
Zmena údajov ZO OZ DLV 

Týmto, v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov prehlasujeme zmenu údajov 

týkajúcich sa našej základnej organizácie, ktorá funkčne spadá pod Odborový zväz DREVO, LESY, VODA, so sídlom Osadná 6, 

831 03 Bratislava. 

Prehlásenie sa týka OJ_základnej organizácie:  

 

 
Názov:     .........................................................................................  

(NEVYPĹŇAJTE, doplní OZ DLV) 

 

Sídlo:     .........................................................................................  

(NEVYPĹŇAJTE, doplní OZ DLV) 

 

IČO_OJ:     .........................................................................................  

(NEVYPĹŇAJTE, doplní OZ DLV) 

 

Meno predchádzajúceho predsedu ZO: .........................................................................................  

(PROSÍME VYPLŇTE VY!) 

 
Údaje o novom predsedovi ZO OZ DLV (Vyplňte aj v prípade staro-nového predsedu) 

Meno a priezvisko, titul:    (Tu doplňte)     

(Prosím vyplňte v PC programe „Word“) 

Funkcia:      Predseda/Predsedníčka základnej organizácie   

(Prosím vyplňte v PC programe „Word“ podľa pohlavia nechajte predseda alebo predsedníčka) 

Adresa trvalého pobytu:    (Tu doplňte)    

(Prosím vyplňte v PC programe „Word“ vo forme ULICA, ČÍSLO DOMU, PSČ, MESTO – Nezabudnite ani jeden údaj!!!!) 

Dátum narodenia:     (Tu doplňte)    

(Prosím vyplňte v PC programe „Word“ vo formáte DD/MM/ROK) 

Rodné číslo:     (Tu doplňte)    

(Prosím vyplňte v PC programe „Word“) 

Tel. číslo:      (Tu doplňte)    

(Prosím vyplňte v PC programe „Word“) 

E-mail:      (Tu doplňte)    

(Prosím vyplňte v PC programe „Word“) 

Dátum vzniku funkcie/kedy prebehla voľba:  (Tu doplňte)    

(Prosím vyplňte v PC programe „Word“ vo formáte DD/MM/ROK) 

 

.......................................... 

Podpis nového predsedu ZO OZ DLV 

 

- Prílohou tohto tlačiva je zápisnica z voľby predsedu ZO OZ DLV, prosíme nezabudnite ho priložiť!  

- Údaje zachovajte na tejto jednej strane. 



Informácia o zmene funkcionárov ZO OZ DLV 

Tlačivo – prosím vyplňte elektronicky, ak to nie je možné aj písomne. 

 

Predošlý Závodný výbor 
(vyplňte vo formáte meno a priezvisko, funkcia) 

Nový Závodný výbor 
(vyplňte vo formáte meno a priezvisko, funkcia) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Predošlá Revízna komisia 
(vyplňte vo formáte meno a priezvisko, osobitne 

označte predsedu RK) 

Nová Revízna komisia 
(vyplňte vo formáte meno a priezvisko, osobitne 

označte predsedu RK) 

  

  

  

  

  

  

 

Pre nového hospodára by sme radi dali do pozornosti tieto dokumenty a metodiky:  

Hospodárenie s finančnými prostriedkami ZO: http://ozdlv.sk/dokumenty/hospodarenie.pdf 

Metodika odvádzania členských príspevkov ZO OZ DLV:   

http://ozdlv.sk/dokumenty/metodika_odvodu_clenskych_prispevkov.pdf 

 

 

.......................................... 

Podpis nového predsedu ZO OZ DLV 

 

http://ozdlv.sk/dokumenty/hospodarenie.pdf
http://ozdlv.sk/dokumenty/metodika_odvodu_clenskych_prispevkov.pdf

