP môže hradiť zo svojich prostriedkov výdavky na organizovanie odborných a vedeckých
sympózií, kongresov, konferencií, seminárov, ktoré organizuje na dosiahnutie cieľov komora.
• Komora môže prispieť na úhradu výdavkov, ak je s inou organizáciou spoluorganizátorom výchovnovzdelávacích podujatí. Výška príspevku a jeho účel sa dohodnú vždy zmluvne podľa miery účasti SK
MTP alebo RK MTP.
• Na podujatia v medzinárodných stykoch, sa rozpočet predloží na schválenie Rade SK MTP, ktorá určí
limit príspevkov na výdavky.
• Náhrady za pozvaných hostí sa uhrádzajú v plnej výške z prostriedkov SK MTP alebo RK MTP.
• SK MTP a RK MTP môžu zakupovať knižné a časopisecké publikácie, tlač, potrebnú pre činnosť orgánov
a členov komory.
• RK MTP môžu poskytnúť svojim členom príspevok na vzdelávanie, o poskytnutí a výške príspevku
rozhoduje Rada RK MTP, podľa výšky finančných prostriedkov, ktoré pre oblasť vzdelávania boli
schválené v rozpočte RK MTP.
Hospodársky poriadok SK MTP
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•

Výdavky na náhradu cestovného a súvisiacich výdavkov pri účasti na vzdelávacích akciách sa hradia
maximálne do výšky upravenej všeobecne záväzným právnym predpisom.
• Aktivita sústavného vzdelávania (ďalej len „aktivita“) organizovaná RK MTP, ktorej príjem z príspevkov
členov RK MTP je nižší ako náklady na aktivitu, môže byť 1x za obdobie 12 mesiacov zaplatená
z finančných prostriedkov SK MTP.
• Podmienky financovania:
- Aktivita musí byť uznaná radou SK MTP. RK MTP písomne požiada o zaplatenie nákladov na
organizovanie aktivity a o poskytnutie preddavku ak je to potrebné. Žiadosť musí byť písomná, musí
byť dátumovaná, podpísaná prezidentom RK MTP a doručená kancelárii SK MTP najneskôr 90 dní
pred konaním aktivity. Žiadosť musí obsahovať názov aktivity, špecifikáciu nákladov a predpokladaný
počet účastníkov.
- Rada SK MTP rozhodne o žiadosti a ak jej vyhovie, rozhodnutie o účelovom príspevku nezdôvodňuje.
Ak Rada SK MTP žiadosť čiastočne a/alebo úplne zamietne, túto skutočnosť spolu s odôvodnením
oznamuje Kancelária SK MTP žiadateľovi. Súhlasné rozhodnutie Rady SK MTP nie je nárokovateľné
ani v prípade ak žiadateľ splní podmienky uvedené v tomto ustanovení.
- Aktivita sústavného vzdelávania (ďalej len „aktivita“) organizovaná RK MTP, ktorej príjem z príspevkov
členov RK MTP je rovnaký alebo vyšší ako náklady na aktivitu, môže byť 1x za obdobie 12 mesiacov
zaplatená z finančných prostriedkov SK MTP. Podmienky financovania sú rovnaké ako pre RK MTP
s príjmom nižším ako náklady na aktivitu, súhlasné rozhodnutie Rady je však v tomto prípade
nárokovateľné, ak žiadateľ splní podmienky uvedené v tomto ustanovení. Vyúčtovanie preddavku
a/alebo vyúčtovanie nákladov zaplatených z účelovo viazaného príspevku pošle prezident RK MTP
Kancelárií SK MTP najneskôr do 30 dní od konania aktivity. Porušenie tejto povinnosti rovnako ako
nesprávne použitie preddavku a/alebo nákladov, Kancelária SK MTP okamžite oznámi prezidentovi
RK MTP a súčasne aj Rade SK MTP.
c) Výdavky na zasadania :
• SK MTP uhrádza nevyhnutné náklady spojené so zasadaniami Snemu SK MTP, Rady SK MTP, predsedov
výborov sekcií zdravotníckych odborov na republikovej úrovni, Disciplinárnej komisie a Kontrolného
výboru. V súvislosti s rokovaním Snemu uhrádza SK MTP všetky výdavky delegátov spojené so
základným pracovným materiálom, občerstvením, stravovaním, ubytovaním, úhradou nájomného,
prevádzkovanie zasadacích priestorov . Náklady na cestovné delegátov znášajú RK MTP.
• Členom volených orgánov SK MTP na republikovej úrovni, ktorí sa zúčastnia rokovania Snemu, uhrádza
náklady SK MTP vrátane ubytovania po ukončení Snemu.
• Pri rokovaniach Rady uhradí komora výdavky na nájomné a prevádzkovanie zasadacích priestorov,
cestovné výdavky na člena Rady podľa zákona o cestovných náhradách a vykonávacích predpisov
k nemu. Na jedného účastníka zasadania uhradí výdavky na občerstvenie vo výške 7,00- €, členom
Rady ktorým sa vyplácajú náhrady na stravné podľa uvedených všeobecne záväzných predpisov sa zníži
o túto sumu náhrada za stravné v prípade ak ju prevyšuje.
• Pri rokovaniach Prezídia SK MTP, Disciplinárnej komisie SK MTP a Kontrolného výboru SK MTP sa
uhrádzajú výdavky rovnako ako pri rokovaní Rady SK MTP. Podobne sa postupuje pri rokovaniach
výborov profesijných sekcií a rád na republikovej úrovni.
• Pri zasadaniach prezidentov RK na republikovej úrovni uhradí SK MTP výdavky na nájomné
a prevádzkovanie zasadacích priestorov. Na jedného účastníka zasadania uhradí výdavky na
občerstvenie vo výške 7,00- €, ostatné náklady znášajú RK.
• Z peňazí určených na reprezentáciu sa hradia výdavky na stravu a pohostenie, nákup vecných darov,
vstupné na kultúrne alebo iné spoločenské akcie, výdavky na dopravu hostí, prípadne iné odôvodnené
výdavky. Výdavky na reprezentáciu sa preplácajú v preukázanej sume, do výšky prostriedkov
rozpočtovaných na tento účel.
d) Odmeny a dary:
• Z prostriedkov organizácií SK MTP možno poskytovať členom SK MTP, ale aj iným fyzickým osobám,
odmeny a dary za príkladné plnenie úloh pre organizáciu a pri získaní ocenenia „TOP MedicínskoHospodársky poriadok SK MTP
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technický pracovník“. Pri významných životných jubileách členov SK MTP je možné poskytnúť odmenu
alebo vecný dar.
e) Podpory a príspevky:
• Z finančných prostriedkov RK možno poskytnúť členovi RK jednorazovú podporu na preklenutie ťažkej
životnej situácie, do ktorej sa dostal nie vlastným zavinením, jednorazový príspevok až do výšky 100 €
na člena a rok.
• Podpora je nenávratná a o jej poskytnutí rozhodne Rada RK na základe posúdenia žiadosti. Na
poskytnutie podpory nie je právny nárok, proti rozhodnutiu Rady RK o výške podpory alebo
o zamietnutí žiadosti nie je prípustný opravný prostriedok.
f) Náhrady výdavkov funkcionárov, poverených členov a zamestnancov komory:
Náhradami výdavkov vynaložených na činnosť komory sa rozumejú cestovné výdavky, poplatky spojov a
telekomunikácií, ďalšie preukázané osobné výdavky vynaložené na zabezpečenie činnosti komory.
- výdavky na poštovné prepláca do výšky preukázaných poplatkov , telekomunikačné poplatky za hovory
uskutočnené telefónmi, ktoré sú vo vlastníctve komory hradí v plnej výške.
- telekomunikačné poplatky za hovory uskutočnené telefónmi vo vlastníctve volených funkcionárov hradí
formou príspevku vo výške stanovenej Radou komory.
- výdavky na pracovné cesty za účelom zabezpečenia potrieb komory sa preplácajú v zmysle Zákona cestovných náhradách a vykonávacích predpisov k nim.
- členom voleného orgánu za účasť na rokovaniach, na ktorej je poverený prezídiom komory a na zasadnutiach orgánov komory prináleží finančná náhrada do výšky 20,00 € za hodinu. Výšku náhrady určí
rada komory .
- za čas strávený cestou na rokovanie a zasadnutia orgánov komory prináleží členom voleného orgánu
finančná náhrada do výšky 10 € za hodinu. Výšku náhrady určí rada komory.
Výdavky sa hradia z rozpočtu komory, vo výške preukázanej účtovnými alebo inými dokladmi podľa
všeobecne záväzných predpisov. Výdavky na stravu, cestovné a ubytovanie sa uhrádzajú iba v prípade, že
neboli hradené organizátorom akcie. O vykonaní cesty rozhoduje Rada, prípadne prezídium komory.
g) Mzdy zamestnancov:
Mzdy a odmeny zamestnancov sa vyplácajú podľa mzdového dekrétu pracovníka, ktorý je schválený
Radou komory. Mzdy zamestnancov vo vedľajšom pracovnom pomere stanovuje prezident komory
a schvaľuje Rada komory.

Článok 6
Tvorba a použitie fondov
1. SK MTP a RK MTP môžu vytvárať rezervný, podporný a ďalšie účelové fondy.
2. Použitie týchto fondov musí byť stanovené osobitným predpisom, schváleným Radou SK MTP.
3. Fondy sa vytvárajú z prebytkov hospodárenia bežného roku. O rozdelení prebytku hospodárenia medzi
rezervný a ďalšie účelové fondy rozhodne v rámci ročnej účtovnej závierky Rada komory.
4. Rezervný fond sa používa na financovanie nepredvídaných výdavkov nezahrnutých v rozpočte.

Článok 7
Postup a právomoci pri vykonávaní hospodárskych transakcií
1. Právomoci pri schvaľovaní jednotlivých výdavkových položiek – priamy nákup:
Prezident komory – v rámci schváleného rozpočtu v hodnote do 500 €
Rada komory - výdavky komory nad 500 €
2. Disponovanie s peniazmi a majetkom komory sa môže uskutočniť len na základe zmlúv, faktúr,
dodacích listov, zápisov o prevzatí majetku do užívania, protokolov o vyradení majetku, prípadne na
základe iných dokladov vystavených v súlade so zákonom o účtovníctve, podpísaných zodpovednou
osobou.
3. Osoby oprávnené na schvaľovanie hospodárskych transakcií sú povinné potvrdiť svoj súhlas s vykonaním
transakcie podpisom na účtovnom doklade, podľa ktorého sa transakcia vykoná.
Hospodársky poriadok SK MTP
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4. Pod kolektívnym schvaľovaním sa rozumie, že o vykonaní transakcie rozhodne osoba
zodpovedná za
odborný výkon transakcie a osoba s právom schváliť transakciu. Obidve osoby podpíšu účtovný doklad na
vykonanie transakcie.

Článok 8
Postup pri uzatváraní zmluvných vzťahov
1. Zmluvy o pracovno-právnych vzťahoch uzatvára v mene SK MTP prezident komory alebo ním poverená
osoba na základe predchádzajúceho rozhodnutia Rady SK MTP.
2. Oprávnenou osobou na uzatváranie obchodných záväzkov podľa §261 až 755 Obchodného zákonníka je
prezident komory, ktorý môže toto oprávnenie v odôvodnených prípadoch delegovať na ďalšie osoby.
3. Prezident komory uzatvára obchodné zmluvy na základe predchádzajúceho súhlasu Prezídia SK MTP.

Článok 9
Hospodárenie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom
1. Rada SK MTP zodpovedá za hospodárenie komory a účelné využívanie majetku komory.
2. Účtovníctvo komory vedie a spracúva zamestnanec komory s ekonomickým vzdelaním. Rada komory
môže objednať vedenie účtovníctva u tretej osoby, poskytujúcej účtovné alebo daňové služby.
3. Komora uzatvára dohody o hmotnej zodpovednosti so zamestnancami, ktorý nakladajú
s peňažnými/finančnými alebo inými zverenými hodnotami. Ak tretia osoba, ktorá nie je zamestnancom
komory, nakladá s peňažnými/finančnými alebo inými zverenými hodnotami, uzatvorí komora s takou
treťou osobou dohodu obdobnú dohode o hmotnej zodpovednosti.
4. Prezident je povinný zabezpečiť inventarizáciu hmotného a nehmotného majetku, záväzkov pokladničnej
hotovosti a ďalších majetkových hodnôt v súlade s platnými právnymi predpismi.
5. Komora je povinná zabezpečiť primeranú ochranu majetku a informácií mechanickou alebo elektronickou
formou. Ak obstarávacia cena hnuteľného majetku prekročí hodnotu 10.000 €, je komora povinná poistiť
tento majetok.
6. Rada komory rozhoduje o odovzdaní majetku do bezodplatného užívania tretej osoby a/alebo
zamestnancovi a to výlučne na účely súvisiace s činnosťou komory a/alebo plnenie pracovných úloh
a/alebo reprezentáciu komory, na vopred určený čas alebo obdobie. Odovzdanie majetku komory do
užívania tretej osobe alebo zamestnancovi sa eviduje v osobitnej evidencii, potvrdením prevzatia
majetku, zodpovedá tretia osoba alebo zamestnanec za vrátenie majetku alebo za náhradu škody vo výške
nadobúdacej ceny odovzdaného majetku. O spôsobe vysporiadania škody rozhodujú príslušné orgány
komory. Pri škode do 2000 € Rada komory, pri škode vyššej ako 2.000 € Snem komory.
7. Majetok, ktorý sa nepoužíva a je účtovne odpísaný, sa môže vyradiť ako nepotrebný. O vyradení majetku
rozhoduje tzv. škodová komisia. O zriadení škodovej komisie, jej zložení a kompetencii, rozhodne na
spoločnom rokovaní Rada a Kontrolný výbor komory.

Článok 10
Organizačné a personálne zabezpečenie hospodárenia
1. Zmluvné vzťahy na výkon hospodárskych funkcií komory uzatvára prezident komory na základe
predchádzajúceho rozhodnutia Rady SK MTP.
2. Osoby, ktoré spracovávajú prvotné účtovné doklady, vykonávajú účtovnú transakciu iba na základe
príkazu alebo dispozície funkcionárov a riadiacich pracovníkov poverených rozhodovaním o vykonaní
hospodárskej transakcie.
3. Rada komory overuje najmenej 2x ročne hospodárnosť používania peňažných prostriedkov.

Článok 11
Kontrolný systém v oblasti hospodárenia
1. Hospodárenie a vedenie účtovníctva komory kontroluje Kontrolný výbor komory.
Hospodársky poriadok SK MTP
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2. O výsledkoch hospodárenia s majetkom SK MTP podáva správu prezident SK MTP 2x ročne Rade SK MTP
a Kontrolnému výboru SK MTP, jedenkrát do roka Snemu SK MTP.
3. Kontrolný výbor SK MTP podáva správu o výsledkoch revízie Snemu SK MTP.
4. V regionálnych komorách správu o výsledkoch hospodárenia s majetkom RK podáva hospodár Valnému
zhromaždeniu. Obdobne podáva správu o výsledkoch revízie RK Valnému zhromaždeniu Kontrolný výbor
RK.
5. Zmeny hospodárskeho poriadku podliehajú schváleniu Snemom SK MTP.

Článok 12
Spoločné a záverečné ustanovenia
Tento hospodársky poriadok záväzný aj pre hospodárenie RK.
Týmto Dodatkom schváleným na Sneme 25.05.2019 sa mení a dopĺňa Hospodársky poriadok schválený
Snemom SK MTP zo dňa 23.05.2015 v znení neskorších Dodatkov

Iveta Šluchová
prezident SK MTP
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