Stanovy
Asociácie poskytovateľov spotrebiteľských úverov Slovenskej republiky
čl.1
Názov záujmového združenia právnických osôb
1.1 V zmysle § 20 f) a násl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Z.z. v znení neskorších predpisov za účelom
spolupráce, vzájomnej pomoci a ochrany spoločných záujmov zakladá sa záujmové združenie právnických osôb a
fyzických osôb s právnou subjektivitou, ktorého názov je Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov
Slovenskej republiky, skratka APSÚ (ďalej len ako asociácia).
1.2 Asociácia je právnickou osobou založenou na dobu neurčitú.
čl.2
Sídlo
Sídlom asociácie je: Kopčianska 3756/10, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika.
čl.3
Predmet činnosti
3.1 Predmetom činnosti združenia je ochrana a koordinácia spoločných záujmov a cieľov členov asociácie.
3.2 Spoločným záujmom a cieľom členov asociácie je predovšetkým ochrana záujmov členských spoločností na
finančnom trhu, podpora rozvoja finančných služieb (najmä poskytovania spotrebiteľských úverov), podpora
finančnej gramotnosti, koordinovať a presadzovať spoločné záujmy členov voči legislatívnym a kontrolným orgánom
štátnej správy a tretím osobám. ako aj tie záujmy a ciele, na ktorých sa dohodnú členovia asociácie.
3.3 Asociácia nie je založená za účelom vytvárania zisku.
čl.4
Členstvo
4.1 Členstvo v asociácii je dobrovoľné.
4.2 Členom asociácie sa môže byť právnická alebo fyzická osoba, ktorá má právnu subjektivitu a podniká na území
Slovenskej republiky v oblasti finančných služieb alebo služieb súvisiacich s ich poskytovaním, a tieto služby
poskytuje na základe zákona o spotrebiteľských úveroch. Členom asociácie môže byť právnická alebo fyzická
osoba, ktorej pôsobenie na slovenskom finančnom trhu nie je v rozpore s platnou legislatívou ani nariadeniami
NBS.
4.3 V prípade, že dvaja alebo viac členov asociácie patria do rovnakej finančnej skupiny a sú vzájomne kapitálovo
prepojení alebo sú priamo alebo nepriamo kontrolovaní rovnakým subjektom, majú pri výkone práv a povinností
podľa týchto stanov len jeden hlas.
4.4 O prijatí nového člena asociácie rozhoduje valné zhromaždenie na základe písomnej žiadosti o prijatie.
4.5 Členstvo v asociácii môže zaniknúť:
a) vystúpením
b) vylúčením
c) stratou právnej subjektivity
d) nezaplatením členského príspevku alebo mimoriadneho členského príspevku
4.6 Vystúpením zaniká členstvo dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení predstavenstvu, ak v
ňom nie je uvedený neskorší dátum.
4.7 Návrh na vylúčenie sa podáva predstavenstvu písomne so zdôvodnením a musí byť podpísaný minimálne
dvoma tretinami členov asociácie. Dôvody pre vylúčenie člena sú:
a)
b)

poškodzovanie dobrého mena asociácie,
zneužitie členstva k takému správaniu sa, ktoré je proti záujmom ostatných členov asociácie

c)

závažné alebo opakované porušenie kódexu asociácie

4.8 Člen, ktorého členstvo v asociácii zaniklo v súlade s týmito stanovami, nemá nárok na akékoľvek majetkové
vysporiadanie, a to ani v prípade neskoršieho zániku asociácie.
4.9 Vylúčený člen má právo požiadať o opätovný vstup do asociácie v zmysle ustanovení týchto stanov. O opätovný
vstup do asociácie môže vylúčený člen žiadať najskôr po uplynutí jedného kalendárneho roka od jeho vylúčenia.
4.10 Aj po ukončení členstva v asociácii je bývalý člen povinný splniť všetky svoje záväzky voči asociácii, ktoré na
seba prevzal. Ak dôjde k ukončeniu členstva počas hospodárskeho roka, je takýto člen povinný uhradiť v plnej
výške členské príspevky za celý príslušný kalendárny rok.
čl.5
Práva a povinnosti členov
5.1 Každý člen asociácie má právo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

zúčastňovať sa na valných zhromaždeniach a rozhodovať spolu s ostatnými členmi asociácie o
všetkých veciach, ktoré sa týkajú asociácie
predkladať návrhy na zvolenie svojich zástupcov do orgánov asociácie
hlasovať o všetkých prerokúvaných otázkach a zúčastniť sa volieb
zúčastniť sa práce výborov a pracovných skupín asociácie
mať neobmedzený prístup ku všetkým službám, informáciám a publikáciám, ktoré bude asociácia
sama poskytovať, sprostredkúvať alebo inak zabezpečovať
dávať podnet k prerokovaniu veci na valnom zhromaždení
robiť všetky právne úkony, na ktoré je oprávnený podľa týchto stanov

5.2 Člen asociácie je povinný najmä:
a) uplatňovať a dodržiavať vo svojej činnosti Etický kódex asociácie
b) platiť členské príspevky a mimoriadne členské príspevky
c) oznamovať predstavenstvu akúkoľvek zmenu štatutárnych orgánov spoločností oproti stavu, ktorý
existoval v čase založenia asociácie alebo v čase prijatia za člena asociácie.
5.3 V prípade podozrenia z porušenia Etického kódexu asociácie zo strany člena asociácie, predstavenstvo
asociácie vyzve tohto člena asociácie, aby poskytol predstavenstvu svoje vyjadrenie k podozreniu z porušenia
Etického kódexu a to v lehote jedného mesiaca od doručenia výzvy predstavenstva členovi asociácie.
čl.6
Členské príspevky
6.1 O výške ročných členských príspevkov rozhoduje valné zhromaždenie v nadväznosti na rozpočet asociácie
schválený pre daný rok.
6.2 Valné zhromaždenie môže rozhodnúť na žiadosť predstavenstva o mimoriadnom členskom príspevku, ktorý sú
členovia povinní zaplatiť na mimoriadne výdavky asociácie.
6.3 Členský príspevok a mimoriadny členský príspevok je splatný, pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak,
do 1 mesiaca odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia. V prípade, že člen asociácie nezaplatí v stanovenej
lehote členský príspevok alebo mimoriadny členský príspevok, členstvo v asociácii členovi zanikne v zmysle
ustanovenia čl. 4 bod 4.5 písm. d) týchto stanov.
6.4 V prípade, že dvaja alebo viac členov asociácie patria do rovnakej finančnej skupiny a sú vzájomne kapitálovo
prepojení alebo sú priamo alebo nepriamo kontrolovaní rovnakým subjektom, uhrádzajú len jeden členský
príspevok a len jeden mimoriadny členský príspevok.
6.5 V prípade, že sa právnická alebo fyzická osoba v zmysle bodu 4.2. týchto Stanov stala členom v priebehu
kalendárneho roka, členský príspevok sa vypočíta alikvotne za obdobie od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po jej
prijatí za člena do 31.12. daného roka.
čl.7
Orgány asociácie

7.1 Orgánmi asociácie sú:
a) valné zhromaždenie
b) predstavenstvo
c) výkonný tajomník
d) revízor účtov
7.2 Predstavenstvo môže rozhodnúť o zriadení a zrušení ďalších orgánov asociácie (napr. výborov, pracovných
skupín a pod.) a ich pôsobnosti a úlohách.
čl.8
Valné zhromaždenie
8.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom asociácie.
8.2 Každý člen asociácie je oprávnený zúčastniť sa na zasadnutí valného zhromaždenia.
8.3 Valné zhromaždenie rozhoduje najmä o:
a) schválení, doplnení a zmene stanov
b) prijatí nového člena asociácie
c) vylúčení člena asociácie
d) schválení ročnej účtovnej závierky asociácie
e) schválení ročného rozpočtu asociácie a pravidiel hospodárenia
f) výške ročných členských príspevkov a mimoriadnych členských príspevkov
g) voľbe a odvolaní členov predstavenstva, a revízora účtov asociácie
h) odvolaní výkonného tajomníka
i) o odmene pre výkonného tajomníka a prípadnej odmene za výkon funkcie pre členov predstavenstva,
a revízora účtov
j) dobrovoľnom rozpustení asociácie alebo jej zlúčení či splynutí s iný združením
k) menovaní a odvolaní audítora a schválení rozsahu a podmienok auditu
l) všetkých ďalších otázkach, ktoré vyplývajú z týchto stanov a nerozhoduje o nich iný orgán
8.4 Člena asociácie zastupuje v asociácii (najmä na zasadnutiach valného zhromaždenia a pod.) štatutárny
zástupca, prokurista, alebo osoba splnomocnená členom asociácie. Každý člen asociácie sa môže dať zastupovať
iným členom asociácie, a to výlučne na základe písomného splnomocnenia.
8.5 Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných zástupcov členov asociácie, pokiaľ
ide o body 8.3. a), b), c), d) a j) sú na rozhodnutie potrebné 2/3 hlasov všetkých členov asociácie.
8.6 Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva v mene predstavenstva asociácie predseda predstavenstva aspoň
jedenkrát za rok, a to tak, aby sa uskutočnilo do posledného dňa prvého polroka kalendárneho roka. Toto
zasadnutie valného zhromaždenia povinne prerokuje ročnú účtovnú závierku, ročný rozpočet a stanoví výšku
členských príspevkov na daný rok.
8.7 Predstavenstvo je povinné zvolať zasadnutie valného zhromaždenia vždy, keď o to požiada aspoň polovica
členov asociácie alebo revízor účtov. V písomnej žiadosti o zvolanie valného zhromaždenia musí byť uvedený
navrhovaný program rokovania. Predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo do 30 dní odo dňa
doručenia písomnej žiadosti o zvolanie valného zhromaždenia predstavenstvu asociácie.
8.8 Valného zhromaždenia sa zvoláva písomnou pozvánkou s uvedením programu rokovania. Pozvánka musí byť
odoslaná poštou alebo elektronickou poštou na adresu všetkých členov asociácie prípadne splnomocnených
zástupcov, najmenej 15 dní pred termínom valného zhromaždenia.
8.9 Valné zhromaždenie vedie výkonný tajomník, alebo predseda predstavenstva alebo iný poverený člen
predstavenstva asociácie, príp. ktorýkoľvek člen asociácie.
8.10 Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov asociácie.
8.11 Na valnom zhromaždení sa môžu so súhlasom predstavenstva zúčastniť hostia.
8.12 O priebehu zasadnutia a prijatých uzneseniach valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápis, ktorého súčasťou
musí byť prezenčná listina. Za vyhotovenie zápisu z valného zhromaždenia a jeho rozposlanie do 15 dní od jej
konania zodpovedá predseda predstavenstva asociácie. Zápis sa posiela všetkým členom asociácie.

8.13 Pri hlasovaní valného zhromaždenia má každý člen asociácie jeden hlas. Tým nie je dotknuté ustanovenie čl.
IV bod 4.3 týchto stanov.
8.14 Hlasovať na valnom zhromaždení nie je oprávnený ten člen asociácie, ktorý neuhradil členský príspevok alebo
mimoriadny členský príspevok podľa čl. 6 bod 6.3 týchto stanov. V prípade, že sa hlasuje podľa čl. 8 bod 8.3 písm.
c) týchto stanov, hlasovať nie je oprávnený člen o ktorého vylúčení sa rozhoduje.
čl.9
Predstavenstvo
9.1 Riadiacim a výkonným orgánom asociácie je predstavenstvo.
9.2 Členovia predstavenstva asociácie sú volení a odvolávaní valným zhromaždením. Predstavenstvo sa skladá
minimálne z jedného člena a maximálne z troch členov.
9.3 Voľba členov predstavenstva je konaná tajne. Jednotlivých kandidátov môže navrhnúť ktorýkoľvek člen
asociácie na valnom zhromaždení. Voľba sa vykoná tak, že na hlasovací lístok sa uvedie meno a priezvisko
kandidátov, za ktorých člen hlasuje. Kandidáti, ktorí získajú najviac hlasov, sa stávajú členmi predstavenstva.
V prípade rovnosti hlasov, ak nie je možné určiť kandidátov na prvých troch miestach, voľba sa opakuje, pričom
v opakovanej voľbe sa volia len nezvolené pozície.
9.4 Na čele predstavenstva je predseda predstavenstva, ktorého volí predstavenstvo zo svojich členov. V prípade,
že predstavenstvo tvorí jeden člen, zároveň tento vykonáva funkciu predsedu predstavenstva.
9.5 Funkčné obdobie predstavenstva je dvojročné a neskončí skôr, ako je zvolené nové predstavenstvo.
9.6 Do funkcie člena predstavenstva môžu byť zvolené len fyzické osoby zastupujúce členov asociácie, a to
štatutárny zástupca, prokurista, alebo splnomocnení zamestnanec člena asociácie. Každý člen asociácie môže byť
zastúpený v predstavenstve len jedným zástupcom.
9.7 Členstvo člena predstavenstva zaniká:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

uplynutím funkčného obdobia
odvolaním
vzdaním sa funkcie
zánikom funkcie štatutárneho zástupcu alebo prokuristu člena asociácie, alebo odvolaním
splnomocnenia člena asociácie
zánikom členstva člena asociácie
smrťou

9.8 V prípade, že zanikne členstvo člena predstavenstva podľa čl. 9 bodu 9.7 stanov, zanikne jeho členstvo v deň,
kedy nastala rozhodná skutočnosť pre jeho zánik.
9.9 Výkon funkcie člena predstavenstva je nezlučiteľný s výkonom funkcie revízora účtov a výkonného tajomníka.
9.10 Predstavenstvo je oprávnené kooptovať v období do riadneho zvolenia nového člena predstavenstva na
uvoľnené miesto v predstavenstve iného zástupcu člena asociácie, ktorého zástupcom bol člen predstavenstva,
ktorého členstvo v predstavenstve zaniklo. Takto kooptovaný člen predstavenstva musí byť na najbližšom valnom
zhromaždení schválený valným zhromaždením, inak jeho funkcia zaniká.
9.11 Predstavenstvo zasadá najmenej štyrikrát do roka. Zasadanie predstavenstva zvoláva predseda
predstavenstva, alebo aspoň dvaja členovia predstavenstva. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, keď je prítomná
nadpolovičná väčšina členov predstavenstva. Predstavenstvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých svojich
členov.
9.12 Do pôsobnosti predstavenstva patrí najmä:
a) voľba a odvolanie predsedu
b) vykonávanie uznesení valného zhromaždenia
c) nakladanie s finančnými prostriedkami asociácie v súlade s rozpočtom schváleným valným
zhromaždením
d) zostavenie ročnej účtovnej závierky a príprava rozpočtu na nasledujúce ročné obdobie
e) vedenie účtovníctva a evidencie členov asociácie
f) prijímanie žiadateľov o členstvo v asociácii
g) predkladá valnému zhromaždeniu návrh na zánik členstva podľa čl. 4 bod 4.5 týchto stanov
h) zriaďovanie a zrušenie ďalších orgánov asociácie (napr. výborov, pracovných skupín a pod.)
a určenie ich pôsobnosti a úloh

i) bežné riadenie asociácie
j) zvolávanie zasadnutí valného zhromaždenia a príprava podkladov pre jeho rokovanie
k) menuje a odvoláva výkonného tajomníka
9.13 Z rokovania predstavenstva je spísaný zápis. Za jeho vyhotovenie do 15 dní od jeho konania zodpovedá
predseda. Zápis sa posiela všetkým členom asociácie.
9.14 Predstavenstvo je povinné informovať členov asociácie spravidla raz za 3 mesiace o svojej činnosti.
čl. 10
Výkonný tajomník
10.1 Výkonný tajomník je volený a menovaný predstavenstvom.
10.2 Výkonný tajomník zodpovedá za výkon svojej funkcie predstavenstvu, ktoré ho môže kedykoľvek odvolať,
a to aj bez udania dôvodu.
10.3. Valné zhromaždenie môže odvolať výkonného tajomníka podľa čl. 8 bod 8.3 písm. h) týchto stanov, ak
výkonný tajomník poškodzuje záujmy a dobré meno asociácie, vystupuje proti záujmom členov asociácie a neplní
si úlohy patriace mu do pôsobnosti podľa čl. 10 bod 10.7 týchto stanov.
10.4 Funkcia výkonného tajomníka zaniká:
a)
b)
c)
d)
e)

odvolaní podľa čl. 10 bod 10.2 alebo 10.3 týchto stanov
uplynutím funkčného obdobia
vzdaním sa funkcie
odvolaním všetkých troch členov predstavenstva podľa čl. 8 bod 8.3 písm. g) týchto stanov
smrťou

10.5 V prípade, že zanikne funkcia výkonného tajomníka podľa čl. 10 bod 10.4 písm. a) až c) a e) stanov, zanikne
jeho funkcia v deň, kedy nastala rozhodná skutočnosť pre jeho zánik. V prípade, že zanikne funkcia výkonného
tajomníka podľa čl. 10 bod 10.4 písm. d) stanov, jeho funkcia zanikne dva mesiace po zvolaní valného
zhromaždenia, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak.
10.6 Výkon funkcie výkonného tajomníka je nezlučiteľný s výkonom funkcie člena predstavenstva a revízora
účtov asociácie.
10.7 Do pôsobnosti výkonného tajomníka patrí najmä:
a) zabezpečovanie bežného fungovania asociácie,
b) zabezpečovanie komunikácie a koordinácie v rámci asociácie, najmä medzi jednotlivými orgánmi
asociácie a medzi jednotlivými členmi navzájom,
c) externá komunikácia v mene asociácie,
d) reprezentovanie asociácia na rokovaniach so štátnymi orgánmi a tretími osobami
e) zabezpečovanie „PR agendy“
f) plnenie ďalších úloh, ktoré stanoví predstavenstvo a valné zhromaždenie.
10.8 Funkčné obdobie výkonného tajomníka je totožné s funkčným obdobím predstavenstva.
10.9 Výkonný tajomník je povinný priebežne písomne (aj e-mailom) informovať predstavenstvo o svojej činnosti
a vykonaných činnostiach na zasadnutí predstavenstva.
čl.11
Revízor účtov
11.1 Revízor účtov je volený valným zhromaždením na obdobie dvoch rokov, jeho funkčné obdobie však neskončí
skôr, ako bude zvolený nový revízor účtov. Pri voľbe sa postupuje podľa čl. 9 bod 9.3 týchto stanov primerane.
11.2 Do funkcie revízora účtov môžu byť zvolené len fyzické osoby zastupujúce členov asociácie, a to štatutárny
zástupca, prokurista, alebo splnomocnený zamestnanec člena asociácie. Revízor účtov môže byť zvolený do
funkcie aj opakovane.
11.3 Výkon funkcie revízora účtov je nezlučiteľný s výkonom funkcie člena predstavenstva a výkonného tajomníka.
Revízor účtov je oprávnený zúčastniť sa rokovania predstavenstva.

11.4 Výkon funkcie revízora účtov zaniká:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

uplynutím funkčného obdobia
odvolaním
vzdaním sa funkcie
zánikom funkcie štatutárneho zástupcu alebo prokuristu člena asociácie, alebo odvolaním
splnomocnenia člena asociácie
zánikom členstva člena asociácie
smrťou

11.5 V prípade, že zanikne výkon funkcie revízora účtov, zvolá predstavenstvo valné zhromaždenie, v lehote do 3
mesiacov od zániku výkonu funkcie.
11.6 Revízor účtov vykonáva bežnú kontrolu hospodárenia asociácie a kontroluje účtovnú závierku. O výsledku
kontroly podáva správu valnému zhromaždeniu.
čl.12
Konanie v mene asociácie
12.1 V mene asociácie koná a podpisuje:
a) predseda predstavenstva asociácie, a to samostatne
b) dvaja členovia predstavenstva spoločne
c) iná osoba písomne poverená osobami oprávnenými konať v mene asociácie
12.2 Podpisovanie za asociáciu sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu asociácie pripojí
vyššie uvedená/é osoba/y svoje meno a podpis.
čl.13
Hospodárenie asociácie
13.1 Asociácia hospodári v súlade s všeobecne platnými právnymi predpismi. Účtovné obdobie je jeden kalendárny
rok a uzatvára sa vždy k 31. decembru príslušného roka.
13.2 Majetok asociácie je vytváraný z príspevkov členov asociácie, prípadne z iných zdrojov.
čl.14
Zánik asociácie
14.1 Asociácia zanikne výmazom z registra záujmových združení právnických osôb.
14.2 Pred zánikom asociácie sa vykoná likvidácia, pokiaľ majetok asociácie neprejde na právneho nástupcu.
14.3 O spôsobe likvidácie, o osobe likvidátora, o vysporiadaní majetku asociácie a o ďalších s tým súvisiacich
náležitostiach rozhodne valné zhromaždenie. Prípadný likvidačný zostatok bude rozdelený medzi členmi rovnakým
dielom. Menovaním likvidátora zaniká výkon funkcií všetkých členov predstavenstva a výkonného tajomníka.
čl.15
Záverečné ustanovenia
Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom 26.6.2018 ich schválením na rokovaní valného zhromaždenia.
V Bratislave, dňa 26.6.2018

