Metodické usmernenie pobočiek
Slovenskej cestnej spoločnosti
(Návrh)
Slovenská cestná spoločnosť je záujmovým združením v zmysle zákona č. 83/1900
o združovaní občanov. SCS je nezisková organizácia, je právnickou osobou a združuje
občanov a právnické osoby v súlade s cieľom spoločnosti a nie za účelom zárobkovo –
podnikateľskej činnosti. Základným subjektom SCS je občan – člen spoločnosti, ktorý sa
môže organizovať ďalej v súlade so stanovami SCS vo forme skupinového členstva.
1. Jednou z foriem skupinového členstva je pobočka SCS s odvodenou právnou
subjektivitou od Slovenskej cestnej spoločnosti, ktorá sa vo svojej činnosti riadi
stanovami SCS,
2. Pobočka je registrovaná na sekretariáte SCS a je vnútro- organizačnou jednotkou
(zložkou) Slovenskej cestnej spoločnosti.
3. Všetky pobočky majú rovnaké identifikačné číslo (IČO – 00683736) ako Slovenská
cestná spoločnosť.
4. Štatistický úrad SR u pôvodných pobočiek nevyžaduje dodatočne ich registrovať
o rozšírenie identifikačného čísla. Pre založenie novej pobočky a pre zriadenie účtu,
len finančné ústavy – banky vyžadujú nové IČO, ktoré je rozšírené o identifikáciu
(00683736- 001,002 atď.).
5. Štatistický úrad SR v štatistickom registri eviduje Slovenskú cestnú spoločnosť, ako aj
pobočky v odvetvovej ekonomickej činnosti (OKEČ) 91120, ako „Činnosti
profesijných organizácií“.
6. Pobočky SCS napriek tomu, že sú evidované ako vnútro- útvarové jednotky SCS,
majú samostatnú právnu subjektivitu a zodpovedajú za celkové hospodárenie
pobočky.
7. Pobočka pri účtovníctve sa riadi podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
zákona č. 562/2003 Z.z., ako aj v znení neskorších predpisov.
8. Pobočky účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva. Pre účtovanie svojich príjmov
a výdavkov používajú peňažný denník.
9. Slovenská cestná spoločnosť, ako aj pobočky nie sú platcami dane z pridanej hodnoty
(DPH).
10. Pre zabezpečenie náležitosti hospodárskej korešpondencie (objednávky, fakturácie)
pobočka uvádza IČO odvodené od SCS, resp. u novozriadených pobočiek uvádza
novo pridelené IČO Štatistickým úradom SR.
11. Pobočka nie je registrovaná na príslušnom daňovom úrade, a preto nepodáva daňové
priznanie daní z príjmov v mieste bydliska. Daňové priznanie podáva sekretariát SCS
na Daňový úrad Bratislava II. sumárne za všetky pobočky na základe zaslaných
podkladov od pobočiek (viď. prílohu).
12. Pobočka za kalendárny rok zostavuje účtovú uzávierku, ktorá obsahuje: výkaz príjmov
a výdavkov; výkaz o majetku a záväzkoch; a stručný komentár. Termín predloženia
účtovnej uzávierky za rok 2005 k 31.12.2005. (Príloha Účtovná závierka za rok 2005).
13. Odmeny pre funkcionárov pobočky odporúča sa realizovať formou vecného daru,
uhradením (resp. prispením) domácej i zahraničnej služobnej cesty, resp. úhradou
vložného na odborné podujatia doma i v zahraničí.
14. Vzhľadom na regionálne rozmiestnenie pobočiek v rámci Slovenska, zložitú
administratívnu náročnosť zabezpečenia daňových a poistných odvodov a príspevkov,
odporúča sa pobočkám organizovať odborné podujatia v spolupráci s právnickými
alebo fyzickými osobami, ktoré na predmetnú činnosť majú oprávnenie.

Najvhodnejšia spolupráca je s Domami techniky ZS VTS. Pobočka uzatvorí zmluvu
o spolupráci, kde predmetom zmluvy je organizačné zabezpečenie podujatia a zo
strany pobočky je zabezpečenie odborného garanta a príprava odborného programu.
Prílohou k zmluve je predbežný rozpočet podujatia. Hospodársky výsledok
z odborného podujatia (zisk alebo strata) si zmluvné strany rozdelia spravidla na
polovicu, pokiaľ nie je iná dohoda.
15. Napriek tomu, že pobočky sú samostatné organizačné jednotky SCS, Slovenská cestná
spoločnosť zodpovedá za účelové hospodárenie pobočiek. Kontrolnú revíziu
v pobočkách vykonáva Revízna komisia SCS na základe poverenia Predsedníctva
SCS.
16. Pobočka môže organizovať aj samostatne nenáročné odborné podujatia menšieho
rozsahu bez nároku na finančnú odmenu alebo honorár.
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