STANOVY KOMORY REŠTAURÁTOROV
z 28. novembra 1994 v znení zmien a doplnkov schválených valnými
zhromaždeniami dňa 21. 3. 1997, 8. 4. 2005, 29. 11. 2010,
14. 5. 2012, 29. 4. 2013 a 14. 5. 2018.
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Článok 1
Základné ustanovenia
Komora reštaurátorov (ďalej len „komora“) je samosprávna, nepolitická stavovská
organizácia, združujúca všetkých reštaurátorov zapísaných v zozname členov
komory. Komora je právnická osoba; bola zriadená zákonom č. 200/1994 Z. z. o
Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej č lenov (ďalej len
„Zákon“) s účinnosťou od 1. septembra 1994.
Sídlom komory je Lermontovova ul. 8, 811 05 Bratislava.
Článok 2
Úlohy
Základnou úlohou komory je zabezpečovať kvalifikovanú starostlivosť o kultúrne
dedičstvo a združovať reštaurátorov, obhajovať a chrániť ich práva, stavovskú
česť, profesijné, sociálne a hospodárske záujmy. Pri plnení týchto úloh komora
vstupuje do vzťahov s orgánmi štátnej správy, samosprávy, odbornými organizáciami a s inými právnickými osobami. Na tento účel komora zriaďuje svoje
orgány, ktorých náplň činnosti a rozsah kompetencie v súlade so Zákonom
vymedzuje organizačný poriadok.
Komora dbá, aby jej členovia vykonávali svoje povolanie kvalifikovane a odborne
v súlade s etickým kódexom reštaurátora, spôsobmi ustanovenými všeobecne
záväznými predpismi a predpismi komory.
Komora dbá o rast odbornosti reštaurátorov, podporuje ich ďalšie vzdelávanie
na tunajších i zahraničných vysokých školách, vedeckých ustanovizniach, ako aj
účasťou na sympóziách, kolokviách, stážach a pod.
Komora osobitne napomáha odbornému rastu mladých reštaurátorov, najmä
absolventov vysokoškolského štúdia.
Komora sleduje kvalitu a výsledky reštaurovania svojich členov, hodnotí ich odbornú spôsobilosť a vydáva osvedčenia o splnení podmienok na výkon reštaurátorskej činnosti.
Komora usiluje o progresívny rozvoj reštaurovania v Slovenskej republike; v tejto
súvislosti spolupracuje s vysokými školami a vedeckými, výskumnými a vývojovými pracoviskami v Slovenskej republike a zabezpečuje výmenu odborných
poznatkov so zahraničím.
Komora usiluje o partnerské vzťahy s orgánmi štátnej správy, s orgánmi samosprávy a s odbornými orgánmi v oblasti tvorby základných predpisov a rozvojových koncepcií. V tejto oblasti spolupracuje s ministerstvami a s ostatnými
ústrednými orgánmi štátnej správy, s ktorými si vymieňa poznatky a ktorým poskytuje odbornú pomoc.
Komora vedie zoznam členov a zoznam autorizovaných reštaurátorov; zoznamy
sú verejne prístupné na internetovej stránke komory.
Komora zabezpečuje primeranú publikačnú, informačnú a propagačnú činnosť
vo vzťahu k svojim členom a k verejnosti.
Komora rozhoduje o uznaní odbornej kvalifikácie na účely výkonu reštaurátorskej činnosti v Slovenskej republike.
Komora reguluje prístup k výkonu reštaurátorských činností, vrátane uplatňovania kompenzačných opatrení pri nedostatku vzdelania alebo odbornej praxe
uchádzača.
Komora reguluje výkon reštaurátorských činností, vrátane uplatnenia disciplinárnej právomoci.
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Komora spolupracuje s koordinátorom uznávania odborných kvalifikácií najmä
poskytovaním potrebných informácií.
Komora navrhuje spoločné platformy na kompenzovanie podstatných rozdielov medzi požiadavkami na odbornú prípravu na výkon reštaurátorských činností.
Komora poskytuje informácie a jednoduché vysvetlenia o obsahu výkonu reštaurátorských činností a praktickú pomoc pri uplatňovaní práv spotrebiteľov
voči reštaurátorom podľa Zákona; informácie a vysvetlenia musia byť priebežne
aktualizované, poskytované zrozumiteľným a jednoznačným spôsobom a sprístupnené na internetovej stránke komory.
Komora spolupracuje formou elektronickej komunikácie s jednotnými kontaktnými miestami podľa osobitného predpisu vo veciach týkajúcich sa postupu a náležitostí potrebných na získanie prístupu žiadateľov k výkonu reštaurátorských
činností, najmä zabezpečovania výpisov z registra trestov, identifikačných čísiel
štátnej štatistiky (IČO), daňovej registrácie a ohlasovania zmeny v zdravotnom
poistení a vo veciach práva na informácie týkajúce sa výkonu reštaurátorských
činností a kontaktných údajov na poskytovanie praktickej pomoci objednávateľom.
Komora sprístupňuje Etický kódex reštaurátora na internetovej stránke komory.
Komora doručuje písomnosti určené členom komory na ich adresu (bydlisko,
miesto podnikania alebo sídlo) uvedenú v zozname členov vedenom komorou.
Písomnosti sa považujú za doručené keď ich člen komory prevzal, odmietol prevziať a v prípade, ak adresát písomnosti pri doručovaní nebol zastihnutý, zásielka sa bude považovať za doručenú uplynutím úložnej lehoty na pošte podľa poslednej známej adresy člena komory, a to aj vtedy, keď sa adresát o uložení zásielky nedozvedel.
Článok 3
Členstvo
Členmi komory môžu byť len fyzické osoby.
Členom komory môže byť ten, kto spĺňa – v súlade so Zákonom – odborné a iné
predpoklady na výkon reštaurátorskej činnosti (§ 5 ods. 2 Záko-na), podieľa sa na
činnosti komory a plní povinnosti jej člena.
Starších reštaurátorov, ktorí reštaurátorskú činnosť už nevykonávajú, môže komora prijať za čestných členov komory. Č estný člen komory nemá práva a povinnosti člena komory, okrem práv podľa čl. 5, ods. (1) písm. b), d), e), f), g) a i)
týchto Stanov.
Spolupracujúcimi osobami komory môžu byť aj iní vysokoškolsky a stredoškolsky
vzdelaní odborníci, ktorí sa profesijne podieľajú na reštaurátorských realizáciach
pod vedením člena komory. Ich profesný status je podmienený preukázaním
odbornej spôsobilosti v problematike konzervovania a čiastkových úkonov pri
reštaurovaní, ktorú osvedčí skúšobný senát komory. Táto spolupracujúca osoba sa
považuje za odborne spôsobilú osobu v zmysle ustanovenia § 12 ods. (3) Zákona,
s právami podľa čl. 5 ods. (1) písm. f) a g) a povinnosťami podľa čl. 5 ods. (2)
písm. b), f), g), j), k) a l).
Členom komory nemôže byť najmä:
a) kto nemá plnú spôsobilosť na právne úkony,
b) kto bol v priebehu predchádzajúcich piatich rokov vyčiarknutý zo zoznamu
členov komory,
c) nie je bezúhonný.
Článok 4
Vznik členstva
Členstvo v komore vzniká dň om zapísania do zoznamu členov komory (§5 ods.
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(1) Zákona). Pri zápise do zoznamu členov komory sa vymedzí špecializácia reštaurovania, na výkon ktorého je reštaurátor oprávnený.
Osvedčenie o zápise člena do zoznamu členov komory vydáva predstavenstvo
komory.
Článok 5
Práva a povinnosti
Člen komory má právo najmä
a) vykonávať sám, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za odmenu reštaurovanie v príslušnej špecializácii reštaurovania ako svoje slobodné povolanie
alebo spoločne s inými reštaurátormi. Pri spoločnom výkone reštaurovania môžu
upraviť reštaurátori vzájomné vzťahy buď zmluvou o združení alebo spoločenskou
zmluvou o založení obchodnej spoločnosti (§12 Zákona),
b) používať profesný titul „reštaurátor“, resp. „autorizovaný reštaurátor“. V komunikácii s E.C.C.O. je možné používať titul konzervátor/reštaurátor,
c) ako odborne spôsobilá osoba uzatvárať zmluvy na reštaurovanie a vystavovať
daňové doklady za vykonané reštaurovanie,
d) na ochranu a podporu stavovských, profesijných, sociálnych a hospodárskych
záujmov,
e) na ochranu stavovskej cti,
f) zúčastňovať sa na vlastných alebo spoluporiadaných odborných, kultúrnych a
spoločenských aktivitách komory,
g) zúčastňovať sa na vnútornom živote komory vrátane aktivít na zvyšovanie profesijnej odbornosti, výmene skúseností a medzinárodnej výmene odborných
poznatkov,
h) hlasovať na valnom zhromaždení, voliť a byť volený do orgánov komory,
i) zúčastňovať sa na rokovaniach valného zhromaždenia,
j) predkladať komore vlastné návrhy, vyjadrovať sa k návrhom, úlohám a správam
o činnosti orgánov komory,
k) pri vykonávaní reštaurátorskej činnosti nechať sa zastúpiť iným reštaurátorom
so súhlasom objednávateľa,
l) zveriť vykonanie čiastkových úkonov pri reštaurovaní iným odborne spôsobilým
osobám. V takom prípade však zodpovedá za škodu osobne, akoby tieto úkony
vykonával sám,
m) pri založení obchodnej spoločnosti kancelária komory vydá na žiadosť reštaurátora upresňujúce potvrdenie s príslušnými špecializáciami pre zápis do Obchodného registra.
Táto dokumentácia bude archivovaná v zložke člena komory.
n) domáhať sa ochrany na súde v prípade, ak ho komora vyčiarkla zo zoznamu
členov komory alebo ak mu pozastavila výkon reštaurovania.
Člen komory je povinný najmä
a) realizovať reštaurovanie ako jeden integrovaný proces, ktorý pozostáva z rovnocenných a na seba nadväzujúcich úkonov. Primárny úkon je reštaurátorský
výskum, na základe ktorého reštaurátor spracuje Návrh na reštaurovanie.
Návrh na reštaurovanie je záväzným dokumentom pre pokračovanie začatého
procesu reštaurovania. V prípade objavenia nových nálezov alebo skutočností v
procese reštaurovania má reštaurátor povinnosť aktualizovať Návrh na reštaurovanie. Návrh na reštaurovanie môže spracovať iba ten reštaurátor, ktorý vykonal
reštaurátorský výskum a bude vykonávať reštaurovanie,
b) vykonávať svoje povolanie v príslušnej profesijnej špecializácii kvalitne a s odbornou starostlivosťou, konať v súlade s Etickým kódexom reštaurátora, predpismi
a rozhodnutiami komory a všeobecne záväznými právnymi predpismi, pri výkone
reštaurátorskej činnosti konať čestne, svedomito, primeraným spôsobom, dôsled-

ne, účelne a hospodárne využívať svoje skúsenosti, vedomosti a všetky
dostupné prostriedky a uplatňovať v záujme zachovania hodnôt, podstaty a formy
predmetu reštaurovania všetko, čo podľa svojho presvedčenia a odborných znalostí považuje za prospešné,
c) pred začatím výkonu reštaurovania uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti
za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom reštaurátorskej činnosti.
Toto poistenie musí trvať celé obdobie, počas ktorého reštaurátor vykonáva
reštaurovanie. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom reštaurovania v prospech členov komory sa realizuje hromadnou poistnou zmluvou
uzavretou medzi komorou a príslušnou poisťovňou,
d) verifikovať ním, resp. spoločnosťou, v ktorej je spoločníkom, vyhotovené reštaurátorské dokumentácie, návrhy na reštaurovanie, zmluvy na reštaurovanie a iné
listiny o právnych úkonoch súvisiace s výkonom reštaurátorskej činnosti, daňové
doklady a iné expertné vyjadrenia okrúhlou pečiatkou člena komory, ktorá je
súčasťou osvedčenia o pridelených špecializáciach. Povinnosť označiť doklady
okrúhlou pečiatkou člena komory sa vzťahuje aj na hore uvedené písomnosti
vystavené združením alebo obchodnou spoločnosťou podľa §12 Zákona. Pečiatka
potvrdzujúca odbornú spôsobilosť sa použije v kombinácii s pečiatkou združenia
alebo obchodnej spoločnosti z dôvodu špecifikovania zodpovednosti a záruk v rozsahu predmetu činnosti,
e) ako spoločník obchodnej spoločnosti poskytovať kancelárii komory aktuálny
výpis z Obchodného registra, ktorý bude archivovaný v osobnej zložke člena
komory,
f) sústavne dbať o svoje odborné vzdelávanie,
g) dodržiavať pravidlá korektnej súťaže a poctivého obchodného styku, konať v
súlade s dobrými mravmi a zásadami slušného správania sa, chrániť česť, dôstojnosť a dobré meno reštaurátorského stavu a komory, dodržiavať predpisy a rozhodnutia komory a napomáhať plneniu jej úloh,
h) podieľať sa na činnosti komory, zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, pokiaľ
o jeho zvolanie požiadal a nebránia mu v tom vážne dôvody a pracovať v orgánoch komory, do ktorých bol zvolený,
i) plniť oznamovaciu povinnosť všetkých komorou evidovaných skutočností, uvedených najmä v § 9 písm. c) a v § 10 ods. (2) písm. a) a b) Zákona, ako i skutočností, ktoré môžu byť dôvodom na pozastavenie výkonu činnosti reštaurátora
alebo vyčiarknutie zo zoznamu reštaurátorov, resp. autorizovaných reštaurátorov,
oznamovať zmenu všetkých údajov, ktoré sú predmetom evidencie člena komory
(najmä zmeny mena a bydliska, názvu a miesta podnikania či sídla a ďalších
identifikačných či kontaktných údajov), oznamovať založenie združenia alebo
obchodnej spoločnosti (§ 12 Zákona), oznamovať elektronicky kancelárii komory
informácie súvisiace so začatím a ukončením reštaurátorskej realizácie,
j) pravidelne a pravdivo vykazovať, dokumentovať a archivovať údaje spojené s
výkonom svojho povolania,
k) riadne a včas platiť príspevky na činnosť komory a ďalšie príspevky (Čl. 7 týchto Stanov) a vykonávať ďalšie platby, určené predpisom komory, uznesením
valného zhromaždenia, prípadne predstavenstvom komory v rámci jeho kompetencií,
l) mať zriadenú e-mailovú schránku a oznámiť svoju e-mailovú adresu kancelárii
komory,
m) nesmie sa podieľať ani podporovať činnosti osôb, ktoré poskytujú reštaurovanie bez príslušného oprávnenia a splnenia podmienok na výkon tejto činnosti; v
prípade, ak sa člen komory o takejto činnosti dozvie, je povinný túto skutočnosť a
všetky súvisiace informácie, o ktorých vie, oznámiť bezodkladne komore,
n) pred začatím súdneho alebo obdobného konania voči ďalšiemu členovi komory vo veci súvisiacej s výkonom reštaurovania, v záujme dodržania cti a váž-
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nosti reštaurátorského stavu, požiadať komoru o mediáciu predmetného sporu a
aktívne sa mediačného procesu zúčastňovať,
o) na požiadanie komory bezodkladne sa vyjadriť k obsahu podnetu na začatie disciplinárneho konania, resp. k návrhu na začatie disciplinárneho konania, poskytnúť
potrebné vysvetlenia, spisovú dokumentáciu či dôkazy,
p) odmietnuť požiadavku na reštaurovanie, ktorá je v rozpore s povinnosťami
člena komory.
Člen komory je povinný v súlade s etickym kódexom umožniť inému členovi komory získať prax v odbore reštaurovania za podmienok, že:
a) člen komory vykonávajúci prax bude vykonávať reštaurátorské práce v
zmluvnej spolupráci so špecializovaným reštaurátorom a
b) výsledok reštaurátorskej činnosti člena komory, vykonávajúceho prax, vyhodnotí špecializovaný reštaurátor, u ktorého je prax vykonávaná.
Reštaurátor je povinný vo svojich informačných materiáloch alebo na svojej internetovej doméne zverejniť
a) profesijné označenie, právnu formu a obchodný názov, identifikačné číslo organizácie a údaje umožňujúce kontakt, označenie zoznamu komory v ktorom je
zapísaný a číslo osvedčenia,
b) označenie poisťovne, v ktorej je poistený, alebo názov a adresu maklérskej spoločnosti, ktorá zastupuje poisťovňu,
c) prípadnú špecializáciu reštaurovania a okruh poskytovaných medziodborových
služieb a partnerstiev,
d) elektronickú adresu, kde možno nahliadnuť do Etického kódexu reštaurátora a
do metodického odporúčania na výpočet odmeny.
Reštaurátor je povinný sprístupniť objednávateľovi pred uzavretím každej zmluvy
informácie o
a) obsahu alebo hlavných znakoch poskytovanej reštaurátorskej činnosti a nevyhnutné súvisiace a nadväzujúce činnosti, vrátane upozornenia na prípadné riziká
vyplyvajúce z požadovanej činnosti,
b) všeobecných zmluvných podmienkach, ktoré používa, najmä druh zmluvy, obvyklé zmluvné podmienky, poskytované záruky, spôsob výpočtu odmeny,
c) rozsahu poistenia zodpovednosti za škodu,
d) možnosti mimosúdneho urovnania prípadných sporov mediačnou činnosťou orgánu komory.
Reštaurátor je povinný uviesť iného člena komory ako člena autorského kolektívu
ak sa podieľal s ním na reštaurovaní.
Člen komory je oprávnený pri výkone reštaurovania vystupovať ako tzv. „zodpovedný reštaurátor“ iba v prípade, ak na výkon reštaurovania uzavrel riadnu zmluvu
s majiteľom, kurátorom alebo inou oprávnenou osobou.
Článok 6
Zánik členstva
Členstvo zaniká vyčiarknutím zo zoznamu členov komory (§9 Zákona).
Osoba, ktorej členstvo zaniklo, vráti Osvedčenie o členstve, Osvedčenie na špecializáciu reštaurovania a okrúhlu pečiatku v lehote do 30 kalendárnych dní od vyčiarknutia zo zoznamu členov komory kancelárii komory. Na požiadanie jej bude
vystavený́ doklad potvrdzujúci dobu trvania platnosti osvedčení.
Článok 7
Príspevky členov
Členovia komory platia príspevky na činnosť komory a ďalšie príspevky.
Základný zápisný príspevok reštaurátora je 600,00 EUR, spolupracujúcej osoby
60,00 EUR. Príspevok čestného člena komory je dobrovoľný. Príspevok je
splatný v deň zapísania do zoznamu členov komory.
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Ročný členský príspevok reštaurátora je 150,00 EUR, autorizovaného reštaurátora 195,00 EUR a spolupracujúcej osoby 75,00 EUR, ktorý je splatný do 31. januára príslušného roka. Členský príspevok sa každoročne upraví podľa oficiálnej
miery inflácie v percentách o celé EUR nahor. Ak členstvo v komore trvá menej
ako šesť mesiacov, platí sa ročný príspevok v polovičnej výške ku dňu vzniku
členstva.
Odvodný príspevok je vo vyške 1%, zaokrúhlený na celé EUR nadol.
a) z čistej mzdy u reštaurátora v pracovnom pomere,
b) u reštaurátora v slobodnom povolaní, združenia a u obchodnej spoločnosti (§ 12
Zákona), zo zisku z reštaurátorskej činnosti pred zdanením, uvedenom v daňovom
priznaní a z akcií uskutočňovaných popri pracovnom pomere.
Odvodný príspevok je však najmenej 30,00 EUR. Príspevky sú splatné každoročne do 15. apríla. Reštaurátorská neúspešnosť nie je dôvodom na neuhradenie
odvodového príspevku.
Príspevok na špecializovanú reštaurátorskú skúšku za každý ďalší špecializovaný
odbor mimo jednej pôvodnej absolventskej aprobácie činí pre špecializovaného
reštaurátora 17,00 EUR. Pre autorizovaného reštaurátora je príspevok za autorizovanú skúšku 34,00 EUR. Príspevky na reštaurátorské skúšky sú splatné ku dňu
skúšky. Príspevok za každú priznanú špecializáciu je 100,00 EUR, za každú priznanú autorizovanú špecializáciu je 166,00 EUR a je splatný do 15 dní od
priznania špecializácie. Členovia komory, ktorí úspešne absolvovali špecializovanú skúšku v zmysle Skúšobného poriadku článku 2 odst. (7) pred vydaním Dočasného osvedčenia uhradia kauciu 166,00 EUR. Ak držiteľ dočasného osvedčenia
v období 4 rokov úspešne absolvuje špecializovanú skúšku na priznanie riadneho osvedčenia, kaucia sa započíta ako príspevok na priznanú špecializáciu.
Za každý mesiac omeškania sa príspevky zvyšujú o 10%.
Členský príspevok zásadne nemožno odpustiť. Členský príspevok možno znížiť
na 50 % iba v prípade, ak je člen komory na materskej dovolenke a počas tohto
obdobia nevykonáva reštaurátorskú činnosť. O znížení príspevku rozhoduje predstavenstvo komory na základe písomnej žiadosti člena komory. Ku žiadosti člen
komory predloží doklady preukazujúce túto skutočnosť. Na základe odôvodneného
písomného návrhu člena komory podaného najneskôr do 15. Apríla príslušného
roka, môže predstavenstvo komory povoliť splácanie členského príspevku v štyroch splátkach v priebehu roka a to len v prípadoch, keď člen komory preukáže
nezavinenú sociálnu núdzu spôsobenú dlhodobou pracovnou neschopnosťou,
alebo z iného obzvlášť závažného dôvodu. Platobná neschopnosť, prípadne nedostatok práce nie sú dôvodom na povolenie platenia členského príspevku v splátkach. Ak bolo povolené zaplatenie členského príspevku v splátkach, je člen
povinný tento zaplatiť vo vopred dohodnutých termínoch, najneskôr však do konca
príslušného kalendárneho roka.
Článok 8
Zoznam členov komory a zoznam autorizovaných reštaurátorov
Do zoznamu členov komory a do zoznamu autorizovaných reštaurátorov zapíše
komora každého, kto splnil podmienky v § 5, 5a a §17 Zákona. Komora môže zapísať do zoznamu členov komory aj osoby podľa § 11 Zákona.
Do zoznamov podľa odseku (1) sa zapisujú identifikačné a kontaktné údaje zapísaných osôb, údaje o splnených podmienkach, ako aj ich zmeny vrátane uloženého disciplinárneho opatrenia.
Za vedenie zoznamov, za správnosť a úplnosť údajov v ňom zodpovedá podpredseda komory. Zodpovedný člen za vedenie zoznamov je viazaný mlčanlivosťou.
Údaje podľa §5 ods. (2) písm. d) a § 17 ods. (1) písm. a) Zákona sa preukazujú príslušnými úradnými dokumentmi, a to:
a) vzdelanie diplomom spolu s vysvedčením o štátnej záverečnej skúške,
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b) vykonanie špecializovanej skúšky reštaurátora a autorizovanej skúšky osvedčením vydaným komorou.
Predpokladom pre zapísanie do zoznamu členov komory a do zoznamu autorizovaných reštaurátorov je zloženie sľubu (§5 ods. (2) písm. g) Zákona).
Úplný zoznam členov komory s reštaurátorskými špecializáciami a zoznam autorizovaných reštaurátorov je zverejnený na internetovej stránke komory a aktualizuje sa raz ročne.
Článok 9
Hospodárenie
Komora financuje svoju činnosť z vlastných zdrojov. Príjmami komory sú:
a) príspevky členov komory, zápisné, ročné a odvodové príspevky reštaurátorov,
autorizovaných reštaurátorov a spolupracujúcich osôb,
b) príspevky za špecializované reštaurátorské skúšky a vydanie osvedčení,
c) výnosy z pokút uložených v disciplinárnom konaní,
d) dobrovoľné príspevky a dary od fyzických osôb a právnických osôb,
e) dary a iné príjmy, ak to ustanoví osobitný predpis.
Rozpočet komory zostavuje z návrhov orgánov komory predstavenstvo komory
na obdobie jedného roka.
Rozpočtové prostriedky možno použiť iba do konca rozpočtového roka, a to zásadne len na určené účely.
Za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami zodpovedá predstavenstvo komory valnému zhromaždeniu.
V prípade potreby neplánovanej a nepredvídanej úhrady nezabezpečenej položky v
rozpočte predstavenstvo komory vykoná možný presun rozpočtových prostriedkov
medzi jednotlivými úlohami alebo obmedzí financovanie niektorej úlohy, prípadne
odsunie jej plnenie. Toto rozpočtové opatrenie nemôže byť na úkor plnenia úlohy
vyplývajúcej zo zákona alebo plnenia zmluvných záväzkov.
Ak v dôsledku potreby úhrady neplánovanej položky nie je možné zabezpečiť vyrovnanosť účtu, o vyriešení rozhodne valné zhromaždenie, ktoré zvolá na mimoriadne zasadnutie predstavenstvo komory.
Výdavkami komory sú najmä:
a) investičné výdavky na prenájom priestorov a nákup zariadenia,
b) neinvestičné výdavky na činnosť orgánov komory, mzdové prostriedky, výdavky na vzdelávanie, účasť členov komory na sympóziach, kongresoch a konferenciách, na náhrady za stratu času, cestovného a príslušných vecných výdavkov,
na poplatky, splátky úverov apod.
V rámci hospodárenia s majetkom komora
a) vedie v predpísanej účtovnej evidencii svoj aj spravovaný majetok,
b) svoj hnuteľný a nehnuteľný majetok môže poskytnúť po odsúhlasení valným
zhromaždením na podnikateľskú činnosť iných osôb.
O nadobudnutí a nakladaní s hnuteľným majetkom rozhoduje predstavenstvo
komory.
Článok 10
Odmeny a náhrady
Členstvo v orgánoch komory je čestné: za výkon funkcie nepatrí členom plat ani
iná odmena.
Členom predstavenstva, dozornej rady, disciplinárnej komisie, skúšobnej komisie alebo akejkoľvek stálej alebo dočasnej komisie zriadenej valným zhromaždením alebo predstavenstvom komory patrí náhrada cestovných výdavkov, náhrada za stratu času, ktorej výšku a podmienky určí predstavenstvo komory.
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Článok 11
Záverečné ustanovenia
Stanovy komory nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia valným
zhromaždením.
Zmeny Stanov komory nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia
valným zhromaždením.
***

