STANOVY
ZÁUJMOVÉHO ZDRUŽENIA PRÁVNICKÝCH OSÔB

INOVATO CLUSTER

Stanovy – INOVATO CLUSTER

Článok I.
Názov a sídlo združenia
Názov združenia je INOVATO CLUSTER, sídlo združenia je Staničná 502/20, 952 01
Vráble a v písomnom styku sa bude používať názov INOVATO CLUSTER.

Článok II.
Právne postavenie a pôsobnosť
1. INOVATO CLUSTER (ďalej tiež „združenie“) je záujmové združenie právnických osôb
založené v zmysle ust. §20f a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
2. Združenie je právnickou osobou s právnou subjektivitou. Zisk z činnosti združenia
možno použiť výlučne na realizáciu predmetov jeho činnosti.
3. Združenie je splnomocnené v súlade s týmito stanovami jednať v spoločnom mene
členov a zastupovať ich spoločné záujmy.
4. Združenie nie je oprávnené zastupovať svojich členov vo veciach, ktoré prináležia
výlučne do ich kompetencie.

Článok III.
Predmet činnosti
1. Hlavnou úlohou združenia a cieľom jeho činnosti je zabezpečenie spolupráce svojich
členov, podpora školskej a výskumnej infraštruktúry a realizácia projektov v oblastiach
inovácií, vzdelávania, moderných trendov a technológií, informačných a riadiacich
technológií a výskumu a vývoja, sociálna pomoc a humanitárna starostlivosť, tvorba,
rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných, etických a kultúrnych hodnôt. Za
tým účelom bude podporovať svojich členov poskytovaním konkrétnych informácií,
organizačnými aktivitami, realizáciou projektov a šírením osvety v radoch širokej
verejnosti.
2. Za účelom plnenia úloh a cieľov v zmysle článku III bodu 1 stanov vykonáva združenie
predovšetkým tieto činnosti:
a)
organizácia vzdelávacích a sieťovacích akcií,
b)
realizácia projektov v oblasti pôsobnosti združenia a jeho členov,
c)
podporné aktivity na spoluprácu v oblasti inovácií medzi členmi a aj navonok,
d)
podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti pôsobnosti združenia a jeho
členov.

1

Stanovy – INOVATO CLUSTER

Článok IV.
Orgány združenia
Orgánmi združenia sú:
a)
Valné zhromaždenie,
b)
Správna rada,
c)
Výkonný riaditeľ.

Článok V.
Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi
združenia.
2. Valné zhromaždenie zvoláva výkonný riaditeľ združenia aspoň jedenkrát ročne. Do
jeho kompetencie patrí:
a)
schvaľovanie zmien a doplnení stanov (a to 3/5-novou väčšinou hlasov
prítomných členov),
b)
schvaľovanie správy o činnosti a hospodárení,
c)
rozhodovanie o zrušení združenia (a to 4/5-novou väčšinou hlasov všetkých
členov),
d)
prijatie uznesenia valného zhromaždenia k akejkoľvek otázke a
e)
rozhodnutie o akejkoľvek otázke, ktoré nie je v kompetencií iného orgánu
združenia.
3. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, ak
tieto stanovy neurčujú inak. Každý člen má hlasovacie právo v počte jedného hlasu.
4. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých členov združenia. V prípade, ak valné zhromaždenie nie je uznášania
schopné, určí výkonný riaditeľ náhradný termín v lehote jedného mesiaca od
neúspešného konania valného zhromaždenia, alebo zvolí postup v zmysle článku
V bodu 9 stanov. Určenie náhradného termínu výkonný riaditeľ bezodkladne oznámi
všetkým členom, inak je takéto určenie termínu neplatné. Pri určení náhradného
termínu sa neuplatní lehota v zmysle článku V. bodu 8 stanov. V tomto prípade je valné
zhromaždenie uznášania schopné pri akomkoľvek počte prítomných členov.
5. Člen združenia nemôže vykonávať hlasovacie právo na valnom zhromaždení, ak je
v omeškaní s platením svojho členského príspevku.
6. Mimoriadne valné zhromaždenie môže byť zvolané výkonným riaditeľom, alebo
rozhodnutím správnej rady. V prípade, ak nie je ustanovený výkonný riaditeľ a ani
žiaden člen správnej rady, valné zhromaždenie môže zvolať tretina členov združenia
po doručení oznámenia o zvolaní ostatným členom. Pri zvolávaní valného
zhromaždenia členmi združenia sa primerane použijú ustanovenia článku V., bodov 4,
8 a 9 stanov.
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7. Výkonný riaditeľ zvolá valné zhromaždenie vždy na návrh minimálne jednej tretiny
členov združenia.
8. Valné zhromaždenie sa zvoláva oznámením, ktoré sa doručí každému členovi a ktoré
obsahuje informáciu o mieste, dátume a čase konania valného zhromaždenia. Pri
doručovaní oznámenia na e-mailovú adresu oznámenú členom sa za moment
doručenia považuje moment odoslania e-mailovej správy. Valné zhromaždenie sa
môže konať najskôr v lehote piatich pracovných dní od doručenia oznámenia
poslednému z členov.
9. V naliehavých prípadoch, alebo namiesto náhradného termínu v prípade, ak zvolané
valné zhromaždenie nie je uznášania schopné, môže výkonný riaditeľ zabezpečiť
prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia hlasovaním per rollam. V tomto prípade
výkonný riaditeľ doručí každému členovi návrh uznesenia valného zhromaždenia na
vyjadrenie s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie nie kratšej, ako päť pracovných
dní odo dňa doručenia návrhu konkrétnemu členovi. V prípade, ak sa niektorý z členov
nevyjadrí v lehote podľa predchádzajúcej vety, platí, že súhlasí.
10. Program valného zhromaždenia určuje ten, kto ho zvolal. Do programu výkonný riaditeľ
zaradí vždy tie body, o zaradenie ktorých ho požiadala správna rada, alebo ktoré boli
navrhnuté minimálne jednou tretinou členov združenia.

Článok VI.
Správna rada
1. Správna rada je užším rozhodovacím orgánom združenia, ktorého členov a predsedu
menuje zakladateľ združenia – INOVATO o.z. oznámením doručeným výkonnému
riaditeľovi.
2. Ktorýkoľvek z členov správnej rady sa môže vzdať svojej funkcie oznámením o vzdaní
sa funkcie člena správnej rady doručenému výkonnému riaditeľovi a v prípade, ak
výkonný riaditeľ nie je ustanovený, ostatným členom správnej rady. V prípade, ak nie
je ustanovený výkonný riaditeľ a ani žiadny ďalší člen správnej rady, jediný člen
správnej rady sa môže vzdať svojej funkcie momentom odoslania oznámenia o vzdaní
sa svojej funkcie všetkým členom.
3. Správna rada prijíma rozhodnutia na zasadnutí správnej rady. V prípade, ak má
správna rada len jedného člena, rozhodnutie prijíma bez zasadnutia správnej rady
vydaním písomného rozhodnutia jediného člena správnej rady.
4. Zasadnutie správnej rady zvoláva jej predseda z podnetu ktoréhokoľvek člena správnej
rady. V prípade, ak nie je zvolený predseda správnej rady, zvoláva zasadnutie správnej
rady ktorýkoľvek jej člen. Oznámenie o konaní zasadnutia správnej rady musí byť
doručené všetkým jej členom minimálne päť pracovných dní pred konaním tohto
zasadnutia, pokiaľ všetci členovia správnej rady neprejavia súhlas s jeho skorším
konaním.
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5. Správna rada môže prijať rozhodnutie aj bez zasadnutia hlasovaním per rollam.
V tomto prípade sa namiesto oznámenia o konaní zasadnutia správnej rady v zmysle
článku VI bodu 4 stanov doručuje návrh rozhodnutia správnej rady všetkým jej členom
na vyjadrenie s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie. Rozhodnutie správnej rady
podľa predchádzajúcej vety sa považuje za prijaté jedine v prípade súhlasného
vyjadrenia všetkých členov správnej rady v určenej lehote.
6. Zasadnutie správnej rady rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov
správnej rady. Každý člen má hlasovacie právo v počte jedného hlasu. Zasadnutie
správnej rady vedie predseda správnej rady, ktorý zodpovedá za doručenie
rozhodnutia správnej rady výkonnému riaditeľovi. V prípade, ak má správna rada len
jedného člena, je tento člen súčasne predsedom správnej rady.
7. Do kompetencie správnej rady patrí:
a)
navrhovanie zmien a doplnení stanov valnému zhromaždeniu,
b)
schválenie rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok a správy o činnosti
a hospodárení združenia pripravenej výkonným riaditeľom,
c)
navrhovanie zmeny výšky ročného príspevku v súlade so stanovami,
d)
prijímanie, zmena a zrušenie interného predpisu upravujúceho výšku členských
príspevkov,
e)
vymenovávanie a odvolávanie výkonného riaditeľa,
f)
rozhodnutie o vzniku členstva,
g)
prijímanie rozhodnutí o úlohách, cieľoch, hospodárení a činnosti združenia,
h)
vyhradenie si rozhodovania o akejkoľvek otázke, ktorá nie je explicitne
v kompetencií iného orgánu združenia.
8. V čase, kedy správna rada nie je ustanovená, vykonáva kompetencie správnej rady
valné zhromaždenie.
9. Správna rada je povinná riadiť sa akýmkoľvek rozhodnutím valného zhromaždenia
prijatým v zmysle článku V bodu 2 písmena e) a vziať na vedomie každé uznesenie
valného zhromaždenia prijaté v zmysle článku V bodu 2 písmena d).

Článok VII.
Výkonný riaditeľ
1. Výkonný riaditeľ je jediným výkonným orgánom a štatutárnym zástupcom združenia.
2. Výkonný riaditeľ zabezpečuje fungovanie združenia, kontinuitu jeho činnosti,
koordináciu jeho aktivít a implementáciu rozhodnutí valného zhromaždenia a správnej
rady.
3. Výkonný riaditeľ koná samostatne v mene združenia a zastupuje združenie navonok.
Výkonný riaditeľ vykonáva svoju funkciu čestne, s odbornou starostlivosťou a v súlade
s jeho najlepším vedomím a svedomím. V prípade, ak nastane akákoľvek situácia,
ktorá by mohla mať vplyv na dôveryhodnosť výkonného riaditeľa, predovšetkým strata
bezúhonnosti výkonného riaditeľa, je výkonný riaditeľ povinný túto skutočnosť bez
zbytočného odkladu oznámiť správnej rade.
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4. Výkonný riaditeľ koná vždy v súlade s tými rozhodnutiami valného zhromaždenia
a správnej rady, ku prijatiu ktorých ich oprávňujú tieto stanovy.
5. Výkonný riaditeľ za výkon svojej funkcie zodpovedá správnej rade.
6. Výkonný riaditeľ sa zúčastňuje a vedie valné zhromaždenia.
7. Výkonný riaditeľ je povinný:
a)
zabezpečovať výkon rozhodnutí valného zhromaždenia a správnej rady,
b)
zabezpečovať plnenie plánov a programov činnosti združenia,,
c)
vykonávať kompetencie zverené správnou radou,
d)
zabezpečovať administratívne činnosti spojené s chodom združenia,
e)
zvolávať valné zhromaždenie v súlade s týmito stanovami a plniť všetky
povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú z týchto stanov.
8. Funkcia výkonného riaditeľa je platenou funkciou. Výkonnému riaditeľovi patrí
mesačná odmena vo výške odsúhlasenej správnou radou.

Článok VIII.
Členstvo
1. Členmi združenia sú právnické osoby, ktoré súhlasia s predmetom činnosti združenia.
2. Podmienkou účasti v združení je písomná prihláška, ktorou záujemca o členstvo
prejaví súhlas so Stanovami a zaviaže sa plniť povinnosti vyplývajúce z členstva
v združení.
3. Na členstvo v združení nemá záujemca právny nárok.
4. Členovia – právnické osoby – konajú prostredníctvom svojich štatutárnych zástupcov,
alebo osôb osobitne splnomocnených štatutárnym zástupcom člena.
5. Členstvo v združení vzniká prijatím rozhodnutia o vzniku členstva v zmysle
ustanovenia článku VI bodu 7 písmena f) stanov po tom, ako boli splnené podmienky
v zmysle článku VIII bodu 2 stanov.

Článok IX.
Práva a povinnosti členov
1. Práva všetkých členov sú:
a)
zúčastňovať sa činnosti združenia a byť informovaný o záležitostiach
združenia,
b)
zúčastňovať sa hlasovaní valného zhromaždenia,
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c)

voliť a byť volený a menovaný do orgánov združenia.

2. Povinnosti všetkých členov sú:
a)
zúčastňovať sa činnosti združenia,
b)
dodržiavať stanovy, záväzné rozhodnutia orgánov združenia a interný predpis
upravujúci výšku členských poplatkov prijatý v zmysle ustanovenia článku VI bodu 7
písmena d),
c)
riadne a včas platiť členské príspevky podľa osobitného predpisu prijatého
v súlade so stanovami.

Článok X.
Zánik členstva
1. Členstvo v združení zaniká:
a)
vystúpením člena písomným oznámením, a to po uplynutí jednomesačnej
lehoty odo dňa doručenia písomnej výpovede z členstva,
b)
vylúčením člena za základe rozhodnutia valného zhromaždenia prijatého
3/5-novou väčšinou všetkých hlasov členov združenia,
c)
zánikom člena.
2. Člen je povinný do zániku svojho členstva vyrovnať všetky záväzky z členstva
v združení.
3. Vystupujúci člen nemá nárok na vrátenie členských príspevkov, ani na podiel na
majetku nadobudnutom činnosťou združenia.

Článok XI.
Majetkové pomery
1. Hospodárenie združenia sa riadi platnými právnymi predpismi.
2. Združenie hospodári na základe rozpočtu, ktorý sa schválil v zmysle ustanovenia
článku VI. bodu 7 písmena b) stanov na jeden kalendárny rok. Za hospodárenie
združenia zodpovedá výkonný riaditeľ. Kontrolu hospodárenia zabezpečuje valné
zhromaždenie pri výkone svojej kompetencie v zmysle ustanovenia článku V bodu 2
písmena b) stanov.
3. Zdrojom majetku združenia sú dobrovoľné a povinné členské príspevky, dary od
fyzických osôb, dotácie, granty, podpory, poukážky a iné nenávratné finančné
príspevky od tuzemských a zahraničných právnických osôb a príjmy z činnosti, ktoré
vzniknú pri napĺňaní cieľov združenia.
4. Majetok slúži na výkon predmetov činnosti a napĺňanie cieľov a úloh združenia.
5. Združenie zriadi účet v banke.
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Článok XII.
Zrušenie združenia
1. O zrušení združenia rozhoduje valné zhromaždenie v zmysle ustanovenia článku
V bodu 2 písmena c) stanov.
2. Združenie zaniká výmazom z registra.
3. Ak pri zrušení združenia jeho imanie neprechádza na právneho nástupcu, uskutoční
sa pred jeho zánikom likvidácia.
4. Správna rada pri zániku združenia menuje likvidátora, ktorý vysporiada všetky aktíva a
pasíva združenia, vykoná majetkovo-právne vysporiadanie a likvidáciu združenia
oznámi Okresnému úradu v sídle kraja, v zmysle platných právnych predpisov.
Likvidačný zostatok zostáva zakladateľovi združenia – INOVATO o.z.

Článok XIII.
Záverečné ustanovenie
Toto združenie vzniká dňom zápisu do registra záujmových združení právnických osôb
vedenom Okresným úradom v Nitre.
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