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Rokovali Revízna komisia a Predsedníctvo IOZ
V dňoch 21. a 22. augusta 2019 v Bratislave rokovali Revízna komisia IOZ a Predsedníctva IOZ.
Revízna komisia na svojom zasadaní dňa 21.8.
vykonala kontrolu účtovných dokladov, kde konštatovala, že
boli spracované v súlade so Zásadami hospodárenia IOZ
a príslušnými právnymi predpismi. Ďalej sa komisie zaoberala
otázkou hospodárenie odborového zväzu za I. polrok 2019, kde
prerokovala Čerpanie rozpočtu IOZ za I. polrok 2019. Vo
svojom stanovisku konštatuje, že čerpanie rozpočtu je v súlade
so schváleným rozpočtom zväzu na rok 2019 a nie je
predpoklad, že príde k prekročeniu rozpočtu za celý rok.
Predsedníctvo na svojom rokovaní dňa 22.8. okrem pravidelných bodov sa zaoberalo otázkou
kolektívneho vyjednávania v pôsobnosti odborového zväzu a základných organizácií v roku 2019 a schválilo
Zámery a postup vyjednávanie KZVS a PKZ na rok 2020, kde hlavný cieľ je uzatvoriť dodatky k platným
kolektívnym zmluvám, resp. uzatvoriť nové, dôraz klásť na
nárast základnej/tarifnej, ale aj priemernej mzdy, zvýšenie
dosiahnutej úrovne a rozsahu záväzkov v KZ, minimálne
zabezpečiť ich zachovanie.
Tak ako revízna komisia, aj predsedníctvo prerokovalo
Čerpanie rozpočtu IOZ za I. polrok 2019 a zobralo ho na
vedomie bez pripomienok.
Predsedníctvo prekovalo prípravu aktivít zväzu na
nasledujúce obdobie a to zvolalo rokovanie 2. Snemu IOZ na
28.11.2019 do Žiliny a zobralo na vedomie Organizačné
a obsahové zabezpečenie rokovaní výborov regionálnych rád
IOZ, ktoré sa budú konať v novembri 2019. V rámci
medzinárodnej činnosti prerokovalo Správu o realizácii
Medzinárodného
projektu BWI a IOZ za
I. polrok 2019 „ Vzdelávanie za práva
v Európe 2016 – 2019: Slovensko“
zamestnancov v odvetví
stavebníctva a Obsahové a organizačné zabezpečenie „Workshop
Strabag“ vzdelávanie za práva zamestnancov v odvetví stavebníctva,
ktorý sa bude konať 17.10.2019 v Bratislave za účasti zástupcov
odborových organizácií STRABAG zo Slovenska, Česka, Maďarska,
Poľska a Nemecka.
Ďalej zobralo na vedomie informácie predsedníčky IOZ Marty
Bodzianskej z rokovaní orgánov odborového zväzu, KOZ SR,
Hospodárskej a sociálnej rady SR, JMF, Informáciu o príprave
Vzdelávania členov orgánov IOZ a ZO, ktoré sa uskutoční 24.-25.9.2019
vo Svite. 8. Seminára mladých odborárov IOZ, schválilo použitie podielu
2% zaplatenej dane z príjmu ZO IOZ RSÚC Levice, a.s., DPB, a.s.
divízia ED, TI, DPB, a.s. divízia Autobusy, RSaÚ ciest, a.s. - Topolčany, HS-HSV s.r.o. Košice a zápis do
zoznamu ZO IOZ pri Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, pri CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., pri NDS,
a.s. SSÚR 2 Nová Baňa a pri HORNBACH – Baumarkt SK spol. s r.o..
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