Podrobnosti o platení členského príspevku a jeho výške
Čl. I
Základné ustanovenia
1. Jedným zo zdrojov príjmov strany SPOLU – občianska demokracia sú aj príjmy z členských
príspevkov.
2. Príjem z členských príspevkov je v súlade s § 13 ods. 2 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov oslobodený od dane.
3. Každý člen strany je povinný hradiť ročný členský príspevok. Výška členského príspevku sa
môže rôzniť najmä v závislosti od verejnej funkcie zastávanej členom, príjmov člena alebo
druhu členstva v strane.
Čl. II
Výška členského príspevku
1. Členský príspevok sa ustanovuje nasledovne:
Typ člena

Minimálne členské

Odporúčané členské

Poslanci NR SR, EP,
členovia vlády, a iní vyšší
štátni funkcionári na
celoštátnej úrovni

100 eur mesačne

200 eur mesačne

Členovia vo verejných
funkciách s platom za plný
úväzok (primátor, starosta)

5 % z každého mesačného
platu z verejnej funkcie

10 % z každého mesačného
platu z verejnej funkcie

Členovia zastupiteľstiev
(VÚC, mestá obce nad 1000
obyvateľov)

10 eur mesačne

20 eur mesačne

Ostatní členovia

20 eur ročne

2 % príjmu

2. Vo výnimočných prípadoch, najmä ak sa člen strany ocitol v ťaživej sociálnej situácii môže
Predsedníctvo rozhodnúť o odpustení členského príspevku.

Čl. III
Spôsob úhrady členského príspevku
1. Odporúčaný spôsob úhrady
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príkaz
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2. Trvalý príkaz obsahuje
a) variabilný symbol, ktorý je kódom člena,
b) poznámku pre prijímateľa “členské”,
c) sumu členského v zmysle Čl. II ods. 1.
2. Úhrada členského
https://stranaspolu.sk/.
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vykonať
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3. Člen strany sa prihlasuje do svojho členského konta prostredníctvom odkazu dostupného na
webovom sídle strany. Po prihlásení na záložke Platby vyplní požadované údaje. Systém
vygeneruje unikátny variabilný symbol člena, ktorý člen použije v záujme správneho prijatia
úhrady.
4. Ak člen strany nemôže postupovať podľa odseku 3, použije pre úhradu členského príspevku
náhradný odkaz, ktorý na požiadanie zašle členovi Kancelár alebo ním určená osoba. Systém
vygeneruje unikátny variabilný symbol člena, ktorý člen použije v záujme správneho prijatia
úhrady. Systém zároveň vygeneruje číslo účtu vo formáte IBAN.
5. K úhrade členského príspevku podľa bodu 3 alebo 4 môže dôjsť len po uvedení správneho
variabilného symbolu.
6. Pre účely spárovania platby s kontom člena zabezpečí člen zhodu zadaného e-mailu s emailom zadaným v prihláške za člena strany.
7. Postup podľa odseku 3 a 4 je ukončený platbou členského príspevku prostredníctvom
internetového bankovníctva alebo iných služieb poskytovaných bankou alebo pobočkou
zahraničnej banky, v ktorej je člen klientom. Postupom podľa odseku 3 a 4 dochádza
k vygenerovaniu správnych údajov k platbe.
Čl. IV
Vytvorenie členského konta
1. Člen strany má prostredníctvom webového sídla https://stranaspolu.sk/ prístup k internému
informačnému systému stranaspolu.sk/login.
2. Adresa pre vytvorenie členského konta je stranaspolu.sk/join.

