
SI .venský
ZVI?j:~ rov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Zmluva Č. 1/2019
o kolektívnom Členstve v Slovenskom zväze vČelárov

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

1. Kolektívny člen ZDRUŽENIE SLOVENSKÁ VČELA
Sídlo: Svrčia 111, 8~10 00 Karlova Ves Bratislava
IČO: 31820280
DIČ : 2023051041
Bankové ~pojc‘ni~ Všeobecná úverová banka. a.s.
Číslo účtu: SKlO 0200 0000 0022 9370 425
Zastúpený: predseda ZSV Ing. Ľudovít Gál
(d‘alej len „ kolektívny člen“)

a

2. Slovensky z“äž včélárov
Sídlo: Svrčia 14, Š42 08 Bratislava
IČO: 00178349
DIČ: 2021184748
Bankové ~iojenie: Yšeob~ecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK7‘8 0200 ooóo 0000 0~73 60f2
Štatutárny orgány: Výkoňný ‚íýbor~ S~V
Zastúpený: predsedá SZ~ Ing. Milan Řu~nák
(d‘alej len „SZV“) . .

(spolu,, zmluvné strany“)

Článok I
Predmet zmluvy

1. Piedmetoiii tej to zrnluvy je ůprava práv a povinnosti zmluvných strán súvisiacich
s kolektívnym členstvom ZDRUŽENIE SLOVENSKÁ VČELA v občianskom združení
Slovenský zväz včelárov (ďalej v texte „SZV“).
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Článok II
Práva a povinnosti kolektívneho člena

1. Kolektívuy člen má právo požadovaf od orgánov SZV materiály a dokumenty, ktoré sú
prístupné pre členov SZV.

2. Kolektívny člen má právo aktívne sa zúčastňovat‘ vzdelávacích a propagačných podujatí
organizovaných SZV ako sú rokovania, prednášky, výstavy a ině.

3. Kolektívny člen je povinný dodržiavat‘ Stanovy SZV a všetky interné právne predpisy
a dokumenty, ako aj uznesenia orgánov SZV.

4. Kolektívny člen je povinný zaplatit‘ stanovený členský príspevok za rok 2019.
5. Kolektívny člen je povinný sa riadne starat‘ o majetok SZV, ak mu je zverený.
6. V prípade porušenia vnútrozväzovej discipifily alebo zásad, orgány SZV budú postupovat‘

v súlade so Stanovami zvázu.
7. Kolektívny člen nemá žiadny právny nárok na majetok SZV.
8. Kolektívay člen je povinný znh~zpečit‘ regi~trovnnie svojich č[cnov v Centrálncj cvidencii

hospodárskych zvierat s organizovanosťou v SZV do 15 dní od začiatku platnosti zmluvy.

Članok III
Prava a povinnosti SZV

1 SZV ma pravo ziskat‘ aktualne informacie od kolektivneho člena o planovanych aktivitach
v oblasti propagacie, chovu a podpory včelarstva

2 SZV zabezpeči pre kolektivneho člena

- Služby a servis spoj ene s črnnost‘ou Sekretariatu SZV,
- Služby a servis spojene s čerpanlm dotacii z NP SR, pre sektor včelarstva
- Služby a servis s poskytnutim pomoci pri žiadosti o dotacie a vyplateni dotacie

z NP SR prostrednictvom PPA
- Služby a servis pri poskytnuti dotacii z MPRV SR na opel‘ovaciu činnost‘
- Služby a servis spojené s koordináciu
- Informácie o prednáškach, seminároch a kurzoch organizovaných SZV
- Služby a set VIS spojené s Využívanínl Svojpomocného fondu pre včelárov
- Služby a servis spojené s právnym poradcnstvorn
- Využívanie elektronizácie
- Služby a servis spojené so zabezpečením GDPR
- Možnost‘ zúčastnit‘ sa sút‘aže o najlepši med, medovinu ... a zĺskat‘ tak ocbrannú

známku „Slovenský med“
- Využfvanie zariadení vo vlastníctve SZV
- Uhradenie výdavkov na vedenie Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat
- Možnosť zúčastňovat‘ sa zahraničných sút‘aží
- Možnost‘ zúčastňovat‘ sa zájazdov do zahraničia organizovaných SZV
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Článok IV
Doba trvania zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, ktorá začína plynút‘ odo dňa 27.4.2019.

Článok V
Výška a splatnost‘ členského príspevku

1. Členský príspevok sa určuje dohodou.
2. Kolektívny člen sa zaväzuje uhradit‘ členský príspevok vo výške 120 000 EUR! pre rok

2019.
3. Kolektívny člen sa zaväzuje uhradit‘ členský príspevok do 14 dní od podpisu zmluvy o

kolektívnom členstve.

Článok VI
Zásady spolupráce

1. Zmluvné strany spolupracujú v oblasti chovu, rozmnožovania a šl‘achtenia včiel,
zdravotného stavu, práce s mládežou a produkcie včelích produktov a mé.

2. Kolektívny člen na požiadanie poskytne lektorov a prednášajúcich odbomíkov pre účely
vzdelávania a propagácie.

3. SZV včas informuje kolektívneho člena o pripravovaných aktivitách.

Článok VII
Ukončenje kolektívneho členstva

Kolektívne členstvo zaniká:

. písomnou dohodou zmluvných strán, dňom uvedeným v dohode,

. písolnnou výpoveďou doručenou druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je
jeden mesiac a začína plynút‘ od prvého dňa nesledujúceho Po doručení výpovede
druhej zmluvnej strane,

. nezaplatením členského príspevku,

. zánikom niektorej zo zmluvných strán.

~ JStrana



Článok VIII
7‘áverečné ii~tanovenia

1. Zmluva nadobúda účinnost‘ dňom podpísania oboma zmluvnými stranami
2. V prípade že by sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stalo, alebo ukázalo ako neplatné,

neúčinné alebo nevykonateľné, nemá to vplyv na platnosť, účinnost‘ alebo vykonateľnost‘
ostatných ustanovení tejto zmluvy.

3. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budu riadiť prislušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka, ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov,
Stanovami SZV a intemými právnymi predpismi SZV.

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
jeden rovnopis.

5. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle Smemice SZV o postupe pri
sprístupňovaní informácií v podmienkach SZV či. III ods. 1.

6. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej oh~ahu porozumeli, že zodpovedá
ich skutočncj a vážncj vóii a na dókaz toho ju podp~sujú

V Bratisiave, dňa 27.4.20 19

Ing. Ľudovít Gál, predseda ZSV Ing. Milan Rus ak

Kolektívny člen Predseda SZV
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