
Záujmové združenie právnických osôb Národný energetický klaster NEK 
 

 
 

V Bratislave, dňa 05.12.2018 

NOVÝ  SADZOBNÍK  ČLENSKÝCH  PRÍSPEVKOV 

Tento sadzobník poplatkov upravuje výšku a spôsob platenia vstupných poplatkov, členských príspevkov 

a mimoriadnych členských príspevkov. Vychádza v princípoch z pôvodného Sadzobníka poplatkov, prijatého 

Prípravným výborom dňa 01.12.2011 a z úprav a návrhov členov Združenia prijatých na Zhromaždení 

zakladajúcich členov dňa 13.01.2012 v Bratislave. 

Tento Nový Sadzobník nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.01.2019 a to na dobu určitú do 31.12.2025a jeho 

prijatím stráca platnosť a účinnosť doterajší Sadzobník poplatkov v celom rozsahu. 

Určujú sa takéto sadzby poplatkov (podľa čl.8 bodu 8.1. písm. a) Stanov Združenia. 

1. Vstupné poplatky za prijatie členstva 

      Platba jednorázovo v určenej sadzbe na základe prijatia za člena, avízo o úhrade, potvrdenie     

o zaplatení poplatku vystavené Združením po úhrade zo strany člena. 

      Výška sadzby :                                                                                                                                   1 000,- € 

 

2. Riadne členské príspevky 

      Platba jednorázovo v určenej sadzbe na základe písomnej výzvy Združenia, avízo o úhrade musí 

byť vykonané vždy najneskôr desať dní pred konaním príslušného Zhromaždenia Združenia. Po 

úhrade je vystavené potvrdenie o zaplatení riadneho členského príspevku.  

      Výška sadzby   členená na: 

2.1.   Malé a stredné podniky a spoločnosti do 50 zamestnancov                                         200,00- € 

2.2.   Právnické a občianske združenia                                                                                        200,00- € 

2.3.   Vzdelávacie, vedecko-výskumné a školiace organizácie                                             1 000,00- € 

2.4.   Samosprávy (VÚC, mestá a obce) a ich subjekty s majetkovou 

účasťou samosprávy, organizácie a spoločnosti v zriaďovateľskej  

právomoci štátnych orgánov SR a orgánov EU                                                             1 000,00- € 

2.5.   Výrobné a obchodné spoločnosti, podnikateľské subjekty so 

zahraničnou majetkovou účasťou s počtom zamestnancov nad  

50 osôb                                                                                                                                 1 000,00- € 

 

3. Mimoriadne poplatky a príspevky 

       Platba jednorázovo v stanovenej výške určenej samostatným rozhodnutím Zhromaždenia 

členov Združenia vo zvlášť odôvodnených prípadoch. Postup vykonania rovnaký ako u ostatných 

poplatkov na základe písomnej výzvy Združenia. 

      Výška sadzby:                                                     od 1 000 do 5 000,00 €                                                                     

 

Tento Sadzobník členských príspevkov upravuje všetky súvisiace povinné a dobrovoľné príspevky 

a poplatky v rámci života klastrovej organizácie a je záväzný pre všetkých členov Združenia a vydáva 

sa na dobu neurčitú. Zodpovednosť za jeho uplatňovanie má Rada združenia v súlade so Stanovami. 

Vyhotovil: JUDr. Jozef Mižák 

Overil: Martin Lokaj 

Schválil:  Rada Združenia, 05.12.2018                                                                           Ing. Jozef Kovačovič, v.r., prezident 


