
 
PRIJÍMACÍ  PORIADOK 

INŠTITÚTU  URBÁNNEHO  ROZVOJA (v skratke „IUR“) 

 

 
Členská schôdza IUR na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 7.4.2010 v Bratislave v súlade s čl. 9. 
bod 9a) Stanov IUR schválila tento prijímací poriadok: 
 

Článok I. 
Predmet  

 
Členská schôdza, v snahe zaistiť potrebnú kvalitu členskej základne a napĺňania úloh a cieľov Inštitútu 
urbánneho rozvoja v zmysle čl.2 Stanov IUR, prijala tento prijímací poriadok.  
Účelom tohto prijímacieho poriadku je stanoviť procesný postup, ktorým je povinný prejsť každý, kto 
má záujem stať členom IUR. 
 

Článok II. 
Subjekty oprávnené stať sa členom IUR 

 
Členom IUR sa môže stať fyzická aj právnická osoba, ak splní podmienky stanovené Stanovami, 
Prijímacím poriadkom a Správna rada rozhodne o jeho prijatí za člena. 
 

Článok III. 
Formy členstva 

Členstvo v združení je: 
a) riadne, 
b) mimoriadne 
c) čestné. 

 
Článok III. 

Prijímacie konanie 
 

1. Každý záujemca o členstvo v IUR je povinný podať prihlášku IUR a vyznačiť kategóriu členstva, o 
ktorú sa uchádza. Prihláška sa považuje za platnú ak je vyplnená úplne aj s prehlásením, že v prípade 
kladného rozhodnutia Správnej rady záujemca pristupuje ku Stanovám. 
 
2. K úplnosti prihlášky za riadneho člena IUR sa vyžadujú odporúčania troch riadnych členov IUR.   
 
3. Riadne členstvo v IUR vzniká rozhodnutím o prijatí Správnou radou, ktorá písomne informuje 
záujemcu o jeho prijatí a následne zaplatením ročného členského príspevku na účet IUR do 30 dní 
odo dňa doručenia Oznámenia o prijatí. 
 
4. Mimoriadne členstvo vzniká na základe pozvánky Správnej rady potenciálnemu mimoriadnemu 
členovi. Mimoriadni členovia sú oslobodení od platenia členských príspevkov. 
 
5. Za zvláštne zásluhy alebo za podporu a rozvoj združenia môže byť zaslúžilým osobám udelené 
čestné členstvo alebo čestné predsedníctvo. Čestné členstvo v združení vzniká na základe schválenia 
písomného návrhu správnej rady členskou schôdzou. O prijatí rozhodujú členovia združenia na 
časovo najbližšej členskej schôdzi jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov. Prijatie za 
čestného člena sa oznamuje písomne. Združenie vedie evidenciu čestných členov. Čestné členstvo je 
spravidla jednoročné, pokiaľ členská schôdza nerozhodne inak. Čestní členovia sú oslobodení od 
platenia členských príspevkov. 
  

Článok IV. 
Zmeny údajov 

 
1. Člen je povinný Správnej rade oznámiť všetky zmeny, ktoré sú v rozpore s jeho pôsobením v IUR.  


