ODBOROVÉ ZDRUŽENIE ŽELEZNIČIAROV
VAJNORSKÁ 1, 815 70 BRATISLAVA

Všetkým ZO OZŽ
Vážení kolegovia,
v prílohe Vám zasielam tlačivo evidenčného listu schválené predstavenstvom GR OZŽ. V zmysle platných Stanov OZŽ, článok 43, bod
7, sú základné organizácie povinné informovať OZŽ o stave členskej základne každoročne k termínu 31.03. a v termínoch určených
predstavenstvom GR OZŽ. Podľa bodu 2, článku 43 Stanov OZŽ je evidenčný list dokladom o vzniku a existencii základnej
organizácie. Súvisí to s odvodenou právnou subjektivitou ZO OZŽ. Z uvedeného vyplýva moja žiadosť, aby ste tlačivo evidenčného listu
čo najsvedomitejšie vyplnili, opečiatkovali a odoslali na adresu Vášho regionálneho pracoviska OZŽ (Bratislava, Žilina, Zvolen, Košice)
najneskôr do konca apríla 2016!
Žiadam všetky ZO OZŽ, aby nezabudli vyplniť e-mailovú adresu. Tie ZO OZŽ, ktoré ešte nemajú svoju e-mailovú adresu
žiadam, aby uviedli e-mailovú adresu aj niektorého člena Závodného výboru. Poprípade si založte, ako ZO OZŽ e-mailovú
adresu napr. (centrum.sk, azet.sk atď.) je to zadarmo. Dúfam, že sa nám aj týmto spôsobom podarí zlepšiť a zrýchliť
informovanosť ZV OZŽ, ako aj členskej základne.
Údaje v evidenčnom liste ZO OZŽ uveďte v stave zodpovedajúcom termínu vystavenia 31.3.2016.
Pokyny na vyplnenie evidenčného listu – vysvetlivky k vybraným údajom:
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1. Oficiálny názov ZO OZŽ: uveďte názov v znení aké je uvedené na používanej pečiatke.
2. Evidenčné číslo ZO OZŽ: uveďte evidenčné číslo pridelené ZO OZŽ, toto číslo má byť aj na pečiatke.
3. Sídlo ZV OZŽ: uveďte adresu pracoviska, kde sídli závodný výbor alebo kde pracuje predseda alebo iný funkcionár ZV OZŽ.
4. Adresa na zasielanie pošty ZO OZŽ: uveďte meno funkcionára ZV preberajúceho poštu a adresu jeho pracoviska
s dostatočnými údajmi na identifikáciu pracoviska pre doručenie služobnou poštou alebo: názov, ulicu, PSČ s miestom pre
doručenie zásielok verejnou poštou.
5. Železničný telefón: uveďte číslo telefónu predsedu alebo iného funkcionára ZV povereného kontaktom, vrátane smerových čísiel
v služobnej železničnej alebo inej telefónnej sieti.
6. Telefón: uveďte číslo telefónu (verejne prístupnej siete) predsedu alebo iného funkcionára ZV povereného kontaktom vrátane
predvoľby, nevyhnutné je to v prípadoch, keď ZV nie je dostupný zo služobnej železničnej siete.
7. Fax: uveďte číslo telefaxu vrátane smerových čísiel, resp. predvoľby, (bez rozlíšenia sietí) dôležité je to najmä v prípadoch, keď ZV
nemá prístup k elektronickej pošte železničných spoločností, ani k internetu.
8. e-mail: uveďte adresu v adresári elektronickej pošty železničných spoločností alebo akúkoľvek vhodnú adresu emailovej schránky
na internete, (môže byť aj súkromná). V záujme dosiahnutia rýchlej a efektívnej dopravy informácií už prechádzame výlučne na
elektronickú dopravu textových správ, je to základný predpoklad našej akcieschopnosti. Pokiaľ ste doteraz v elektronickej
komunikácii odkázaní na hospodárskych partnerov – dohodnite sa na spolupráci s takým, ktorý je ochotný sprostredkúvať
závodnému výboru tieto služby, ak neuvediete žiadnu adresu „zaradíte Vašu ZO medzi neskoro informované“.
9. Počet členov s riadnym členstvom: uveďte počet členov, ktorých členstvo zodpovedá článku 36 Stanov OZŽ, teda platia členské
príspevky zodpovedajúce 1% z čistého mesačného zárobku, je to kľúčový údaj pre členské poplatky v KOZ a ETF.
10. Počet členov s členstvom podľa článku 37 Stanov: uveďte počet členov, ktorých členstvo zodpovedá článku 37 Stanov OZŽ,
napríklad: dôchodcov, dlhodobo chorých, na rodičovskej dovolenke, učňov, dlhodobo uvoľnených bez náhrady mzdy od
zamestnávateľa, t.j. tých čo platia 0,50 € mesačne + členov, ktorým členstvo spočíva, t.j. tých čo platia 1,00 €,
(15,06 Sk) mesačne.
11. Spolu členov: uveďte sumárny počet členov s riadnym členstvom podľa odseku i. a ostatných členov podľa odseku j.
12. Počet zamestnancov príslušných pracovísk: uveďte počet všetkých zamestnancov ak ho viete zistiť a tento počet zodpovedá
obvodu vašej základnej organizácie. Tento údaj má reálny význam iba u zamestnávateľov s jedinou ZO OZŽ.
13. Počet členov ZV OZŽ: uveďte počet členov závodného výboru (bez členov RK ZO OZŽ – uvádzate zvlášť).
14. Počet komisií ZO OZŽ: ZV ZO OZŽ a RK ZO OZŽ nie sú komisie.
15. Novozískaní členovia ZO: uveďte počet nových členov od 31.3.2015 do 31.3.2016.
16. Ukončenie členstva v ZO (počet): uveďte počet členov, ktorí ukončili členstvo medzi 31.3.2015 až 31.3.2016.
17. IČO (vlastné): uveďte v prípade, ak máte pridelené.
18. DIČ: uveďte v prípade, ak máte pridelené.
19. Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku: uveďte v prípade, ak má ZO v prenájme hnuteľný a nehnuteľný majetok.
20. Vlastníci nehnuteľného majetku č. LV: uveďte v prípade, ak má ZO vo vlastníctve nehnuteľný majetok.
21. Pri údajoch o funkcionároch ZV: uveďte zamestnávateľa a názov pracoviska + čísla telefónov, najlepšie mobilných.
22. Počet členov s riadnym členstvom: uveďte ich zastúpenie v organizačných zložkách, môžete to zistiť podľa výpisov zrážok
členských príspevkov od zamestnávateľov, tento údaj potrebujeme na preukázanie „reprezentatívnosti“ OZŽ.
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V tabuľkách uvádzajte počty členov OZŽ.
Všetky prípadné nejasnosti konzultujte s regionálnymi pracoviskami OZŽ vo svojom regióne. Verím tomu, že v tomto roku bude
evidencia členskej základne vykonaná v určených termínoch, za pochopenie a dobrú spoluprácu Vám vopred ďakujem.
Bratislava 3.2.2016

Bc. Anton Andel, v. r.
1. podpredseda OZŽ

