
ŠTATÚT ŠTRAJKOVÉHO FONDU
ODBOROVÝ ZVÄZ DREVO, LESY, VODA



Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Štrajkový fond Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA (ďalej len ,,OZ DLV“) tvorí OZ
DLV, ktorý s ním hospodári prostredníctvom Predsedníctva OZ DLV. 

2. Poslaním štrajkového fondu je zabezpečiť finančné prostriedky na:

a) financovanie nákladov spojených s protestnými a nátlakovými akciami organizovanými
OZ DLV,

b) finančnú  podporu  štrajkujúcim  členom  OZ  DLV,  ako  prejav  odborovej  solidarity
a vzájomnej pomoci odborárov, v zmysle Štrajkového poriadku OZ DLV.

Článok 2
Tvorba štrajkového fondu

1. Štrajkový fond sa tvorí pravidelným mesačným  2%  prídelom z mesačného odvodu na OZ
DLV z výberu členských príspevkov prevedených na OZ DLV zo základných organizácií OZ
DLV. Základný vklad štrajkového fondu je 7.000,- EUR. 

2. Do štrajkového fondu môžu poskytnúť príspevok aj iné organizácie, právnické osoby alebo
fyzické  osoby.  Ich  príspevky  však  nezakladajú  nárok  zmenu  alebo  doplnenie  štatútu
štrajkového fondu ani na právo čerpať finančné prostriedky zo štrajkového fondu.

Článok 3
Spravovanie štrajkového fondu a čerpanie jeho prostriedkov

1. Štrajkový fond spravuje OZ DLV prostredníctvom Predsedníctva OZ DLV, ktorý v súlade
s čl. 57 Stanov OZ DLV spravuje majetok OZ DLV. 

2. Predsedníctvo OZ DLV posudzuje a prerokúva všetky žiadosti doručené na OZ DLV zo ZO
OZ DLV. Žiadosť musí byť doložená vyjadrením Revíznej komisie ZO OZ DLV k výške
požadovaných  finančných prostriedkov na úhradu nákladov súvisiacich so štrajkom.

3. Zo  štrajkového  fondu  môžu  byť  poskytnuté  finančné  prostriedky  na  základe  návrhu
Predsedníctva OZ DLV a po jeho schválení nasledovne:

a) do sumy 1000 € ak ide o výdavky na protestné a nátlakové akcie,
b) nad  sumu  1000  €  ak  ide  o výdavky  na  protestné  a nátlakové  akcie,  na  návrh

Predsedníctva OZ DLV a po jeho schválení v Pléne OZ DLV.



4. Z prostriedkov štrajkového fondu možno vyplatiť na jedného člena OZ DLV  najviac sumu vo
výške mesačného životného minima, prepočítaním na počet pracovných dní, počas ktorých sa
člen OZ DLV zúčastnil štrajku.

5. Príslušnú sumu vyplatí ZO OZ DLV z vlastných prostriedkov a po rozhodnutí Predsedníctva
OZ DLV o podpore štrajkujúcim členom OZ DLV zo štrajkového fondu,  prevedie OZ DLV
schválenú čiastku prevodom na účet ZO OZ DLV v príslušnom finančnom ústave.  

6. Príspevok je uhrádzaný ZO OZ DLV pre štrajkujúcich, ktorí sú  členmi OZ DLV dlhšie ako
3 mesiace a platia členské príspevky v stanovenej výške a termíne (mesačne). 

Článok 4
Záverečné ustanovenia

1. Predsedníctvo OZ DLV predkladá raz ročne Plénu OZ DLV prehľad o čerpaní prostriedkov
zo  štrajkového  fondu  za  predchádzajúci  kalendárny  rok,  súčasne  so  správou  o čerpaní
rozpočtu OZ DLV za predchádzajúci kalendárny rok.  

2. Kontrolu  hospodárenia  s prostriedkami  štrajkového  fondu  vykonáva  Revízna  komisia  OZ
DLV. 

3. ZO OZ DLV je povinná umožniť Revíznej komisii OZ DLV overiť údaje uvedené v žiadosti
o refundáciu vyplatených finančných prostriedkov zo štrajkového fondu OZ DLV na jej účet
v príslušnom finančnom ústave. 

4. Zostatok štrajkového fondu prechádza v nezmenenej výške do budúceho kalendárneho roka.  

5. Štatút štrajkového fondu OZ DLV nadobúda platnosť schválením VIII. Zjazdu OZ DLV  a
účinnosť dňa 1.10.2021.


