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SPLNOMOCNENIE NA ÚČASŤ NA ČLENSKEJ SCHÔDZI 

REGIONÁLNEHO ZDRUŽENIA  SKSI ŽILINA  

     dňa 07. júla 2020 v Žiline

Dolupodpísaný splnomocniteľ (meno a priezvisko/obchodné meno): 

__________________________________________________________________________________ 

registračné číslo autorizácie (len autorizovaný inžinier)   _________________________________________________ 

dátum narodenia (len dobrovoľný člen – fyzická osoba) / IČO (len dobrovoľný člen – právnická osoba) :   ________________ 

trvalé bydlisko/sídlo: ______________________________________________________, (ďalej len „Splnomocniteľ“), 

ako člen Slovenskej komory stavebných inžinierov, so sídlom Mýtna 29, 811 07 Bratislava, IČO 30779022, 

zapísanej v Štatistickom registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR (ďalej aj ako „SKSI“) a zároveň člen 

Regionálneho združenia SKSI Žilina 

týmto udeľuje splnomocnenie 

splnomocnencovi, meno a priezvisko: _____________________________________________________________, 

registračné číslo autorizácie (len autorizovaný inžinier ):  _________________________________________________ 

dátum narodenia (dobrovoľný člen – fyzická osoba / iná fyzická osoba):  ______________________________________ 

trvalé bydlisko: _________________________________________________________, (ďalej len „Splnomocnenec“), 

aby Splnomocnenec ako riadny a splnomocnený zástupca Splnomocniteľa zastupoval Splnomocniteľa v plnom rozsahu 

a bez akéhokoľvek obmedzenia ako člena Regionálneho združenia SKSI Žilina na Členskej schôdzi Regionálneho 

združenia SKSI Žilina, ktorá sa bude konať dňa 07. júla 2020 v Žiline.

Splnomocniteľ udeľuje Splnomocnencovi toto splnomocnenie bez práva substitúcie, čo znamená, že Splnomocnenec 

nie je oprávnený ustanoviť žiadnu tretiu osobu za svojho substitučného zástupcu a udeliť jej oprávnenie, ktoré mu 

bolo udelené týmto splnomocnením. Splnomocniteľ týmto potvrdzuje všetko, čo Splnomocnenec právoplatne vykoná 

a/alebo zariadi podľa a v súlade s týmto splnomocnením počas platnosti tohto splnomocnenia. 

V _____________________________ dňa ______________________ 2020. 

Súhlasím so svojím ustanovením za Splnomocnenca a toto splnomocnenie vo vyššie uvedenom rozsahu prijímam. 

Dátum prijatia: __________________________ 2020. 

___________________________________    ___________________________________ 
vlastnoručný podpis splnomocniteľa    vlastnoručný podpis splnomocnenca 

     v prípade autorizovaných inžinierov  v prípade autorizovaných inžinierov  
  aj originál odtlačku autorizačnej pečiatky    aj originál odtlačku autorizačnej pečiatky 

POUČENIE 
 Člen RZ SKSI môže na základe splnomocnenia poveriť iného člena RZ SKSI, aby ho zastupoval na členskej schôdzi

regionálneho združenia SKSI a hlasoval v jeho mene. Zastúpený člen RZ SKSI (splnomocniteľ) sa považuje za prítomného
prostredníctvom splnomocneného zástupcu (splnomocnenca). Splnomocnenec je povinný sa preukázať originálom
splnomocnenia pri registrácii v mieste konania členskej schôdze.

 Autorizovaného inžiniera môže na základe splnomocnenia zastupovať len autorizovaný inžinier. Takéto splnomocnenie musí byť

podpísané a označené originálom odtlačku autorizačnej pečiatky splnomocniteľa aj splnomocnenca.
 Dobrovoľného člena - fyzickú osobu môže zastupovať autorizovaný inžinier, alebo dobrovoľný člen - fyzická osoba.

Splnomocnenie musí byť podpísané splnomocniteľom aj splnomocnencom.
 Dobrovoľného člena - právnickú osobu môže zastupovať na členskej schôdzi aj iná osoba, ako jej štatutárny zástupca

(konateľ), v takom prípade musí byť splnomocnenie podpísané štatutárnym zástupcom (konateľom), opečiatkované firemnou
pečiatkou splnomocniteľa a zároveň podpísané aj splnomocnencom.

http://www.sksi.sk/

