Asociácia pre podporu projektov spolupráce verejného a súkromného sektora „Asociácia PPP“, Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava

Evidenčné číslo: …………….
Titul, meno a priezvisko alebo názov organizácie:

Adresa:
ulica, popisné číslo, mesto, PSČ

IČO /dátum narodenia:

DIČ

Telefónne a faxové spojenie:
Telefón

Fax

E-mail

Štatutárny orgán zastúpený:
Meno, priezvisko, funkcia

Telefón

Pásmo obratu člena:

Fax

(čl. 6.3. Stanov)

E-mail

Výška členského príspevku (čl. 6.4 Stanov)

Pracovník zastupujúci spoločnosť v APPP – poverený zástupca:
Meno, priezvisko, funkcia

Telefón:

V

Fax:

E-mail:

dňa

Svojím podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil so stanovami Asociácie PPP a súhlasím s nimi. Súčasne
potvrdzujem záväzok uhradiť vstupný členský príspevok a beriem na vedomie, že v prípade nesplnenia tejto povinnosti
členstvo v Asociácii PPP podľa tejto prihlášky zaniká.

……………………………………………………………………………….

Podpis štatutárneho orgánu / fyzickej osoby

Asociácia PPP, Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
tel.: 02 / 502 344 41, 0948 023 740, e-mail: office@asociaciappp.sk, web: www.asociaciappp.sk

Asociácia pre podporu projektov spolupráce verejného a súkromného sektora „Asociácia PPP“, Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava

STANOVY ASOCIÁCIE PPP
ČLÁNOK 6
ČLENSKÉ PRÍSPEVKY
1.

Členské príspevky budú platené jedenkrát ročne vkladom alebo prevodom na účet
Asociácie PPP. Riadiaci výbor môže určiť aj iné spôsoby úhrady členských príspevkov,
ktoré oznámi členom v dostatočnom časovom predstihu.

2.

Splatnosť členských príspevkov je nasledovná:
a)

b)

c)

3.

s výnimkou zakladajúcich členov Asociácie PPP, ktorí boli súčasne členmi
prípravného výboru na založenie Asociácie PPP v zmysle § 6 ods. 2 zákona č.
83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„prípravný výbor“), sú ostatní zakladajúci členovia Asociácie PPP povinní zaplatiť
prvý členský príspevok najneskôr do 30 dní odo dňa založenia Asociácie PPP;
záujemcovia o členstvo v Asociácii PPP, ktorí nie sú zakladajúcimi členmi Asociácie
PPP, sú povinní zaplatiť prvý členský príspevok najneskôr do 30 dní odo dňa
doručenia písomného oznámenia o akceptácii prihlášky Riadiacim výborom
Asociácie PPP;
všetky daľšie príspevky sú členovia Asociácie PPP povinní zaplatiť do 31. januára
príslušného kalendárneho roka.

Výška členských príspevkov je odstupňovaná podľa výšky ročného obratu člena:
1. pásmo
2. pásmo
3. pásmo

4.

do 1,66 milióna EUR
1,66 – 16,60 miliónov EUR
nad 16,60 miliónov EUR

Výška členských príspevkov v jednotlivých pásmach je nasledujúca:
1. pásmo
2. pásmo
3. pásmo

1 300 EUR
2 300 EUR
3 300 EUR

5.

Každý člen má možnosť dobrovoľne zaplatiť príspevok zodpovedajúci vyššiemu pásmu
obratu.

6.

V prípade, ak členstvo niektorého člena Asociácie PPP vznikne v priebehu kalendárneho
roka, za ktorý sa členský príspevok platí, je tento člen povinný zaplatiť pomernú časť
ročného členského príspevku, zodpovedajúcu počtu mesiacov daného kalendárneho
roka, počas ktorých bude jeho členstvo v danom kalendárnom roku trvať.
V prípade, ak členstvo niektorého člena Asociácie PPP skončí v priebehu kalendárneho
roka, za ktorý sa členský príspevok platí, nevzniká tomuto členovi nárok na vrátenie
zostávajúcej pomernej časti členského príspevku zaplateného za daný kalendárny rok.

Asociácia PPP, Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
tel.: 02 / 502 344 41, 0948 023 740, e-mail: office@asociaciappp.sk, web: www.asociaciappp.sk

