
Názov a sídlo ZO

Korešpondenčná adresa

Dátum ustan.schôdze Číslo účtu

Dátum registrácie IČO

Kraj

Počet zamestnancov Okres

Počet členov ZO Kategória ZO

z toho z iného zar.

žien Výbor ZO

dôchodcov predseda

mladých do 35 rokov

lekár podpredseda

sestra

pôrodná asistentka tajomník

laborant

asistent hospodár

technik

iný zdravot.pracovník zapisovateľ

THP

robotnícke povolanie

pedagogickí zamestnanci Revízna komisia ZO telefón

zdravot.pracov.spolu predseda

Počet členov V-ZO

Počet členov RK ZO

zapisovateľ

Dátum podania: Podpis predsedu:

telefón, fax,  e-mail

V zmysle Stanov SOZ ZaSS členská schôdza základnej odborovej organizácie rozhodla o svojom členstve v SOZ 

ZaSS. Základná odborová organizácia (ďalej len "ZO")  sa z a v ä z u j e dodržiavať Stanovy a ďalšie interné riadiace 

akty SOZ ZaSS, vykonávacie normy SOZ ZaSS a rozhodnutia orgánov SOZ ZaSS.

(ďalej len "SOZ ZaSS")

podpredseda

SOZ ZaSS a Stanovy SOZ ZaSS sú v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších 

predpisov evidované na Ministerstve vnútra SR pod číslom spisu VVS/1-2200/90-1-10. SOZ ZaSS bolo pridelené IČO 

00 683 949 a DIČ 202 087 1875. ZO SOZ ZaSS majú v čase podania žiadosti o registráciu svoju právnu subjektivitu 

alebo im bude odvodená od SOZ ZaSS, čo vyplýva z Článku 27 a Článku 28 Stanov SOZ ZaSS.

Predseda výboru ZO svojim podpisom potvrdzuje, že ZO, členovia Výboru ZO a členovia Revíznej komisie ZO sa 

oboznámili so Stanovami a ďalšími internými riadiacimi aktmi SOZ ZaSS a bezvýhradne ich akceptujú v znení 

platnom a účinnom ku dňu podania prihlášky.

Predseda výboru ZO svojim podpisom zároveň berie na vedomie, že žiadosť o registráciu ZO a jej následná 

akceptácia zo strany SOZ ZaSS zakladá zmluvný vzťah medzi ZO, členmi Výboru, Revíznej komisie ZO a SOZ ZaSS 

v zmysle Stanov SOZ ZaSS a ďalších interných riadiacich aktov v znení platnom a účinnom ku dňu podania žiadosti.

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU

ZÁKLADNEJ  ODBOROVEJ  ORGANIZÁCIE
DO SLOVENSKÉHO ODBOROVÉHO ZVÄZU  ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 


