
Zásady hospodárenia ZO OZŽ pri TMR a.s. 

pre rok 2022 až 2026 

1. Návšteva chorého pri PN – nad 30 dní (návštevu vykonajú   
členovia  výboru, alebo spolupracovníci – pozornosť, alebo dar)        15,- € 

 
2. Úhrada venca pri úmrtí člena                30,- € 
 
3. Pozornosť pri narodení dieťaťa (kópia RL )                                               50,- € 
 
4. Pozornosť pri príležitosti MDŽ                                                                    10,- € 
 
5. Pozornosť za odber krvi (raz ročne )                                                          20,- €  
 
6. Športové akcie (1 člen raz ročne, doložiť vstupenku)            10,- € 
 
7. Kultúrna akcia (1 člen raz ročne, doložiť vstupenku)            10,- € 
 
8. Služobná cesta člena ZV (1 deň na člena + cestovné)            20,- € 
 
9. Príspevok na akciu – guláš (na 1 člena,) 
 Menný zoznam s dátumom konania a podpisom každého  

zúčastneného člena                       10,- € 
 
10. Príspevok na konferenciu (platí pre každého člena, ktorý potvrdí 
 účasť a pre každého pozvaného hosťa, doložiť prezenčnú listinu)      10,- € 
 
11. Príspevok na regeneráciu pracovnej sily na konci kalendárneho  

roka.  
Za každý mesiac v ktorom bolo odvedené riadne členské  
v plnej výške ( mimo udržiavacieho) prislúcha členovi          10,- €
    Tento bod je podmienený splnením  čl.5 bod 8. KZ                        

  
12. Príspevok na občerstvenie pri zasadnutiach ZV nad 3 hod. 
 (doložiť bloček a prezenčnú listinu)                 3,- € 
 
13. Odchod do starobného, invalidného dôchodku (peňažný dar)            50,- € 
 
14. Pozornosť pri životnom jubileu  50,60 rokov (peňažný dar)          50,- € 



 
15. Finančná rezerva                         300,- € 
 
16. Pokladničná hotovosť              300,- € 
 
17. Príspevok na rodinného príslušníka pri akciách organizovaných 
 ZV, podľa ceny za akciu na člena:   - dieťa do 6 rokov            100 % 

                                                              - dieťa nad 6 do 15 rokov 75 % 
                                                              - manžel / manželka          50% 

 
18. Udržiavací poplatok(členská známka)pre dôchodcov, členov na  
 materskej dovolenke, alebo dlhodobo PN (nad 3 mesiace) je           1,00 € 
 
19. Koncoročná odmena členom ZV. Pri naplnení čl. 5 bod 8 KZ  
 je závodný výbor oprávnený použiť 30% z týchto prostriedkov 
 na prerozdelenie medzi jednotlivých členov ZV.  
 
 
21. Nárok  na príspevky v bodoch č. 3 , č. 13 a č. 14 má len ten člen, ktorého 

členstvo trvá viac ako pol roka.  
 


