
BEZ ČLENOV A ICH ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV BY PRAKTICKY NEBOLO MOŽNÉ  KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVAŤ - RADIŤ SA 

SO ZAMESTNANCAMI - INFORMOVAŤ ZAMESTNANCOV.

BEZ VÁS TO NEJDE - PODPORTE NÁS A SPRAVÍTE NIEČO AJ PRE SEBA !

Po splnení týchto podmienok Vás bude kontaktovať Váš úsekový dôverník, ktorý Vám odovzdá členský preukaz.

    ČÍSLO ÚČTU POUŽÍVAŤ V TVARE IBAN:  SK7575000000004023115212

AKO SA STAŤ ČLENOM ODBOROV

Členstvo v odborovej organizácii podlieha splneniu troch podmienok.

1. Vyplniť a odovzdať Prihlášku za člena odborového zväzu KOVO. 

    (viz. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA)

2. Vyplniť a odovzdať Dohodu o zadaní a výške trvalého príkazu. 

    (súčasť Prihlášky)

3. Zadať trvalý príkaz v banke na úhradu členských príspevkov v  mesačnom intervale.

                                           PREČO MUSÍME PLATIŤ ČLENSKÉ PRÍSPEVKY ?
 

Člen s riadnym členstvom platí členský príspevok vo výške 1% z čistého mesačného zárobku. Z celkového výberu 

členských príspevkov sa 25 % odvedie na OZ KOVO a 75 % ostáva na činnosť základnej organizácie OZ KOVO KIA. U 

členov  sa výber členských príspevkov vykonáva formou trvalého príkazu na úhradu z osobného účtu člena na účet ZO 

OZ KOVO KIA

 

Keďže sme občianske združenie (právnická osoba), podľa Stanov OZ KOVO  je členstvo platné iba ak si platíme členské 

príspevky . Všetky príjmy z členského sú na účte a financujú sa z nich príspevky či podpory všetkým členom ZO OZ 

KOVO KIA. Podliehajú daňovej kontrole a sme povinní viesť  jednoduché účtovníctvo.

  

Príklad:

Priemerne člen ZO OZ KOVO KIA platí členské vo výške 6,50 eur mesačne

Ročne zaplatí na členskom 78 eur

Podľa Stanov OZ KOVO 25% musíme odviesť do na účet OZ KOVO – 19,50 eur

Na účte  ZO OZ KOVO KIA zostane za tohto člena ZO KIA  58,50 eur ročne

Z členských príspevkov sa financujú nasledovné podpory a príspevky:

Sociálne podpory. 

Sociálne  podpory  sú  poskytované  na   základe individuálneho  posúdenia  životnej tiesne člena.  Sociálne podpory 

spolu  na jedného člena v roku do výšky 70.-€  schvaľuje  VZO, nad 70.-€ schvaľuje konferencia ZO. 

 

(Ak je člen ZO v ťažkej životnej situácii , napr. dlhodobo PN, postihla ho živelná katastrofa, úraz..... ,na základe žiadosti  

je možné schváliť  výborom ZO príspevok až do výšky  70.-€ )

 

Príspevky pre členov  

 Základná organizácia poskytne svojím členom peňažitý alebo vecný príspevok  vo výške: 

a) k Vianociam                                                               15.- € (poukaz)

b) k svadbe                                                                     30.- € (hotovosť)

c) k narodeniu dieťaťa                                                  30.- € (hotovosť)

d) na  občerstvenie  pri školeniach, športových a kultúrnych podujatiach  spoluorganizovaných ZO OZ KOVO KIA                                                                         

                                                                                         10.- € (hotovosť  alebo občerstvenie)

e) na dopravu  pri školeniach, športových a kultúrnych podujatiach  spoluorganizovaných ZO OZ KOVO KIA                                                                      

                                                                                         10.- € (hotovosť)

f) na zájazd organizovaný  ZO OZ KOVO KIA             10.- € (iba pre člena ZO OZ KOVO KIA)

Nárok na príspevok má iba ten člen ZO OZ KOVO KIA, ktorého členstvo trvá v dobe vyplácania príspevku

minimálne 6 mesiacov.


