ŠTATÚT
PODPORNÉHO FONDU
Rady predsedov Základných organizácií Odborového zväzu polície
v Slovenskej republike
Čl. 1
Zriaďovateľ
Rada predsedov Základných organizácií Odborového zväzu polície v Slovenskej republike
(ďalej len „ZO OZP v SR“) zriaďuje ako účelový finančný fond pre potreby svojich členov
Podporný fond (ďalej len „PF“).
Čl. 2
Názov, sídlo a pôsobnosť
Názov fondu: Podporný fond Rady predsedov ZO OZP v SR.
Sídlo fondu: Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava.
Územná pôsobnosť: Slovenská republika (pôsobnosť ZO OZP v SR).
Čl. 3
Členstvo v PF je viazané členstvom v OZP v SR. PF je samostatný účelový fond.
Čl.4
PF má sociálny charakter. PF je zriadený na vyplácanie jednorazových finančných podpôr
oprávneným pozostalým po zomrelých členoch PF, pri ťažkých úrazoch, nemoci súvisiacej
s výkonom povolania, ktoré majú za dôsledok trvalú invaliditu a to do 48 hodín od uplatnenia
oprávneného nároku.
Čl.5
Členstvo v PF je dobrovoľné. Jeho členom môže byť každý, kto je členom niektorej ZO OZP
v SR a v čase registrácie prihlášky do PF u správcu PF OZP v SR nedosiahol vek 45 rokov.
Členmi PF zostávajú i dôchodcovia, ktorí pred odchodom do dôchodku boli členmi PF a ZO
OZP v SR a zostanú i naďalej členmi ZO OZP v SR. Člen, ktorý už raz bol členom PF a
neskôr z neho dobrovoľne vystúpil alebo mu zaniklo členstvo podľa čl.10 sa nemôže znova
stať jeho členom okrem prípadu čl.10 písm. c), ak sa preukáže členom nezavinený zánik
členstva v OZP v SR.
Čl.6
Prihláška za člena PF sa podáva výhradne na predpísanom tlačive v troch vyhotoveniach
výboru ZO OZP v SR v jeho pôsobnosti. ZO OZP v SR pečiatkou a podpismi minimálne
2 členmi výboru potvrdí oprávnenosť prihlášky.
ZO OZP v SR odošle všetky prihlášky správcovi PF OZP v SR, kde po prekontrolovaní a
pridelení registračného čísla sú potvrdené a vo dvoch vyhotoveniach vrátené príslušnej ZO
OZP v SR. Výbor ZO OZP v SR jednu prihlášku založí do vlastnej evidencie a druhú vydá
členovi PF ako doklad pre oprávnených pozostalých pri uplatňovaní nároku na finančnú
podporu. Jedna prihláška zostáva u správcu PF ako základná kartotéka PF.

Čl. 7
Členom ZO OZP v SR, ktorí podajú prihlášku a prostredníctvom výboru ZO OZP v SR
uhradia zápisné a členský podiel za bežný rok v prospech bežného účtu PF, vzniká členstvo
v PF dňom registrácie ich prihlášky správcom fondu.
Čl.8
Člen PF má právo uviesť na svojej prihláške štyroch oprávnených pozostalých ktorým má byť
v prípade jeho úmrtia vyplatená jednorazová finančná podpora. Poradie, v akom sú pozostalí
v prihláške uvedení, je rozhodujúce pre nárok na finančnú podporu. Ak žije prvý z uvedených
oprávnených, vyplatí sa finančná podpora jemu. Ak prvý uvedený nežije, vyplatí sa podpora
ďalšiemu uvedenému v prihláške.
Čl.9
V priebehu členstva v PF má člen právo kedykoľvek zmeniť mená alebo poradie oprávnených
pozostalých. Tieto zmeny sa vykonávajú vypísaním nových prihlášok bez toho, že by tým
bolo akýmkoľvek spôsobom dotknuté jeho členstvo v PF alebo obligatórny nárok
oprávnených pozostalých na finančnú podporu. Zmeny mien alebo poradia oprávnených
pozostalých prislúchajú výlučne členovi PF. Zastupiteľnosť tohto úkonu nie je možná.
Pokiaľ ide o zmeny v menách oprávnených pozostalých alebo v ich poradí, je pre ich nárok
a právoplatnosť rozhodujúci dátum zmeny prihlášky výborom ZO OZP v SR. Pri vykonaní
zmeny člen zaplatí 1 € manipulačný poplatok, ktorý ZO OZP v SR odvedie na účet PF.
Čl.10
Členstvo v PF zaniká:
a) vyplatením jednorazovej finančnej podpory po smrti člena PF,
b) ak člen zruší členstvo z vlastného rozhodnutia v zmysle tohto štatútu. O dobrovoľnom
zrušení členstva týmto spôsobom je výbor ZO OZP v SR povinný informovať správcu
PF písomne,
c) zánikom členstva v OZP v SR,
d) prepustením člena PF z PZ z disciplinárnych dôvodov,
e) vylúčením člena z PF pre nezaplatenie pravidelného ročného príspevku po
predchádzajúcom upozornení.
Pri zániku členstva v PF sa zápisné ani dovtedy odvedené príspevky nevracajú. ZO OZP v SR
sú povinné raz ročne (k 31.12.) uskutočniť aktualizáciu členstva v PF svojich členov
a oboznámiť s ňou správcu PF.
Čl.11
Člen PF môže zrušiť členstvo v PF z vlastného rozhodnutia iba písomne u správcu fondu
cestou výboru ZO OZP v SR, ktorý potvrdí pravdivosť zrušenia členstva a opatrí odhlášku
dátumom, pečiatkou a dvomi podpismi členov výboru ZO OZP v SR. Súčasne k tejto
odhláške priloží obidve pôvodné prihlášky, t.j. od člena a založenú v evidencii ZO OZP v SR.
Pre zrušenie členstva je rozhodujúci dátum, ktorý uviedol výbor ZO OZP v SR na písomnej
odhláške.
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Čl.12
Každý výbor ZO OZP v SR je povinný udržiavať osobitnú evidenciu prihlášok svojich členov
PF a evidenciu platieb na bežný účet PF. Je zodpovedný za včasné a presné odvody
príspevkov na bežný účet PF. Pri vzniku nároku na finančnú podporu je povinný potvrdiť, že
člen PF mal všetky náležitosti v poriadku a uskutočnenú platbu členského príspevku
v bežnom roku.
Pri prechode člena do inej ZO OZP v SR, je výbor ZO OZP v SR povinný odoslať prihlášku
člena PF novej ZO OZP v SR a obidva výbory ZO OZP v SR urýchlene oznámiť zmenu
správcovi PF s prípadnou zmenou adresy člena PF.
Čl.13
Finančné prostriedky PF tvoria:
a) jednorazové zápisné,
b) pravidelný ročný príspevok člena PF,
c) úroky z bežného účtu PF v peňažnom ústave,
d) finančné dary súkromných a právnických osôb.
Čl.14
Jednorazový základný vklad pri prihlásení sa do PF činí:
- do 30 rokov veku člena 3 €,
- do 40 rokov veku člena 3,5 €,
- nad 40 rokov veku člena 4 €.
Členovia ZO OZP v SR, ktorí sa prihlasujú do PF zaplatia výboru ZO OZP v SR jednorazový
základný vklad podľa svojho veku a pravidelný ročný príspevok za bežný rok. Výbor ZO
OZP v SR poukáže sumu na bežný účet PF.
Čl. 15
Pravidelný ročný príspevok člena PF je 4 €. Člen PF je povinný vždy do 30.01. uhradiť tento
príspevok výboru ZO OZP v SR ak za člena neplatí príspevok ZO OZP v SR. Výbor ZO OZP
v SR uhradí do 28.02. celú sumu za všetkých svojich členov PF na bežný účet.
Čl. 16
Hospodárenie PF je samostatné a oddelené od hospodárenia OZP v SR. Pre PF je zriadený
osobitný účet pri OZP v SR.
Čl.17
Finančná podpora sa zásadne vypláca vždy celá iba jednému pozostalému v poradí uvedenom
na prihláške člena. Výška jednorazovej finančnej podpory oprávnenému pozostalému je
závislá na počte členov PF. Výška jednorazovej finančnej podpory sa stanovuje maximálne na
1.200,- €.
Člen PF, ktorý na základe zdravotného stavu spojeného s výkonom povolania, a dôsledku
ktorého musel odísť do invalidného dôchodku, podľa bodov určených zdravotnou komisiou sa
stanovuje jednorazová finančná podpora do 600,- €. Poškodený musí o výplatu takejto
podpory písomne požiadať. Príspevok po úmrtí takéhoto člena PF je o túto vyplatenú sumu
nižší. Celkové vyplatenie príspevku nesmie prekročiť výšku PF (t.j. 1.200,- €).
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Podmienkou je, že sa člen PF pri podaní prihlášky do PF zaviaže, že prípadné zrušenie
členstva vykoná iba k 1.1. kalendárneho roku. Ak člen PF svoje členstvo k 1.1. nezruší, trvá
jeho členstvo ďalej, najmenej do budúceho roku 1.1. Touto podmienkou nie je dotknutá
možnosť novým členom kedykoľvek podať prihlášku do PF.
Čl.18
V prípade úmrtia člena PF oznámi oprávnený pozostalý udalosť príslušnému výboru ZO OZP
v SR, ktorému súčasne predloží prihlášku zomrelého, ktorá potvrdzuje jeho členstvo v PF
spolu s úmrtným listom, prípadne overenou fotokópiou a uplatní svoj nárok na jednorazovú
finančnú podporu.
Výbor ZO OZP v SR vyrozumie o tejto udalosti správcu PF.
Predloží mu:
- potvrdenie výboru ZO OZP v SR o riadnom členstve zomrelého v PF (vyrovnaných
poplatkoch za dobu členstva v PF a potvrdenie o členských príspevkoch v ZO OZP v SR,
ku dňu úmrtia musí mať člen uhradené členské príspevky),
- úmrtný list,
- prihlášku zomrelého člena PF (2 ks, prípadne čestné prehlásenie o strate prihlášky do PF),
- meno, adresu a číslo účtu pozostalého, ktorému má byť finančná podpora vyplatená.
Pre nárok na podporu je rozhodujúce poradie oprávnených pozostalých uvedených na
prihláške.
Výbor ZO OZP v SR pri uplatnení nároku na finančnú podporu musí vyžiadať od pozostalých
úmrtný list ako významného dokumentu k nároku na vyplatenie finančnej podpory.
Čl. 19
Správca PF po obdržaní podkladov podľa čl. 18 o úmrtí člena PF vydá ihneď dispozičný
príkaz peňažnému ústavu na prevod finančnej sumy na príslušný účet.
Čl. 20
V mimoriadnom prípade, ak došlo k úmrtiu člena PF a všetkých oprávnených pozostalých
s nárokom na finančnú podporu, podľa ich poradia na prihláške, správca PF zariadi cestou
výboru ZO OZP v SR uhradenie primeraných nákladov na pohreb až do výšky 1.200,- €. Keď
sa pre tento účel finančná podpora celá nevyčerpá, ostáva zostatok v prospech PF.
Čl. 21
Nárok oprávnených pozostalých v prípade úmrtia člena PF na vyplatenie finančnej podpory je
súdne vymáhateľný pod podmienkou, ak si člen PF plnil všetky povinnosti vyplývajúce
z tohto Štatútu, a na ktoré sa v prihláške zaviazal. Miesto, spôsob a okolnosti smrti člena PF
nemajú vplyv na nárok oprávnených pozostalých.
Čl. 22
Vrcholným orgánom PF je Rada predsedov ZO OZP v SR, ktorá:
a) schvaľuje zmeny a doplnky Štatútu PF,
b) schvaľuje výročnú správu o hospodárení PF,
c) rieši sťažnosti, ktoré vzniknú nedodržaním alebo porušením Štatútu PF,
d) rozhoduje o zániku PF a jeho likvidácii.
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Čl. 23
Správcom majetku PF je vedenie OZP v SR, ktoré plní a zabezpečuje plnenie úloh PF
vyplývajúcich z tohto Štatútu.
Čl. 24
Dispozičné právo nakladať s finančnými prostriedkami PF majú:
a) predseda OZP v SR,
b) výkonný tajomník OZP v SR,
c) podpredsedovia OZP v SR.
Vždy spoločne dvaja z uvedených.
Čl. 25
Výkonom prác súvisiacich s činnosťou tohto fondu je poverený výkonný tajomník OZP v SR,
ktorý spolu s určeným podpredsedom OZP v SR a predsedom OZP v SR tiež hmotne
zodpovedajú za správne hospodárenie s majetkom PF. Výkonný tajomník tieto práce
vykonáva okrem svojej pracovnej náplne v orgánoch OZP v SR, a preto je mu vyplácaná
z prostriedkov PF osobitná finančná odmena do výšky 1% obhospodarovaných finančných
prostriedkov PF za bežný rok, vždy ku koncu kalendárneho roka. Výšku tejto odmeny určuje
správca PF.
Čl. 26
Výkonný tajomník OZP v SR vypracúva každoročne k 31.12. výročnú správu a prehľad
o hospodárení s PF. Obe predkladá revízorom účtov OZP v SR a Rade predsedov ZO OZP
v SR. Orgány tieto správy prerokujú do konca I. štvrťroka nasledujúceho roka.
Čl. 27
Pre vonkajšie styky zastupuje PF predseda alebo výkonný tajomník OZP v SR.
Čl. 28
Povinnosť a právo kontroly hospodárenia prislúcha revízorom účtov OZP v SR, ktorí
o zistenom stave a ostatných skutočnostiach informujú predsedníctvo a Radu predsedov ZO
OZP v SR.

Čl. 29
V sporoch, ktoré vzniknú z nedodržania alebo porušovania tohto štatútu, ktoré nevyrieši Rada
predsedov OZP v SR rieši príslušný súd v Bratislave.
Tento Štatút PF nadobúda platnosť dňom schválenia III. zjazdom OZP v SR dňa 07. 11. 1998
a uzneseniami Rady predsedov č. RP-1/2009 z 19. 03. 2009, RP-2/2010 z 25. 06. 2010, RP2/2015 z 19. 06. 2015, RP-3/2020 z 28. 09. 2020 a účinnosť nadobúda 01. 01. 2021.
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