REGIONÁLNY ZÁSTUPCA
Slovenskej komory architektov
(uznesenie predstavenstva Slovenskej komory architektov z 29. apríla 1998, z 25. septembra 2008
v znení uznesenia z 24. apríla 2013)
Predstavenstvo Slovenskej komory architektov (ďalej len „predstavenstvo“) sa podľa čl. 19a ods.
2 štatútu Slovenskej komory architektov (ďalej len „štatút“) uznieslo:
Článok 1
Postavenie regionálneho zástupcu
Slovenskej komory architektov
(1) Regionálny zástupca Slovenskej komory architektov (ďalej len „regionálny zástupca“) je
oprávnený konať v mene Slovenskej komory architektov (ďalej len „Komora“) s orgánmi
Slovenskej republiky (ďalej len „štátny orgán“), s obcami a s inými právnickými osobami v rozsahu
vymedzenom plnomocenstvom udeleným predstavenstvom1). Obsah splnomocnenia určuje štatút a
uznesenia predstavenstva. Funkcia regionálneho zástupcu je čestnou funkciou bez nároku na
odmenu.
(2) Z činnosti regionálneho zástupcu vznikajú práva a povinnosti priamo Komore2).
(3) Regionálny zástupca je zo svojej činnosti zodpovedný predstavenstvu. Je s ním povinný
prerokúvať všetky podstatné veci týkajúce sa jeho splnomocnenia; v čase, keď predstavenstvo
nezasadá, s predsedom Komory alebo s podpredsedom, ktorý ho zastupuje; zodpovedá za škodu,
ktorá vznikla Komore nesplnením povinnosti, presiahnutím plnomocenstva alebo konaním v rozpore
s pokynmi predstavenstva alebo predsedu Komory.
(4) Vo veciach spisovej evidencie a manipulácie so spismi sa regionálny zástupca spravuje
Registratúrnym poriadkom Slovenskej komory architektov (ďalej len „registratúrny poriadok“) a
pokynmi riaditeľa úradu Komory a vo veciach súvisiacich s prostriedkami rozpočtu Komory, s
účtovnou evidenciou a s evidenciou majetku Komory sa spravuje pokynmi hlavného účtovníka
Komory.
(5) Regionálny zástupca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Komore porušením registratúrneho
poriadku, predpisov o rozpočte Komory, o účtovnej evidencii a o správe majetku a pokynmi
riaditeľa úradu Komory alebo hlavného účtovníka Komory.
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§ 31 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
§ 22 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Článok 2
Splnomocnenie na výkon činnosti regionálneho zástupcu
(1) Výkonom činnosti regionálneho zástupcu predstavenstvo splnomocní uchádzača, ktorý spĺňa
podmienky podľa odseku 2. Ak je pre jeden región viac uchádzačov, ktorí splnili podmienky, výber
sa uskutoční hlasovaním; vybratým je ten z nich, kto získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných
členov predstavenstva.
(2) Uchádzačom môže byť len člen Komory, ktorý
a) súhlasí s tým, aby bol regionálnym zástupcom,
b) je autorizovaným architektom najmenej jeden rok,
c) má sídlo ateliéru (kancelárie) v sídle kraja alebo v jeho bezprostrednej blízkosti,
d) má vytvorené priestorové a materiálne podmienky na úspešný výkon činnosti
regionálneho zástupcu,
e) má osobnostné a organizačné predpoklady na úspešný výkon činnosti regionálneho
zástupcu.
(3) Pri splnomocňovaní sa vymedzí región, pre ktorý splnomocnenie platí. Pri jeho vymedzení sa
dbá o to, aby
a) región jedného regionálneho zástupcu pokrýval najviac územie jedného kraja,
b) bol jeden regionálny zástupca najmenej pre 100 členov Komory.
(4) Splnomocnenie sa odníme, ak
a) regionálny zástupca o to sám požiada,
b) regionálny zástupca je dlhodobo, najmenej však šesť mesiacov pasívny, práceneschopný
alebo neprítomný vo svojom sídle, a tým sa neplnia úlohy regionálneho zástupcu,
c) o to požiadajú členovia Komory z regiónu petíciou, ktorú podpíše najmenej 50 % z nich.
(5) Splnomocnenie zaniká smrťou regionálneho zástupcu.
Článok 3
Oprávnenia regionálneho zástupcu
(1) Regionálny zástupca je oprávnený v rozsahu splnomocnenia najmä
a) vystupovať v mene Komory v rokovaniach so štátnymi orgánmi, obcami a inými
právnickými osobami vo veciach týkajúcich sa postavenia a činnosti Komory, záujmov členov
Komory, verejného obstarávania, územného plánovania a stavebného poriadku, najmä byť v styku so
štátnymi úradmi na úrovni kraja, so stavebnými úradmi a najväčšími investormi,
b) vydávať v súčinnosti s výborom predstavenstva Komory pre súťaže a podľa ním určených
pravidiel a v mene Komory vyhlasovateľom na ich požiadanie výsledok overenia dodržania pravidiel
čestného súťaženia a súladu verejnej súťaže s právnymi predpismi,
c) navrhovať v mene Komory vyhlasovateľom na ich požiadanie členov do poroty
architektonickej alebo urbanistickej súťaže a prerokúvať ich podmienky účasti v porote,
d) zastupovať neprítomných členov Komory z regiónu na valnom zhromaždení a podľa ich
pokynu na ňom v ich mene hlasovať a voliť členov orgánov Komory,
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e) zvolávať členov Komory v regióne na prerokovanie aktuálnych vecí týkajúcich sa činnosti
Komory a záujmov a potrieb architektov v regióne a výsledky rokovaní tlmočiť orgánom Komory
alebo úradu Komory,
g) vykonávať osvetovú, propagačnú, popularizačnú, poradenskú a informačnú činnosť voči
verejnosti i medzi členmi Komory v regióne.
(2) Regionálny zástupca má právo požadovať nevyhnutnú pomoc a podporu potrebnú na výkon
svojej činnosti od všetkých orgánov Komory, úradu Komory a členov Komory v regióne a ak je to
potrebné na výkon činnosti, zúčastňovať sa s poradným hlasom spoločných rokovaní orgánov
Komory.
Článok 4
Povinnosti regionálneho zástupcu
(1) Regionálny zástupca je povinný v rozsahu splnomocnenia
a) zastupovať Komoru voči štátnym orgánom, obciam a iným právnickým osobám v regióne
v rozsahu vyplývajúcom z jej postavenia podľa zákona a z úloh vyplývajúcich z uznesení orgánov
Komory,
b) obhajovať práva a profesijné záujmy členov Komory v regióne,
c) dbať o to, aby členovia Komory vykonávali svoje povolanie odborne, v súlade s etikou a
spôsobom ustanoveným zákonmi a predpismi Komory a pri zistení nedostatku ich na to upozorniť,
d) evidovať všetkých členov Komory v regióne a udržiavať spoluprácou s úradom Komory
aktuálnosť osobných údajov členov Komory so zoznamom autorizovaných architektov a s registrom
hosťujúcich architektov,
e) informovať členov Komory o činnosti orgánov Komory, výborov predstavenstva a úradu
Komory,
f) organizačne zabezpečiť rokovanie predstavenstva alebo iného orgánu Komory v regióne,
g) oznamovať orgánom Komory, výborom predstavenstva a úradu Komory požiadavky a
potreby členov Komory v regióne,
h) vyhľadávať a získavať pre dobrovoľné členstvo v Komore vhodné osoby, najmä z radov
zamestnancov stavebných úradov a obcí.
(2) Regionálny zástupca je povinný svoje úlohy plniť osobne, iniciatívne a načas. Každoročne do
30. novembra informuje o svojej činnosti predstavenstvo.
(3) Písomnosti regionálneho zástupcu sú písomnosťami Komory, a teda súčasťou registratúry
Komory podľa registratúrneho poriadku. Písomnosti, ktorých je regionálny zástupca pôvodcom, a
písomnosti, ktoré mu boli doručené, sa evidujú v centrálnej evidencii (podacom denníku) úradu
Komory a dostanú spisové (registratúrne) podacie číslo registratúry Komory. Vybavené spisy sa
vedú v registratúrnom stredisku na úrade Komory.
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Článok 5
Podmienky platenia úhrad regionálnemu zástupcovi
(1) Komora uhrádza regionálnemu zástupcovi
a) cestovné náhrady a vecné výdavky vzniknuté vykonávaním činnosti regionálneho
zástupcu po ich schválení predstavenstvom,
(2) Vecnými výdavkami podľa odseku 3 písm. a) sú v preukázateľnej výške
a) telefónne a faxové úhrady,
b) poštovné,
c) ceny faxového a kancelárskeho papiera a písacích potrieb,
d) ceny iných kancelárskych potrieb podľa dohody s úradom Komory,
e) cena občerstvenia na zasadnutiach členov Komory v regióne, orgánov Komory alebo
výboru predstavenstva.
(3) Regionálny zástupca na vlastné náklady umiestni na budove kancelárie kovovú tabuľu
označujúcu jeho sídlo. Tabuľu zabezpečí úrad Komory.
(4) Úrad Komory vybaví regionálneho zástupcu nápisovou pečiatkou Komory, registratúrnym
poriadkom, spisovými obalmi a ďalšími kancelárskymi potrebami.
Článok 6
Účinnosť
Toto uznesenie nadobúda účinnosť 1. júlom 19993).
Riaditeľ úradu:
JUDr. Vladimír Hutta, CSc., v.r.

Predseda:
Doc. Ing. arch. Peter Pásztor, v.r.

3)

Uznesenie predstavenstva z 25. septembra 2008 nadobudlo účinnosť 1. januára 2009.
Uznesenie predstavenstva z 24. apríla 2013 nadobúda účinnosť 1. mája 2013.
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