Stanovy – ÚNIA KLASTROV SLOVENSKA

Stanovy
záujmového združenia právnických osôb

I.
Názov a sídlo združenia
Názov združenia je ÚNIA KLASTROV SLOVENSKA so sídlom v Nitre, Piaristická 2, 949 01
Nitra v písomnom styku sa bude používať názov ÚNIA KLASTROV SLOVENSKA, skratka
UKS, anglický názov THE UNION OF SLOVAK CLUSTERS a logo.
II.
Právne postavenie a pôsobnosť
1.

ÚNIA KLASTROV SLOVENSKA (ďalej len združenie) je záujmové združenie
právnických osôb založené v súlade s § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka.

2.

Združenie je právnickou osobou s právnou subjektivitou. Zisk z činnosti združenia možno
použiť výlučne na realizáciu predmetu jeho činnosti.

3.

Združenie je splnomocnené v súlade s týmito stanovami jednať v spoločnom mene
právnických osôb a zastupovať ich spoločné záujmy.

4.

Svoju činnosť vyvíja na území Slovenskej republiky i v zahraničí.

5.

Združenie nie je oprávnené zastupovať právnické osoby vo veciach, ktoré prináležia
výlučne do ich kompetencie.
III.
Definovanie pojmu „klaster“

Klaster je koncentrované zoskupenie nezávislých, regionálne a nadregionálne prepojených
subjektov a pridružených inštitúcii, s potenciálom zvyšovania ich konkurencie schopnosti
a hospodárskeho rastu a tým prispeniu k rozvoju regiónov v rámci Európskej únie.
IV.
Predmet činnosti
1.

Združenie zabezpečuje zastupovanie svojich členov, spoločné vystupovanie,
propagáciu a presadzovanie spoločných záujmov.

2.

Hlavnou úlohou je stimulovať rozvoj zamestnanosti a kvality vzdelávania, zvýšiť
spoluprácu a komunikáciu medzi domácimi a zahraničnými spoločnosťami a tým podporiť
rozvoj regiónov ako aj konkurencieschopnosť inštitúcií a spoločností.

3.

Za týmto účelom vykonáva predovšetkým tieto činnosti:
a)

Vytvárať, podporovať a sústavne skvalitňovať systém základného, úplného
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stredného odborného
vzdelávania a vyššieho (sekundárneho)
pracovníkov v záujmových oblastiach členských klastrov.

vzdelávania

b)

Vytvárať, podporovať a sústavne skvalitňovať systém ďalšieho vzdelávania.

c)

Podporovať výmenu informácií v rámci Slovenskej republiky.

d)

Podporovať medzinárodnú výmenu informácií (vytvorenie platformy pre tvorbu
európskej legislatívy, projektov, prenos know - how v oblasti vývoja, vzdelávania,
vývoj produktov atď.). Podporovať zapojenie sa do medzinárodných partnerstiev
v rámci projektov pre oblasť vzdelávania, vývoja, výskumu a prenosu know – how
v daných oblastiach.

e)

Organizovať školenia, odborné semináre, kurzy, prednášky, workshopy, konferencie
na národnej a medzinárodnej úrovni, organizovať propagačné akcie.

f)

Vypracovávať a zabezpečovať prieskumy, štúdie, analýzy a prognózy trhu, rozvoja
technológií i legislatívy.

g)

Podporovať výskum, vývoj produktov, inovácie a transfer inovácií produktov.

h)

Podporovať a presadzovať záujmy subjektov v oblasti pôsobenia združenia k
zlepšeniu národnej a európskej legislatívy.
V.
Členstvo a členský príspevok

1.

Členmi združenia sú právnické osoby, ktoré súhlasia s predmetom činnosti združenia.

2.

Právnická osoba požiada o členstvo v združení písomnou formou, v ktorej prejaví súhlas so
Stanovami a Zakladateľskou zmluvou a zaviaže sa plniť povinnosti vyplývajúce z členstva
v združení. Pristupujúci subjekt pri podaní prihlášky za člena združenia uhradí vstupný
poplatok vo výške 150,- EUR.

3.

Členstvo právnickej osoby v združení vznikne na základe schválenia prezídiom združenia.
Na členstvo v združení nemá záujemca právny nárok.

4.

Právnická osoba je v združení zastúpená Štatutárnym orgánom, alebo osobou poverenou
štatutárnym orgánom.

5.

Výšku ročného členského príspevku a termín jeho splatnosti schvaľuje valné zhromaždenie.
Pred prvým valným zhromaždením určia výšku členského príspevku zakladajúci členovia
združenia písomným vyhlásením.

6.

Vstupný poplatok vo výške 150,- EUR je po prijatí za člena združenia nenávratný. Tento
vstupný poplatok nie je považovaný a nie je ani súčasťou ročného členského príspevku
člena združenia.

7.

Členstvo v združení zaniká:
a)

vystúpením člena písomným oznámením, a to po uplynutí lehoty tridsiatich
kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výpovede z členstva.

b)

vylúčením člena na základe rozhodnutia 3/5-novej väčšiny členov združenia,

c)

zánikom právnickej osoby.
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8.

Do zániku členstva je člen povinný vyrovnať všetky záväzky z členstva v združení.

9.

Vystupujúci alebo vylúčený člen nemá nárok na vrátenie členských príspevkov, ani na
podiel na majetku nadobudnutom činnosťou združenia.
VI.
Práva a povinnosti členov

1.

2.

Práva členov:
a)

zúčastňovať sa činnosti a aktivitách združenia,

b)

byť informovaný o záležitostiach združenia,

c)

voliť a byť volený do orgánov združenia,

d)

hlasovať v orgánoch združenia,

e)

podávať návrhy činností, dokumentov, vnútorných pravidiel fungovania a vyjadriť
sa k takýmto návrhom,

f)

menovať jedného zástupcu člena združenia do každého orgánu združenia

Povinnosti členov:
a)

dodržiavať stanovy a záväzné uznesenia združenia,

b)

v čo najväčšej možnej miere napomáhať napĺňaniu cieľov a úloh združenia,

c)

informovať združenie o organizačných a právnych zmenách subjektu súvisiacich
s oblasťou pôsobenia združenia,

d)

riadne a včas platiť členské príspevky podľa rozhodnutia valného zhromaždenia
a v súlade so stanovami.
VII.
Orgány združenia

1.

Orgánmi združenia sú:
a)

Valné zhromaždenie,

b)

Prezídium,

c)

Dozorná rada,
VIII.
Valné zhromaždenie

1.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia, je tvorené všetkými členmi.

2.

Riadne valné zhromaždenie zvoláva prezídium aspoň jedenkrát ročne. Mimoriadne valné
zhromaždenie môže byť zvolané prezídiom v súlade s bodom 3.

3.

Mimoriadne valné zhromaždenie musí byť zvolané v súlade nasledujúcimi bodmi v článku
VIII. týchto stanov do jedného mesiaca od:
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4.

a)

rozhodnutia prezídia,

b)

žiadosti dozornej rady,

c)

žiadosti minimálne nadpolovičnej väčšiny členov združenia.

Do kompetencie Valného zhromaždenia patrí najmä:
a)

schvaľovať, meniť a dopĺňať stanovy (3/5-novou väčšinou prítomných členov),

b)

schvaľovať správu o činnosti a o hospodárení,

c)

voliť a odvolávať členov prezídia združenia,

d)

voliť a odvolávať členov dozornej rady,

e)

schvaľovať a hlasovať o výške ročného členského príspevku v súlade so stanovami,

f)

zrušiť združenie (3/5-novou väčšinou prítomných členov),

g)

rozhodovať o sankciách za nedodržanie povinnosti člena združenia.

5.

Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov
združenia. V prípade, ak valné zhromaždenie nie je uznášania schopné, určí prezídium
náhradný termín v lehote do jedného mesiaca od neúspešného konania valného
zhromaždenia. V tomto prípade je valné zhromaždenie uznášania schopné pri akomkoľvek
počte členov a počte všetkých hlasov.

6.

Každý člen má na valnom zhromaždení jeden hlas.

7.

Člen združenia nemôže vykonávať hlasovacie právo na valnom zhromaždení, ak je
v omeškaní s platením svojho členského príspevku.

8.

V naliehavých prípadoch, alebo keď nie je možné zvolať valné zhromaždenie ku
konkrétnemu termínu, môže prezident združenia zabezpečiť prijatie rozhodnutia mimo
valného zhromaždenia (hlasovanie per rollam). V takom prípade osoba, ktorá je inak
oprávnená zvolať valné zhromaždenie, predloží písomný návrh uznesenia združenia
členom združenia na vyjadrenie s oznámením lehoty, v rámci ktorej majú urobiť písomné
vyjadrenie. Ak sa nevyjadrí člen združenia v stanovenej lehote, platí, že súhlasí.

9.

Osoba, ktorá predložila návrh uznesenia, potom oznámi výsledky hlasovania jednotlivým
členom združenia. Väčšina sa počíta z celkového počtu hlasov prislúchajúcich všetkým
členom združenia oprávneným hlasovať. Podrobnosti o prerokovávaných otázkach je
povinný prezident oznámiť členom listom, faxom alebo e-mailom a zároveň vždy
telefonicky, pričom každý člen je povinný zaslať prezidentovi obratom potvrdenie o prijatí
správy jedným z uvedených spôsobov.
IX.
Prezídium

1.

Prezídium je výkonným orgánom v období medzi zasadaniami valného zhromaždenia. Je
pracovným orgánom združenia a schádza sa spravidla jedenkrát štvrťročne, alebo podľa
aktuálnej potreby združenia.

2.

Prezídium zvoláva a predsedá mu prezident združenia.

3.

Prezídium najmä:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

navrhuje a schvaľuje plán činnosti,
navrhuje výšku ročného členského príspevku,
pripomienkuje a vyjadruje sa k Výročnej správe a k Správe o hospodárení,
rozhoduje o prijatí za člena združenia,
riadi činnosť a hospodárenie s prostriedkami a majetkom združenia,
predkladá návrh rozpočtu valnému zhromaždeniu,
schvaľuje existenciu kancelárie združenia,
schvaľuje organizačné normy pre riadenie kancelárie združenia,
schvaľuje zmluvy s tretími stranami,
udeľuje splnomocnenia na vykonávanie činnosti v mene združenia,
rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, okrem tých, ktoré tieto stanovy alebo
uznesenia valného zhromaždenia nezverujú inému orgánu združenia,
rozhoduje o zapojení sa združenia do medzinárodnej spolupráce.

4.

Prezídium má 3 členov.

5.

Prezídium je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov prezídia.

6.

Prezídium volí spomedzi svojich členov prezidenta združenia tajným hlasovaním s
nadpolovičnou väčšinou všetkých členov prezídia.
X.
Dozorná rada

1.

Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia, ktorý je oprávnený dozerať na všetku jeho
činnosť. Dozorná rada má 3 členov. Dozorná rada sa schádza podľa potreby minimálne
dvakrát ročne.

2.

Dozorná rada má právo nahliadať do všetkých dokladov združenia, je povinná preskúmať
všetky účty a vyjadriť sa ku správe o výsledkoch hospodárenia za uplynulý rok vo výročnej
správe združenia.

3.

Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie.

4.

Predsedu dozornej rady volia spomedzi seba členovia dozornej rady.

5.

Predseda dozornej rady zvoláva a riadi jej činnosť.
XI.
Prezident združenia

1.

Prezident je výkonným aj štatutárnym orgánom združenia, ktorý koná samostatne v mene
združenia vo všetkých veciach týkajúcich sa združenia.

2.

Prezident združenia reprezentuje združenie navonok, zvoláva zasadnutia prezídia
a valného zhromaždenia.

3.

Prezident zabezpečuje fungovanie združenia, kontinuitu jeho činností, koordináciu jeho
aktivít a implementáciu rozhodnutí prezídia.

4.

Za výkon svojej funkcie prezident zodpovedá Prezídiu združenia. Výkonný riaditeľ sa
zúčastňuje zasadnutí valného zhromaždenia a Prezídia združenia.
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5.

Do právomoci prezidenta patrí najmä:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

zabezpečiť registráciu združenia na príslušných úradoch
zabezpečovať výkon rozhodnutí valného zhromaždenia a Prezídia,
navrhovať rozpočet činnosti združenia a predkladať ho Prezídiu združenia,
zabezpečovať plnenie plánov a programov činnosti združenia v súlade s rozpočtom
združenia,
predkladať Prezídiu návrhy zmlúv s tretími osobami,
organizovať prácu stálych komisií združenia,
vykonávať kompetencie zverené Prezídiom,
zabezpečovať administratívny chod združenia, vedenie kancelárie združenia,
zhotovuje Výročnú správu z činnosti združenia a Správu o hospodárení združenia
vždy za 1 kalendárny rok a predkladá ju valnému zhromaždeniu a prezídiu.
XII.
Majetkové pomery

1.

Hospodárenie združenia sa riadi platnými právnymi predpismi.

2.

Združenie hospodári na základe rozpočtu, ktorý schvaľuje Valné zhromaždenie na jeden
kalendárny rok. Za hospodárenie združenia zodpovedá prezídium a prezident. Kontrolu
hospodárenia zabezpečuje dozorná rada združenia.

3.

Zdrojom majetku združenia sú:
-

Ročné členské príspevky,
Vstupné poplatky,
Dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska aj zo
zahraničia,
Dobrovoľné príspevky,
Úroky pripísané na účtoch združenia,
Dobrovoľné príspevky členov na administratívnu činnosť združenia,
Príjmy z činnosti, ktoré vzniknú pri napĺňaní cieľov združenia.

4.

Majetok združenia slúži na všestranný rozvoj v oblasti pôsobenia združenia a na vlastné
ekonomické zabezpečenie.

5.

Združenie má zriadený účet v banke.
XIII.
Zrušenie združenia

1.

O zrušení združenia rozhoduje valné zhromaždenie 3/5-novou väčšinou prítomných
členov združenia, prípadne písomnou dohodou všetkých členov združenia.

2.

Združenie zaniká výmazom z registra.

3.

Ak pri zrušení združenia jeho imanie neprechádza na právneho nástupcu, uskutoční sa
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pred jeho zánikom likvidácia a likvidáciou je poverený prezident združenia.
4.

Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov podľa pomeru výšky ich členských príspevkov
alebo na základe dohody členov združenia.
XIV.
Záverečné ustanovenia

Toto združenie vzniká dňom zápisu do registra záujmových združení právnických osôb
vedených na Obvodnom úrade v Nitre.
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