
                      
   ŠTATÚT REGIONÁLNYCH VÝBOROV 
 

 

       článok 1 

     Úvodné ustanovenia 

 

( 1 )  Regionálne výbory riešia problematiku členskej základne príslušného regiónu.  

 

( 2)  Členov regionálneho výboru volí a odvoláva regionálne zhromaždenie podľa Stanov 

Združenia ČESMAD Slovakia (ďalej len združenie). Regionálny výbor je zodpovedný 

regionálnemu zhromaždeniu. 

 

 

      článok 2 

    Pôsobnosť regionálneho výboru 

 

(1) Regionálny výbor rieši problematiku členskej základne príslušného regiónu. Pri svo jej 

činnosti sú poverení zástupcovia regionálneho výboru oprávnení vystupovať v mene 

združenia len na základe a v rozsahu poverenia prezídia združenia. 

 

(2)  Regionálny výbor presadzuje záujmy členov združenia v rámci regiónu v súlade so 

stanovami združenia vo vzťahu najmä k vyšším územným celkom v rozsahu im prideleným 

kompetenciám, ktoré sa týkajú oblasti cestnej dopravy a kombinovanej dopravy. 

 

(3)  V prípade požiadania združenia komisiou na rozdeľovanie trvalých povolení a povolení 

CEMT o vyjadrenie k rozdeleniu týchto povolení je regionálny výbor oprávnený odporučiť 

dopravcov regiónu na pridelenie týchto povolení prostredníctvom prezídia združenia. 

 

 

 

      článok 3 

           Zloženie regionálneho výboru 

 

(1)  Regionálny výbor sa skladá zo 7 až 11 riadnych členov volených regionálnym 

zhromaždením na obdobie štyroch rokov. Počet členov regionálneho výboru stanovuje 

prezídium v zmysle stanov združenia. 

 

(2)  Regionálny výbor volí (prípadne odvoláva) zo svojho stredu predsedu, podpredsedu a 

zapisovateľa výboru. 

 

(3)  Členstvo v regionálnom výbore je čestnou funkciou a je nezastupiteľné. Členom 

regionálneho výboru nevzniká pracovný pomer k združeniu. 

 

 

 

 

 

 



 

      článok 4 

    Zásady činnosti regionálneho výboru 

 

(1)  Predseda regionálneho výboru zvoláva regionálny výbor podľa potrieb členskej základne 

regiónu, alebo ak o to požiada aspoň polovica členov regionálneho výboru (čl.14 ods. 9 

stanov združenia). 

 

(2)  Regionálny výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. 

 

(3)  Predseda regionálneho výboru vedie zasadnutia a za činnosť regionálneho výboru 

zodpovedá prezídiu. V jeho neprítomnosti regionálny výbor vedie podpredseda regionálneho 

výboru.  

 

(4)  Zasadnutia regionálneho výboru sú pre členov regiónu verejné (podľa čl. 14 ods. 11 

stanov združenia). V prípade potreby môže predseda regionálneho výboru pozvať na 

zasadnutie aj iné osoby.  

 

(5)  Regionálny výbor vedie o svojej činnosti písomnú evidenciu, ktorú tvoria zápisnice 

vypracované zapisovateľom. Overuje ich predseda regionálneho výboru a ešte jeden ďalší 

člen výboru. V zápisnici musí byť uvedený dátum zasadnutia, počet prítomných s uvedením 

ich mien, program zasadnutia, kto zasadnutie viedol a závery (odporúčania) regionálneho 

výboru k prerokúvaným bodom programu. K zápisnici sa pripája prezenčná listina s podpismi 

prítomných členov regionálneho výboru. 

 

(6)  Zápisnicu z rokovania regionálneho výboru predkladá prezídiu predseda prostredníctvom 

sekretariátu združenia. 

 

(7)  V prípade potreby, predsedu regionálneho výboru zastupuje podpredseda čím na seba 

preberá práva a povinnosti predsedu. 

 

 

 

      článok 5 

     Záverečné ustanovenia 

 

Tento štatút regionálnych výborov bol schválený dňa 02.07.2009 uznesením prezídia č. 104. 

 


