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Rozhodnutie Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA 

č. 2/2012 

zo dňa 1. apríla 2012,  

ktorým sa stanovujú povinnosti územných úradovní pri objednávaní  

 členských preukazov, nakladaní s neodobratými členskými preukazmi  

a sadzby úhrad členských preukazov  

 

 

Výkonné prezídium Slovenskej sekcie IPA v súvislosti s objednávaním členských preukazov, 

nakladaním s neodobratými členskými preukazmi a sadzbami úhrad členských preukazov 

rozhodlo takto:  

 

(1) Za účelom výroby členských preukazov je vedenie územnej úradovne povinné zaslať 

generálnemu sekretárovi záväznú objednávku na výrobu členských preukazov a menný 

zoznam členov pre ktorých žiada vyrobiť členské preukazy na nasledujúci kalendárny 

rok najneskôr do 10. októbra kalendárneho roka. Menný zoznam členov musí byť 

vyhotovený vo formáte Excel a v štruktúre podľa vzoru uvedeného v prílohe tohto 

rozhodnutia. 
 

(2) Ak vedenie územnej úradovne v lehote podľa ods. 1 tohto rozhodnutia nezašle 

objednávku na výrobu členských preukazov s menným zoznamom členov pre ktorých 

žiada vyrobiť členské preukazy na nasledujúci kalendárny rok, považuje sa za záväznú 

objednávku zoznam členov zaslaný vedením územnej úradovne podľa čl. 6 ods. 7 písm. 

h) Stanov Slovenskej sekcie IPA. Generálny sekretár nemá povinnosť upraviť tento 

zoznam o členov, u ktorých vedenie územnej úradovne v zozname členov vyznačilo 

nezaplatenie členského príspevku, hoci mu je táto skutočnosť známa.   
 

(3) Ak vedenie územnej úradovne nezašle ani zoznam členov podľa čl. 6 ods. 7 písm. h) 

Stanov Slovenskej sekcie IPA, považuje sa za záväznú objednávku  na výrobu  

členských preukazov na nasledujúci kalendárny rok menný zoznam členov, ktorý 

vedenie územnej úradovne zaslalo generálnemu sekretárovi podľa citovaného 

ustanovenia v predchádzajúcom kalendárnom roku, do ktorého generálny sekretár 

doplní členov prijatých a registrovaných do územnej úradovne v aktuálnom 

kalendárnom roku. Z tohto zoznamu generálny sekretár sekcie nie je povinný vylúčiť 

členov, u ktorých vedenie územnej úradovne v zozname vyznačilo nezaplatenie 

členského príspevku, hoci mu je táto skutočnosť známa. 
 

(4) Vedenie územnej úradovne je povinné odobrať všetky členské preukazy vyrobené  

na základe záväznej objednávky podľa ods. 1, ods. 2 alebo ods. 3 tohto rozhodnutia.  
 

(5) Členské preukazy členov, ktorí v lehote podľa čl. 20 ods. 3 Stanov Slovenskej sekcie 

IPA nezaplatili členský príspevok na aktuálny kalendárny rok, je vedenie územnej 

úradovne povinné vrátiť Slovenskej sekcii IPA najneskôr do 15. januára kalendárneho 

roka. 
 

(6) Náklady na výrobu a dodanie (ďalej len „náklady“) neodobratých členských preukazov, 

ktoré územná úradovňa vráti v stanovenom termíne, do počtu 3 percent členských 
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preukazov, ktoré územná úradovňa riadne objednala v lehote a postupom podľa ods. 1 

tohto rozhodnutia, znáša Slovenská sekcia IPA. Náklady na členské preukazy vrátené 

v stanovenom termíne presahujúci uvedený počet je povinná uhradiť územná úradovňa, 

a to sumou 2 Eura za každý vrátený členský preukaz. Sumu 2 Eura za členský preukaz 

je územná úradovňa povinná uhradiť taktiež za všetky neodobraté členské preukazy 

vrátené v stanovenom termíne, ktorých výroba sa realizovala na základe objednávky 

podľa ods. 2 alebo ods. 3 tohto rozhodnutia. 
 

(7) Ak vedenie územnej úradovne vráti členský preukaz člena, ktorý nezaplatil členský 

príspevok, až po stanovenom termíne, je územná úradovňa povinná uhradiť plnú výšku 

odvodu z členského príspevku za takého člena.  
 

(8) Náklady na člensky preukaz vrátený v termíne podľa ods. 5 tohto rozhodnutia z dôvodu 

úmrtia člena znáša Slovenská sekcia IPA. 
 

(9) Vydanie duplikátu členského preukazu z dôvodu straty či poškodenia členského 

preukazu, ako aj vydanie nového členského preukazu z dôvodu opravy údajov 

uvedených v členskom preukaze, ktorých chybné uvedenie spôsobila územná úradovňa, 

je spoplatnené sumou 2 Eura za členský preukaz. Poplatky za takto vydané členské 

preukazy uhrádza územná úradovňa na účet Slovenskej sekcie IPA. 
 

(10) V kalendárnom roku 2012 je lehota pre vrátenie členmi neodobratých členských 

preukazov územnou úradovňou uvedená v ods. 5 tohto rozhodnutia predĺžená  

do 20. apríla 2012.  
 

(11) Toto rozhodnutie je záväzné pre všetky územné úradovne Slovenskej sekcie IPA. 
 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňa 4. apríla 2012. 

 

 
 

Mgr. Peter Suchý v. r. 

2. viceprezident a súčasne zastupujúci prezident 

Slovenskej sekcie IPA 
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Príloha k Rozhodnutiu Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA č. 2/2012 

 

 

VZOR 

Menný zoznam členov registrovaných v územnej úradovni Slovenskej sekcie IPA  

pre účely objednávania členských preukazov 

 

P.č. Meno a priezvisko 

člena 

Číslo 

členského preukazu 

Rok vstupu 

do Slovenskej sekcie IPA 
Územná úradovňa 

1.     

2.     

3.     

 


