Stanovy občianskeho združenia
Slovenská rada pre zelené budovy
(úplné znenie)

Preambula
Slovenská rada pre zelené budovy integruje spoločnosti a organizácie z rôznych sektorov
ekonomiky s väzbou na trh s nehnuteľnosťami a stavebný priemysel a podnecuje trh k
premene spôsobov, akými sú budovy a urbanistické celky navrhované, vystavané, renovované
a prevádzkované, aby takto vytvorila zdravé, prosperujúce, environmentálne i spoločensky
ohľaduplné vystavané prostredie, ktoré zvyšuje kvalitu života.
Čl. 1.
Názov a sídlo
1. Slovenská rada pre zelené budovy, v skratke SKGBC (ďalej len „združenie” alebo
„SKGBC“) má svoje sídlo na Vajnorská 8/A, Bratislava, 831 04, Slovenská republika.
2. Anglický ekvivalent jeho mena znie: The Slovak Green Building Council, so skratkou
SKGBC.
Čl. 2
Charakter združenia
Združenie je dobrovoľným nevládnym neziskovým občianskym združením, vzniknutým
podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v platnom znení. Združenie je právnickou
osobou podľa slovenského práva.
Čl. 3
Základné ciele združenia
Združenie má nasledujúce ciele:
1. Environmentálne šetrné budovy sa stanú štandardom v Slovenskej republike
2. Zaistenie nezávislej verejnej platformy pre významné organizácie zapojené
do udržateľného staviteľstva a environmentálne šetrnej architektúry
3. Riadenie trhovej transformácie prostredníctvom intenzívnej komunikácie medzi
všetkými záujmovými skupinami
4. Šírenie osvety prostredníctvom vzdelávania a propagácie udržateľného staviteľstva
pomocou workshopov a konferencií
5. Poskytovanie odborného vzdelávania špičkovej kvality
6. Spolupráca s vládou a regionálnymi samosprávami v otázkach udržateľného rozvoja
7. Spolupráca s ostatnými národnými i medzinárodnými organizáciami zameranými
na udržateľný rozvoj
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8. Rozšírenie informovanosti a realizácia osvetových kampaní, s cieľom propagovať
a podporovať trvale udržateľný rozvoj a environmentálne šetrnú výstavbu
9. Poskytovanie sprievodných služieb vysokej kvality členom rady
Čl. 4
Formy činnosti združenia
Hlavnými činnosťami združenia sú predovšetkým:
1. zaistenie komunikácie medzi
- spoločnosťami navzájom
- sférou firiem – akademikov – neštátnych organizácií – vlády – obcí
- národnými a medzinárodnými organizáciami
2. podnecovanie trhovej transformácie, ktoré okrem iného zahŕňa:
- vnímanie udržateľnosti ako príležitosti pretvárať a inovovať urbanizované
prostredie
- podpora certifikácie environmentálnej šetrnosti budov ako hlavnej hnacej sily
rastu trhu
- zvýšenie záujmu vlády v problematike ekológie stavieb
3. vzdelávanie verejnosti a propagácia
- poskytovaním objektívnych informácií
- osvetou v oblasti udržateľného staviteľstva
- poskytovaním jednoduchých nástrojov pre udržateľné rozhodovanie
- vyzdvihnutím dobrej praxe a nových technológií pre environmentálne šetrné
staviteľstvo prostredníctvom prípadových štúdií a výskumných aktivít
- stimuláciu dopytu po ekologických stavbách
4. poskytovanie odborného vzdelávania
- usporiadaním vzdelávacích seminárov a workshopov
- prehliadkami environmentálne šetrných stavieb
- poskytovaním odborného vzdelávania najvyššej kvality v oblasti udržateľného
staviteľstva rôznorodým projektovým tímom a odborníkom zo staviteľstva
(zapojením najnovších postupov v oblasti udržateľného staviteľstva),
5. spolupráca s verejnou správou, ktorá okrem iného zahŕňa spoluprácu s vládnymi
predstaviteľmi s cieľom vytvárať vhodné právne prostredie pre environmentálne
šetrnú výstavbu
6. neustála snaha o propagáciu združenia
Vedľajšími činnosťami, ktorých výťažok bude doplnkovým príjmom združenia je:
1. Predaj publikácií na tému udržateľnej výstavby,
2. Usporiadanie platených seminárov, workshopov a ďalších foriem odborného
vzdelávania najvyššej kvality v oblasti udržateľnej výstavby,
3. Príprava odborných analýz v oblasti udržateľnej výstavby.

Čl. 5
Členstvo v združení
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1. Združenie rozlišuje nasledovné kategórie členov združenia:
- riadny člen,
- exkluzívny člen,
- a pridružený člen.
2. Každý člen združenia je povinný oboznámiť sa s aktuálnym znením platných
a účinných Stanov, ktoré je uverejnené na internetovej stránke združenia. Záujemcovi
o členstvo v združení bude poskytnuté k nahliadnutiu aktuálne znenie Stanov.
Záujemca o členstvo v združení podpisom prihlášky potvrdí, že s aktuálnym znením
Stanov súhlasí, o tejto skutočnosti musí byť záujemca o členstvo vopred
upovedomený.
3. O riadne členstvo v združení sa môžu uchádzať fyzické (SZČO) i právnické osoby,
ktoré vyvíjajú činnosť v rôznych sektoroch obchodu, priemyslu a služieb s väzbou na
trh s nehnuteľnosťami a stavebný priemysel. Členstvo riadneho člena vzniká
rozhodnutím predstavenstva o prijatí za člena združenia, a zaplatením členského
príspevku. Predstavenstvo rozhodne o prijatí do 14 dní odo dňa doručenia prihlášky.
4. Riadny člen môže požiadať predstavenstvo o status „exkluzívny člen“ na nasledujúci
kalendárny rok najneskôr do 15. decembra, resp. môže požiadať kedykoľvek
v priebehu kalendárneho roka o status exkluzívneho člena“ na pomernú časť
prebiehajúceho kalendárneho roka. Predstavenstvo rozhodne o tejto žiadosti do 14
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak žiadosť exkluzívneho člena
predstavenstvo schváli, je exkluzívny člen povinný uhradiť členský príspevok, resp.
doplatiť rozdiel medzi výškou už uhradeného členského príspevku na príslušný
kalendárny rok a výškou členského príspevku pre exkluzívneho člena do 15 dní odo
dňa doručenia výzvy na úhradu.
5. O pridružené členstvo v združení sa môžu uchádzať súkromné osoby, územné
samosprávne celky, vzdelávacie organizácie, nevládne a neziskové organizácie,
odborné inštitúcie, obchodné zväzy, združenia a iné asociácie, členovia akademickej
obce a ďalšie skupiny. Členstvo pridruženého člena vzniká rozhodnutím
Predstavenstva o prijatí za člena združenia, a zaplatením členského príspevku;
Predstavenstvo rozhodne o prijatí do 14 dní odo dňa doručenia prihlášky.
6. V prípade závažného porušenia týchto Stanov môže predstavenstvo rozhodnúť o
vylúčení člena zo združenia. Za závažné porušenie týchto Stanov sa považuje aj
nezaplatenie členského príspevku na príslušný kalendárny rok, resp. nedoplatenie
rozdielu podľa bodu 5.4 týchto Stanov.
7. Všetci riadni a exkluzívni členovia majú rovnaké hlasovacie práva. Pridružení
členovia hlasovacie práva nemajú.
8. Členovia sú povinní každoročne uhrádzať členský príspevok. Výšku členského
príspevku pre jednotlivé kategórie členov združenia schvaľuje pre každý kalendárny
rok predstavenstvo na základe predchádzajúceho stanoviska finančného výboru
a výkonného riaditeľa, ako aj s prihliadnutím na aktuálnu ekonomickú situáciu,
potreby a možnosti SKGBC.
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9. Riadni členovia predovšetkým
- môžu používať členské logo SKGBC – v online verzii a tlačovej podobe,
- môžu sa podieľať na marketingu SKGBC,
- môžu sa zúčastniť na programe vzdelávania usporiadaným združením,
- môžu byť súčasťou národných a nadnárodných iniciatív,
- môžu využívať sieť kontaktov v rámci združenia,
- majú prístup k sekcii „iba pre riadnych členov“ s informáciami ohľadne udalostí
týkajúcich sa združenia,
- môžu mať čestné miesto na webových stránkach združenia, kde bude rovnako
odkaz na webovú stránku člena,
- môžu zahrnúť svoje „zelené“ iniciatívy a projekty do sekcie „Novinky“ na
webových stránkach združenia,
- môžu navštevovať, prispievať a navrhovať debaty a semináre na témy
udržateľného rozvoja v stavebníctve v rámci aktivít SKGBC,
- môžu získavať relevantné informácie v oblasti verejnej podpory, certifikácie a
ďalšieho vývoja v oblasti environmentálne šetrných stavieb,
- môžu plniť aktívnu rolu pri vytváraní stratégií, politiky a legislatívy pre
udržateľné stavby,
- môžu sa podieľať na inovatívnych projektoch a akciách,
- majú prostredníctvom združenia príležitosť iniciovať transformáciu trhu a
vytvárať budúcnosť trhu s nehnuteľnosťami a stavebníctva aktívnou účasťou
v pracovných skupinách združenia.
10. Exkluzívny člen má okrem všetkých vyššie uvedených výhod nárok na exkluzívnu
propagáciu prostredníctvom špeciálneho banneru s logami na všetkých podujatiach,
uverejnením loga v publikáciách a na webstránke organizácie. Exkluzívny člen má
nárok na voľný vstup, resp. vstup za zvýhodnenú cenu na platené podujatia SKGBC.
Detaily týchto výhod sú schvaľované Predstavenstvom na základe odporúčania
Výkonného výboru a Finančného výboru a zverejnené v špeciálnom dokumente o
podpore exkluzívnych členov.
11. Pridružení členovia sa môžu zúčastniť členskej schôdze, nemajú však žiadne
hlasovacie práva. Pridružení členovia môžu byť pozvaní k akciám usporiadanými
združením, môžu sa zúčastniť a prispievať na stretnutiach a iných udalostiach podľa
rozhodnutia predstavenstva.

Čl. 6
Orgány združenia
1. Združenie je zložené z týchto orgánov:
A. členská schôdza
B. predstavenstvo
C. výkonný výbor
D. výkonný riaditeľ
E. finančný výbor
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A. Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia a je tvorená všetkými členmi,
schádza sa najmenej raz ročne. Zasadanie členskej schôdze združenia zvoláva
výkonný riaditeľ. Výkonný riaditeľ je povinný do 1 mesiaca zvolať členskú schôdzu,
pokiaľ ho o to písomne požiada aspoň jedna tretina členov združenia s hlasovacími
právami. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak sa zasadania zúčastní
nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia s hlasovacími právami. V prípade,
že sa do jednej hodiny od oznámenej doby konania členskej schôdze nedostaví
nadpolovičná väčšina členov s hlasovacími právami, je schôdza uznášaniaschopná
bez ohľadu na počet prítomných členov. Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou
väčšinou prítomných členov s hlasovacími právami. Každý člen s hlasovacími
právami má jeden hlas. Každý člen s hlasovacími právami je oprávnený navrhnúť
kandidáta na funkciu člena predstavenstva. Členská schôdza:
a) volí a odvoláva členov predstavenstva,
b) prijíma a mení stanovy,
c) udeľuje pokyny predstavenstvu,
d) schvaľuje výročnú správu,
e) rozhoduje o zániku združenia.
B. Predstavenstvo riadi činnosť združenia v období medzi členskými schôdzami.
Predstavenstvo má 9 členov. Funkčné obdobie člena predstavenstva je 2 roky. Člen
predstavenstva môže byť zvolený opakovane najviac 3 funkčné obdobia za sebou.
Predstavenstvo je volené členskou schôdzou, a to nasledujúcim spôsobom: členská
schôdza zvolí rotujúcim spôsobom každý rok časť predstavenstva, t. j. 5 členov/4
členov predstavenstva s funkčným obdobím dva roky. V dôsledku zmeny spôsobu
voľby členov predstavenstva a za účelom prispôsobenia sa novému formátu voľby
členov predstavenstva, v roku 2012 bude vo voľbách zvolených 9 členov
predstavenstva, pričom 5 členov predstavenstva (s najvyšším počtom hlasov) bude
zvolených na funkčné obdobie dva roky a 4 členovia predstavenstva budú zvolení na
funkčné obdobie jeden rok. V roku 2013 členská schôdza zvolí 4 členov
predstavenstva s funkčným obdobím 2 roky. V roku 2014 členská schôdza pristúpi
k voľbe členov predstavenstva spôsobom uvedeným v druhej vete tohto bodu.
Predstavenstvo si každoročne zvolí zo svojich členov predsedu, podpredsedu
a pokladníka. Pokiaľ člen predstavenstva umrie, odstúpi z funkcie alebo inak skončí
jeho funkčné obdobie pred konaním nasledujúcej členskej schôdze, navrhne člen
združenia, ktorý takéhoto člena predstavenstva navrhoval do funkcie, do jedného
mesiaca náhradníka. Predstavenstvo náhradníka schváli, pokiaľ nie je zjavné, že by
nebol schopný plniť svoju funkciu v súlade so stanovami a vnútornými predpismi
združenia. Pokiaľ člen združenia zostane nečinný, alebo jeho členstvo v združení už
zaniklo, alebo pokiaľ predstavenstvo ním navrhovaného náhradníka neschváli,
menuje predstavenstvo náhradníka podľa svojho uváženia. Predstavenstvo rozhoduje
nadpolovičnou väčšinou všetkých členov predstavenstva. Predstavenstvo je
uznášaniaschopné, ak je prítomná aspoň nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov.
Medzi hlavné povinnosti predstavenstva patrí najmä:
a) riadiť a kontrolovať činnosť združenia vrátane publikačných činností,
b) voliť a odvolávať členov výkonného výboru a výkonného riaditeľa,
c) prijímať a schvaľovať ročný plán činností združenia,
d) prijímať a schvaľovať ročný rozpočet,
e) vyhodnocovať prihlášky a prijímať nových členov združenia,
f) rozhodnúť o vylúčení člena združenia, ktorý porušuje stanovy či vnútorné
predpisy združenia;
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f) prijímať vnútorné predpisy združenia, ktoré môžu upravovať všetky otázky
neupravené stanovami,
g) plniť pokyny členskej schôdze,
h) vykonávať všetky práva, ktoré nie sú podľa stanov či vnútorných predpisov
zverené inému orgánu združenia,
i) rozhodovať o žiadosti riadneho člena o udelenie statusu „exkluzívny člen“,
j) každoročne schvaľovať výšku členského príspevku.
Administratívne zázemie predstavenstva zabezpečuje sekretariát.
C. Výkonný výbor je tvorený predsedom predstavenstva, podpredsedom
predstavenstva, pokladníkom a členmi, ktorých zvolí predstavenstvo. Funkčné
obdobie výkonného výboru je jeden rok. Hlavnými povinnosťami výkonného výboru
sú najmä:
a) praktická implementácia ročného plánu a rozpočtu,
b) zhodnotenie a pripomienkovanie ročného plánu,
c) zhodnotenie a pripomienkovanie ročného rozpočtu,
Administratívne zázemie výkonného výboru zaisťuje sekretariát.
D. Výkonný riaditeľ združenia je volený predstavenstvom. Medzi hlavné povinnosti
výkonného riaditeľa predovšetkým patrí:
a) dohľad a kontrola záležitostí združenia a aktivít jeho zamestnancov,
b) dosahovanie cieľov ročného plánu,
c) poradné role výkonnému výboru,
d) riadenie sekretariátu.
E. Finančný výbor je poradným a kontrolným orgánom výkonného riaditeľa
a predstavenstva a má minimálne 3 členov. Predsedom finančného výboru je
pokladník, ďalší členovia finančného výboru sú volení predstavenstvom spomedzi
záujemcov z radov riadnych a exkluzívnych členov združenia, ktorí nie sú členmi
predstavenstva.
Medzi ďalšie povinnosti finančného výboru patrí najmä posudzovanie potrieb a
rozpočtov pracovných skupín združenia, posudzovanie a kontrola finančných
aspektov projektov, na ktorých sa podieľa SKGBC.

Čl. 7
Konanie v mene združenia
V mene združenia sú oprávnení konať a združenie zaväzovať
a) výkonný riaditeľ združenia s aspoň jedným členom výkonného výboru, alebo
b) minimálne dvaja členovia výkonného výboru.
Čl. 8
Hospodárenie združenia
1. Za hospodárenie združenia zodpovedá výkonný výbor predstavenstvu a členskej
schôdzi. Združenie hospodári podľa rozpočtu schváleného predstavenstvom.
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2. Výkonný riaditeľ združenia zodpovedá za zabezpečenie bežného hospodárenia, za
nakladanie s majetkovými hodnotami, za vedenie účtovníctva a za zaistenie plnenia
daňových povinností.
3. Hlavné príjmy združenia tvoria príspevky a sponzoring jeho členov, dary, dotácie,
granty a príjmy z neziskovej a inej nepodnikateľskej činnosti v súlade s cieľom
združenia. Vedľajšie (doplnkové) príjmy združenia tvoria výťažky z predaja
publikácií, účastnícke poplatky za semináre, workshopy a ďalšie formy odborného
vzdelávania a odmeny za prípravu analýz.
4. Po skončení hospodárskeho roku podáva výkonný výbor predstavenstvu zúčtovanie
hospodárskeho roku. Predstavenstvo predkladá správu o zúčtovaní hospodárskeho
roku na schválenie členskej schôdzi. Zúčtovanie hospodárskeho roku kontroluje
finančný výbor, ktorý predkladá členskej schôdzi správu o výsledku kontroly.
5. Výdavky združenia sú zamerané na uskutočňovanie cieľov združenia uvedených v čl.
3 a v súlade s formami činností uvedenými v čl. 4 týchto stanov.
Čl. 9
Záverečné ustanovenia
1. Združenie zanikne rozhodnutím dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov členov
združenia. V prípade zániku združenia uskutoční likvidáciu jeho majetku komisia
schválená členskou schôdzou.
2. Práva a povinnosti neupravené týmito stanovami môže upraviť vnútorný predpis
združenia.
3. Na základe rozhodnutia členskej schôdze zo dňa 16. mája 2012 bola schválená zmena
stanov občianskeho združenia Slovenská rada pre zelené budovy, registrovaného
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod reg. číslom VVS/1 – 900/90 – 36428.
Táto zmena stanov nadobúda platnosť a účinnosť dňa 16. mája 2012.
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