Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu
Sekcia Realizátorov a údržby zelene

Vnútorný poriadok

1. Sekcia Realizácií a údržby zelene (ďalej len sekcia) je nedeliteľnou súčasťou Spoločnosti pre
záhradnú a krajinnú tvorbu (ďalej len Spoločnosti) bez právnej subjektivity a členmi môžu byť
praktizujúci záhradníci, realizátori, firmy zamerané na starostlivosť o zeleň, vlastníci
záhradníctiev či predajcovia a dodávatelia rastlín a ich zamestnanci
2. Sekcia je organizačnou jednotkou Spoločnosti oprávnenou konať samostatne a pod svojím
menom, vždy v súlade so stanovami Spoločnosti
3. Existencia Sekcie je podmienená predložením zámeru činnosti pre nasledujúci kalendárny
rok a to v stanovenom termíne. Tento zámer predkladá vedenie Sekcie správnej rade SZKT
4. Funkciou sekcie je podpora rozvoja praktického záhradníctva na Slovensku, zvyšovanie
povedomia o záhradníctve, nadväzovanie spolupráce s partnerskými organizáciami na
Slovensku a v zahraničí, zvyšovanie odbornej úrovne členov a teoretická a praktická pomoc
členom Sekcie v súlade so stanovami SZKT
5. Vedenie sekcie tvorí sedemčlenný sekčný výbor, vedený predsedom, sekčný výbor je volený
členmi sekcie. Sekčný výbor má právo tvoriť a modifikovať vnútorné predpisy Sekcie.
6. Sekcia hospodári s prostriedkami Spoločnosti vo výške podielu členských príspevkov
určených pre danú sekciu a finančnými prostriedkami, ktoré vznikli z činnosti Sekcie. Na tieto
prostriedky je zriadený podúčet účtu Spoločnosti. Hospodárenie musí byť transparentné
a v zmysle stanov Spoločnosti. Činnosť a hospodárenie sekcie podlieha kontrole revíznej
komisie Spoločnosti
7. Členstvo v Sekcií , podobne ako v Spoločnosti, má zaväzovať členov konať v súlade so
stavovskou cťou a dobrými mravmi. Každý člen Sekcie sa zaviaže podpisom dobrovoľne
dodržiavať „Etický kódex záhradníka a osôb podnikajúcich v záhradníctve“,
8. Sekcia si môže zo svojich prostriedkov zamestnať vlastného asistenta, ktorý by mal na starosti
kontakt s členmi, propagáciu Sekcie a Spoločnosti, organizáciu akcií, získavanie dotácií
a príspevkov a pod.
9. Zánik Sekcie - Sekcia môže zaniknúť uznesením Valného zhromaždenia o zrušení,
odsúhlasením zrušenia Sekcie sekčným výborom, alebo správnou radou Spoločnosti.
Majetkové vysporiadanie prebehne pod kontrolou likvidačnej komisie určenej správnou
radou SZKT.

