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Záujmové združenie právnických osôb
Inovačné partner ké centrum

STANOVY

)'REAMBlJLA

.......................................................................................................................................................

Inovačné partnerské centrum (ďalej len združenie) plní úlohu partnerskej inštitúcie pre
podporu hospodárskeho a cial neho rozvoja re iónu

Združ nic je dobrovol'nyrn nez vi Iym nepohn kyrn združernm pravnických o ôb s pr ivnou
ubjektivuou, ktore aktl\11UJC trv 1\ technologicky fi vzdelano: tny ro/vo; regiónu na baze

pnncipu partnerstva, založeným 111 za II eJom tvorb)' II ku

Právnou formou je dobrovoľne záujmové združenie právnickych osôb, založene podľa
pri lušných ustanoveni 20f fi na lcdujúclch II tanovení Občianskeho zakonníka v zneni
neskor Ich predpisov.

ČLÁNOK I.
Názov a sídlo združenia

" • ' ZO\' v lovenskom J~lI" ku.
NALOV v anghckorn jazyku.

lnova né partner ké centrum
Innovauon Purtner hip centre

l 2 Skratka v lovcn kom jazyku: IP(
Skratka v anglickom jazyku Irc..

l, Sldlo združenia Hlavná I \Q, 080 Ol Prei ov

LÁ:'lOK II.
Trvanie združenia



l

Združenie a zaklada na dobu n urcitu

L IO 111.
ť;čcl združenta

~ l Združerue le zaujrnova dobr rvoľn neza I l . n p hucka, n 2'1 kova pr, vmcka o oba
pravnou subjektivitou ktora može \0 svetom mene n dobudať prava a povinno ti

a vy tupuje nezavi le OČI atnyrn or anom, or anom mo pr v obcí mie t
a \y Ich uzernnych c lko (ct ICl len orgán) uzcmnej arno pravy).
zame tna -atcľom. odborov ol r amzacrarn pohuck m tranum a hnutiam a d alšim
subjektom poloccnskeho y ternu

J Združerue ie opravne-i il kuto novat v-etk dnn II pnamo lebo ne pn mo
UVI iacc predmetom cinno ti združenia na územi lov n kej republik)' alebo mim

Ui'CmIU amostatnc aleb " polupr ! tretími {I ob ml

l 3 Zdruzerue 'C opra nene pr naplnerue u elu zdruzeru l

alebo mé právnick os b) • moze nadobúd l' uca t
poločno uiach alebo Jn_ ch pravrnck ch ° oba h

i t' obchodn poločno II

\- eXI tujúcrch obch dnych

3 4 Združeni j založene l..ak!Jdatd kou zmluvou uzavretou dna 07 .06.Z0 10 medn
zakladajúcirm čiernili Pr nu )p<.l obil t ~druzerne nadobuda zapi om do rc istra
združeni. vedenom Obvodn~m uradom v Pre o e Združenie Je pr..lvOIckou o obou
podl a 20f a nasledujúci h usu nov i!0I Ob 1 n keho zctkt. nm \ znení neskorsích

predpiso

('LÁ. 'OK IV.
Predmet činno tí a ciele združenia

4 l Predmetorn cinno II [dru ema j n jrn

a) pnprava rcahzacia mo tr IC na ur \ ol l r ~il
b) pr va Im ačnvch na trojov kt r re lizov li na ur ,VOl . T IH u

podnikateľsk ch inkubátor 'I po kvtovam luži b pr 7 črnan ..•cich podO! .atel ov
polupr I o peciahzo anyrm pra ruckyrni Čl l)'llCk)'ffil o obarru konkrétny rol ah

prava p ivinno ti medz: združením a príslu nm/ dadateľorn alebo zakl dateľrm
bude upravený arno tatnýrn zmluvným vzťah m,
praden Ivo pn IO kupovan. trnem d 1 klastrov pn budovani Ich ict
a mira truktury ak základu tr' l II I ion lneh r /\(113

d) poraden tv pn II k "111 r nto d It eu n IO'. pre ~ In [uce podni tel k
ubjekty v obla ti p dpm" mov II a pr llekto \ ~ kumu ,,'" Ja,

CI n dväzovarue kontaktov mve ternu
íl podp ro a vyhl dá . ili poumkdtel kych mo ' n ch kuvu v re 'ióne

ekonomického a ko irdm CI pOL lu e perín poraden
pr ne, te hruck }l 11podnik nt me nadv zuju ich



služieb, spracovanie a vyhodnocovarue podnikateľských projektov a obchodnych
plánov pre zakladanie malých a stredných firiem,

g) zabezpcčovame vzdelávania v inovačných centrách a ďalšie aktivity súvisiace
s činnosťou IPC,

h.l priprava, koordinácia a po~kyto\ianie konzultačných služieb pri realizácií projektov
a programov [inancnvanych z fondo" H SR J mych

4 :. Pre dosiahnutie účelu združenia , IPe zabezpečuje

ai činnosť podnikateľských ňnancnych orgaruzačnych il ekonomických poradcov.
b) tvorbu pilotných projektov,
CJ služby v oblasu administrauvnej správy a služby úrganiz,atno-hospodárskej povahy

u f) zickych a právnických osôb,
d) poskytovanie technických služieb,
e) sprostredkovame služieb.
f) nbezpečovanie odborných kurzov, školení a iných vzdelávacích akcií vrátane

lektorskej činnosti,
g) reklamnú činnosť a markeung,
h) činnost' informačných a spravodajských kancelaní
l) činnosť učtovnych poradcov, vedenie účtovníctva
J) spracovanie údajov, služby databáz. správa sieti,
k) prekladateľskú a tlmočnícku činnosť,
I) realitnú činnosť,
m) spravu a údržbu nehnuteľnosti.
nJ prenájom a požičiavanie veci hnuteľnvch atd

4 3 Ciele združenia:

a) inštitucionálne zabezpečovanie mfraštruktury prostredníctv·om inovačných nástrojov
pre implementáciu regionálnej a štátnej inovačnej politiky v regiónoch v sulade
s regionálnymi inovačnyrru stratégiarm a Inovačnou stratégiou Slovenskej republiky.

b) znovu obnovovanie a rozsirovarue potenciálu inovacií v rámci tohto aplikovaného
výskumu, a vývoja pre inovatívne podnikanie, pre rozvoj spolupráce podnikov
s výskurnnyrru vývojovými a vzdelávacím! inštitúciami v regionoch, pre vzdelávame
pracovnej sily podľa požiadaviek podnikateľov v priemysle,

c) posilnenie a rozvoj spolupráce univerzít, výskumno-vývojových a vzdelávacích
Inštitúcií s podnikatel'mi na regionálnej a nadregionálnej a medzinärodnej úrovni.

d) koncentrácia odborníkov v danom sektore a regióne,
e) vytvorenie podmienok pre vznik il rozvoj najmä malých a stredných inovatívnych

podnikov zameraných na 'v)11ŽIVame novych výrobných postupov a technológii,
produkujúcich konkurencieschopné výrobky a poskytujúcich kvalitatívne lepšie
služby,

f) vytvorenie podmienok pre vznik a rOlVOJ nových a lepšieh pracovných miest
a zvyšovanie zamestnanosti zamestnancov ') ohľadom na proces zavádzanie inovácu



tLÁ~OKV.
Majetok združenia

_ I Majetkom združenia u penazne prostriedkv, \ e...l dko dJ majetkov e prav a .., me
majetkov e hodnot} ocerutel ne pernazrni potrebne na vvkon čmno su združenia

5 : Majetok združenia JC tvorený predo" etkym z na ledovnvch zdrojov

a) členské pnspevkv ,
b) finančné a mé vklady part nerov združenia.
cl finančne il tne vklad} členov zdru c ma
ctl finančne prostriedk} po xytovane L .tatneho rozp tu Slo venskej rep.ibliky
e) finančne prostriedky po kyt, v ane pnslušnyrm organmi Europskej ume,
f) dary fi me peňažne pnspevky od clenov alebo partnerov združenie, pnp od mych

fyzických alebo pra vnických osôb
g) 7. jednotlivých rozpo tov projektov, ktore združenie nadi ako kontraktor alebo

subkontraktor alebo sa na nich spolupodiel a ako partner
h) finančne prostnedky získané v lastnou cinno ťou združenia.
I) uroky l peňaznvch vkladov v bankach ýrumxou urokov l finančnych

prostriedkov poskytnutých l0 štatneho rozpoctu Slovenskej republiky
J} dotácie príspevky, granty,
kl pnjrny l pôžičiek alebo úverov. cerpanych za ucelom financovania čmno tt

združenia,
II l výnosov 7 podielov v obchodn. ch poločn strach,
ml príjmy l \ Iastne , ho podarskei cinnosn

~ 3 Hospodárskou čmnost'ou združeru. le cmno ť združerua uskutočňovan ramci
predmetu mnosti združenia na dosi hnutie účelu tano .•.cného v článku IV Stanov,
pokial l takejto čmnosn združerua plynie pnjem Ho podárska činnosť združenia me Je
zameraná na dosahovamc zrsku, ak. koľvek pnjern l hospodár kej cinno ti združenie
použije na zabezpečenie ''''OJC) ďal CI čmnosti

54 Združenie je oprávnene majetok použivat vvlučne \- súíade so z: kladanyrn poslaním
a predmetom č mnosn združenia .l na kr ue yda .•.ko" U\ i iacich ~O zabezpečovarurn
činnosn združenia

5 Združenie majetok použiva v ulade pravnyrni predpismi platnými na uzerm
Slovenskej republik) a predpi ml združenia

ČLÁNOK VI.
Člen .tvo v združení

6 l TICtO stanovy rataju dvomi druhmi ...Ien tva partnermi
a) zakladajúci lenovra združerua
b) lenov Icl

Cl partnen zdruz 111.1



6 ~ Zakladajúcirm členmi združenie su'
• Pre '0'. sk) am spravnv kra]
• Pn: 0\1 ka um erzua Prešo C

• Agcntur rearonalneh rol I.. I am právneh kraja

kton založih záurmove zdruzemc pravruckych (I ob pisomnou zakladatel skou
zmluvou združenia dňa 07062010

6 3 Členom združeni d moze t t kaLd' pra" nická oba ktore účelom a CICI' m 'c
podpora mov 1...1 re pektuie predmet či rul n zdruzeru a nebola založená za u•..elorn
tvorby zisku

64
a) Partnerom združenia d moze t t' k zdá pr vmc a osoba ktorej účelom

a cieľom ~e podpora mova ~II a re pektuje predmet činnosu združerua. Môžu to
byt najma vyznarnne ku mne a vyvojove orgaruzácie vyznamne
pnemy eine podruk v r nor,e vvznamn kú obne a te hnickc centra
pnem'.' lu

b) Partneri zdruzcrua pred tavu-u l kladnú b zu 1110 a nych znalo ti rc ióno h
a spolu IPe základne portfoh technickej yb veno ti na podporu mov! (,11

c) Partneri združenia podpi UJU so zdruz mm samostatne zmluvy o polupracr,
finančných pn pevkovh J p ,i nom V}ULIV.IDI inovačných ná tr010\

v region

ČLÁ~OKvn.
Vznik a zánik člen. (va

7 1 Podmienkou vzniku členstva ZJIU ~OI JC doručeni PI ornnej iado ti záujem u o
člen \\0 Správnej rade II d, t o c.cn stv l mu' or ah vat lav l. Jk
dodržiavat' stan "V združeni pln.t pc mn ti '. plyv IU e l člen t" \ zdru ili

Zaväzok dodrží "alli tan U'- d nv v II do ti podl pred hadz ruce vety pm uje
la pri 'tup me záujemcu o den tvo k tan ivam združerua a VYJ dremc úhl u s ob ah m
uanov

7 ~ Právnicke o ob~ a rnozu t t clenrm združ nia na l ikl de PI ornnej �i Jo ti o
pnianc zaujcmc u n len združeni ktore) r lh )dul pravna rada pr vna r da
pisomnu žiado t zaujern u II clen t ) pc UJI

'7' Zaurernca CI člen tvo a tav členom združerua dnom doruč 'ma rozh dnuu Správnej
rad)' o prijatí za cl na zdruzcru ZdUJ rncov i o len tv

74 'a len tvo v združeni n ma uch dl L pr, .•.n. n rok prav II rada me
ll< dnou I horou, .•. ktoret ma žradc ti n ujem 'u o Ll nstv r zhodnut
žiado t záujemcu l člen 1\10 idrmctn ••.1t I b t U" dem d l 'odu

'1 l na
pr vnena

7.5 lenstv I v združeni zanik



al dobrovo! nyrn vystuperum člena 70 združerna, ktore Je možne len v čase, keď to
nie je na Ujmu ostatnvrn člen m združenia

b) vylúčemrn člena la združenia l hrube alebo op 'ovane poru erne povinno ti
\,) plývajúcich z člen tva v združeni

c) zánikom pra ruckej osob l na združeni

76 Za dobrovol ne vystúpenie člena II združ ma a považuje jednostranny prejav v íle člena
združenia ukončit cien tvo združen: Tent prejav v 1 musi mat pisomnu formu II mu 1
byt' doruceny združeniu (len t\ ) člena rdružeru a poza tavuje dnom doru l:!113

prejavu vôle zdruzernu il ldntK'\ vzanrn na vedomi rr \l'10U rad u

77 Zn vylúčenie člena 'IO združenia sa p iklada rozhodnutie prav nej rady o zrušeni členstv a
a vylúčeni člena zo združenia Clcn združenia o vylúčení ktorého .. pra" na rada
rozhoduje nemá v tejto veci hlasovacie pra 'o, pnrnerarne k tomu a pri hlasovani o tejto
otázke upraví požiadavka na kvorum Člen združenia môže byt' vvlučený IO Id ruže ma.
ak ne plňa podrmenkv člen .tva v z družeru aleb) ak poru uje povinno 11vyplyvajuce lO
stanov združenia, 7 vnutornych predpis ., schvalenych or anrm združenia a 1 rozhodnuti
orgánov zdruzerua iJ am po Jeh I PI .omnorn up vcd meni v tanovenej lehote nev kona
krok)', ktore b) "Jedli k náprave alebo ak b II na rnajet k člena združerua vyhlás n)
konkurz, likvidácia alebo ak pri lu ny ud na navrh člena združenia povolil vyrovnanie

78 Za z nik pr vnickej osoby lena združenia 'xl poklad: zrušenie pravruckej o ob)' podľa
osobitných predpi ov bez právneho na ltlf u

\ prípade záruku den tv ..• zdru« ni nem clen združern pra (J nl vrateru pn r vk
po kytnutvch na činne t zoru/ema

7 10 Ustanovenia stanov ktore a vzťahujú n čl nov
uk mc je v tanovach V) lovne uvedene mak

vzťahujú aj na zakladajúcich člen v.

7 II Spruvna rada môže rozhodnut' r pnjati partnerov pr' \ mckych osôb ktore rnaju
vvznarnne postavenie \- re Ion Partneri u opra rl nl predkladat návrhy ednothv ych
projektov, programov II techn )10 '1<' ko-vv ~JU ) ch tudn ohl adom na predmet cmno ti
a Ciele združcrua, ktorvch nl uel'om bude združ mc V prípade � predložen) na rh
bude odsúhlaseny Spr,wnou radou medzi združernm konkrétn) m partnerom bude
uzatvorená osobitná zmluva u polupraci

ČLÁNOK VIII.
Práva a povinno ti členov združenia

8 1 (len zdru) ma vykon v prava prostredrnctv 'Im tatutarneh za tupcu alebo inej
tatutámym zástupcom poverenej a plnomocnencj o ob)

82 hen združerna má práv I

n) lúča tňovať J na rok varu ch Ir an v zdruzema,
rl byť pnzyvany na roko" nl or '.tIlOV ••druženia. k bezprc trcdn týkaju jeho

prav I ujm 1'\ L pcv .nnosu,
c) slobodne d V) jadrovať k prerokúvaným otázkam, požadovat k mm vysvetlenia

a podával' navrhv, námety, pnp mienk} a st'ažnos ti k čmno ti org nov združenia
3 žiadal' Ich po údenie a ne enie



1.

d) žiadať o podporu val Ich práv opravn ných l' ujrnov,
cJ zuča tňov r a na podujatia h a ktivitach org nizovanych združením,
f) byt inforrnovanv o v' 'tk)eh I kladnvch otázkach cmno u združenia a jeho

organov

81 Zakladajúci len združenia má okrem práv uvedenych v bode 82 tychto stanov aj
prava

a) byt' členom organov združenia 'v zmysle tvchto st nov
b) hla ovat na za adnuuach or nm> združenia .•..zmy le tvchto stanov,
c) nahliadnut do PI ornno n dat a archiv 'v zdruzerua

84 Právo hla oval' má zakladajúci člen na l sadnuuach orgánov združenia v prípade, ak
zakladajuci člen ma voči združeniu splnené v etky povinno ti vyplývajúce mu z tychto
stanov a vnutornvch predpi o združenia V pnpade, ak zaktadajúci člen nemá splnené
SVOle povinno u voci združeniu rl rdn } vca pOL tavuje il lakladaJúcemu členovi
pravo hla .•oval na ta adnuu h l r anov ,drul !ll..! JI do dob} riadneho plnenia
povinno II VOČI zdruzeruu

8 4\ Cien združenia JC povinný

aj dodržiavat tanovy združenia vnutome predpr ,y schválene orgánmi zdruzerua
a rozhodnutia organov združcrua,

b) chranit dobre mcno a zaujmv zdru-enia
c.) zdržať a konania. ktore by mohlo po kodit' zaujmy združenia a Jeho členov,
d) vsestranne sa usilovať o realizácru Cici ov združenia,
c) platit' členské príspevky vo výške a splatno ti určenej rozhodnutím právnej rady.
t) poskytovať požadovane textovo fi obrazovo mtormácic najmä pre tvorbu vlastného

informačného 'J tému združenia a pln nie úloh združenia,
g) podporoval' činn l l' IdrUlcnia u [eho aknvity aj nad rámec vla tnej územnej

posobno tI ti akuvne .a IU il stňovat pn Ich lub lp covarn

8,6 Zakladajú i členovia združenia u po 11m I ikrcm ustanoveni bodu 8 .;,
a) zúča tnovať sa na rokovarn Správnej rady
b) zuča mov ať sa na rokovam Dozornej rady, ak su Jej členmi
c) platit' členské pri pevkv každoročne vo vy ke II splatnosti určenej rozhodnuum

Správnej rady, najmenej \- ak I) vyške 4000 -f UR za rok

8'7 Členovra or 'unov zdruzema u povrnm S'vOJU činnost \-ykonavať lak aby neboli
po kodzovane zaujm)' združeni

ČLÁNOK IX.
Orgány združenia

91 Organmi zdruzerua u
ll)

b)
pravna ruda

Riadu 1
(.) Dozorná rada



92 V etky kolektívne org ny združenia .U povinn 'lest zápismcc zo svojich rokovaru
.1 uchovávať dokumentaciu vzt hujucu sa na Ich činnost

ČLÁNOKX.
právna rada

I (I I Správna rada IC nujvy un or anom, druzema, ktor tvona všetc i zaklad JUCI členovia
združenia Zasadnutia Spr vnej (old) U poviruu a ZÚ~<i tnovat všetci zakladajúci
členm la združenia a Riaditel"

IO 2 Zakladajúci člen združenia na la dnuti Správnej rudy vykonáva hlasovacie právo
prostrednictvorn zástupcu alebo 70l tupca ktorého zakladajuci člen združenia
menuje rnenovacrrn dekrétom Menovací dekrét vyhotovuje zakladajúci člen
združenia il podpisuje ho štatutárny organ zakladajúceho člena združenia

1() 'I Zástupcom v Správn I rade móle byt len f)'ZI ká osoba, ktorá IC spôsobilá na
právne úkony ajc bezúhonná Za tupcom v právnej rade nemôže byť Riaditeľ a
člen Dozornej rad" Členovia Sprav nej rady ú povinní svoju činnost vykonávať
tak, ab)' neboh po kodzovan zaujmv zdruzcru

IO 4 Zasadnutie Spravnej rady móle byt riadne cl mimoriadne

IO " Riadne la adnutie Správnej rad)' va zvoláva predsedom Sprav nej rady najmenej
jedenkrát ročne. písomnou poz vanko u zaslanou doporučenou zásielkou na adresu
sídla každého zakladajúceho člena združenia najmenej 10 dm pred dňom jeho
konania, ktora mu I ob ahovat' \.:11\, miesto a program rokovania Spr vnej rady. Na
prijatie zrnenv PlO gramu zasadnutia Spravnei rady sú potrebne najmenej dve tretin)'
hla ov všetkvch členov Správnej r, dy Sprav na rada rokuje podľa programu
schváleného na začiatku rokovama

106 Mimoriadne zasadnutie Správnej rady zvolŕ va predseda Správnej rady. keď o to
požiada uspori Jedna tretina \ etkých členov Správnej rady, Dozorná rada alebo
Riaditel' V tomto pnpad sa zasadnutie Správnej rady uskutoční do 10 pracovných
dni od doručenia požiadavk} na 7\01a1llC Správnej rady predsedovi Správnej rady
Žiado t' o zvolanie mimoriadneho la adnuua právnej rad} musi ob ahovať návrh
programu zasadnutia Spravnej rady

IO 7 Správna rada Je schopne uznášame, pokia!' bolo preukázané. že v etci zakladajúci
členovia boli riadne pozvani a Je pritornna a pon nadpolovičná väčšina V etkých
členov Správnej rady a Riadnel

IO 8 Správna rada má ~ •..1 nov '\ za tupcov Pr ov kého samo právneho kraja, Jedného
zástupcu 7 Prešovskej um" r lit)' v Prešove íl Jedneho zástupcu Agentúry
regionálneho rozvoja Pr šovskeho samosprávneho kraja

IO 9 Každy člen Správnej rad" má pn hla ovani v Správnej rade jeden hlas. Pn rovnosti
hlasov rozhoduje hlas predsedu Správnej rad)'



1_

10 10

10 11

IO 12

10 I,

IO 14

NJ prijuue rozhodnutia Spravnei rady ,e potrebná aspoň nadpolovičná väčsina
hlasov prttomnych členov Správnej rad) ak me Je týmito stanovami požadovaný
my počet hlasov Na rozhodnuue podľa bodu 10 II PI m h) su potrebne aspoň dve
tretiny hlasov všetkých členov Správnej rady
Nn prijatie rozhodnutia Správnej rady podľa bodu 10.1 l písm a), b), g), j) Je
nevyhnutný jednohlasný "uhla". všetkych členov Správnej rady a súhlas Riaditeľa

Správna rada
a) prerokúva a schvaľuje zrncnv ti doplnky stanov združenia
b) stanovuje hlavne smery cinnosu združenia (roč ny program činnosu),
c) prerokúva a schvaľuje pravy o Činnosti združenia a správy o hospodáreni

združenia.
d) voli a odvoláva Riaditeľa združenia. odvolať Riaditeľa združenia l. funkcie

môže len v prípade pozbaverua alebo obmedzenia spôsobilosu Riaditeľa na
právne úkonv.

c) schvaľuje ročnú učtovnú uzávierku združenia,
C) schvaľuje rokovact poriadok Správnej rady.
g) schvaľuje zlúčenie, zmenu, zrušenie zanik alebo likvidáciu združenia.
h) rozhoduje o pnjau nových členov do združenia a schvaľuje druh členstva

členov združenia
l) rozhoduje o vylučem člena zdruzerua
J) rozhoduje o učasu zdruzerna .• obchodnvch spoločnosnach (vstup. založenie.

výstup)
k) koordinuje činnosť združeniu,
l) rokuje <;0 štátnymi orgánmi, s organmi územnej samosprávy a s ostatným

organizáciami a inšutúcrarm,
m) rozhoduje o odmeňovani členov Správnej rady a Dozornej rady, ,
n) rozhoduje o vvške a platnosti clenskych príspevkov členov

J zakladajúcich členov združenia

Spravila rada volí a odvoláva lu SVOJich radov predsedu il podpredsedu Správnej rady,
Predseda Správnej rady koná v mene Správnej rady Predseda Správnej rady uzatvára
právne vzťahy " Riaditeľom a koná VOČI nemu V mene združenia Na ueto úkony môže
Predseda správnej rad) plnornoc mr ineho člena Správnej rady

Rokovarua Sprav nej rady IlIC su verejne Partneri fi členovia združenia majú právo
sa zúčastňovať zasadnutí Sprav nej rady bc? prava hlasovania

o konani zasadnutia Správnej rady sa vyhotovuje zápisnica. Zápisnicu vyhotovuje fi

podpisuje predseda Správnej rad) ktorý zodpovedá za správnosť a úplnosť
zápismce Predseda Správnej rady IC povmny najne kôr do desiatich dní od
skončenia zasadania Správnej rad" doručrt' každému zakladajúcemu členovi
združenia jedno vyhotovenie zapisrucc a v tCJ iste lehote doručiť združeniu jedno
vvhotoverne zapisruce polu c, II tmou pntornnych členov Správnej rady. V prípade
neprítomnosti predsedu Správnej rady, la tupuje predsedu Správnej rady pri
povinnostiach podľa tohto bodu stanov podpredseda Správnej rady Združenie
uschováva zápisnice zo l.••.isadania Správnej rad} spolu s prílohami V archive po celu
dobu trvanie združenia



IO 15 Zakladajúci člen združerna môže svojho zástupcu v Správnej rade odvolať odvolacím
dekrétom. Odvolací dekrét vyhotovuje zakladajúci člen združenia a podpisuje ho
štatutarny organ zakladajúceho člena združenia Zakladajúci člen združenia Je
povinný jedno vyhotov erue odvolacieho dekrétu doručil' združeniu Zakladajúci člen
združenia zodpovedá za bezodkladné doručenie odvolacíeho dekrétu združeniu.

10.16 Zakladajúci člen združenia nemôže odvolanie zástupcu združeniu účinne preukázať
Iba menovacím dekrétom nového zástupcu bez doručenia odvolacieho dekrétu.

!0.17 Zástupca zakladajúceho člena združenia" Správnej rade sa môže svojej funkcie vzdať
Vzdanie sa funkcie zástupcu je ucinne odo dňa doručenia vzdania sa funkcie
zakladajúcemu členovi združenia ktorý zástupcu do funkcie menoval a zároveň
združeruu; o tejto skutočnost! Je zakladajuci člen združenia povinný bezodkladne
informovať združenie

ČLÁNOK XI.
Riaditeľ

11.1 Štatutárnym organom združenia Je RIaditel, ktorý nadi činnosť združenia a v mene
združenia kona vo všetkých veciach Riaditel je povinný zúčastňovať sa rokovarua Správnej
rady a je oprávnený na rokovaní Správnej rady vystupovať s návrhmi, pripomienkami,
stanoviskami, príp. namietkarni.

11.2 Riaditeľa združenia volí a odvoláva Správna rada. Funkcia Riaditeľa sa môže
skončit len z dôvodu vzdania sa funkcie Riaditel a odvolaním Riaditeľa z funkcie podľa
tychto stanov alebo smrťou Riaditeľa Vzdanie sa funkcie Riaditeľa je účinné odo dňa
doručenia vzdania sa funkcie predsedovi Správnej rady

II 3 Riaditeľ združenia najma:
a) vypracuva a predklada Správnej rade návrhy činnosti združenia a koordinuje

vypracúvanie materiálov pre rozhodovanie Správnej rady.
b) vypracúva návrhy rozpočtu združerua a predkladá ho na vedomie Správnej

rade,
e) predkladá Správnej rade sprav} o činnosti združenia a správy o hospodárení

združenia.
d) zabezpečuje riadne vedenie UČlO\ nictva združenia,
e) pripravuje účtovnú závierku a výročnú správu o hospodárení združenia

a predkladá Ich Správnej rade
f) riadi prácu združenia a ne 'I pracovno- právne vzťahy,
g) pozýva na rokovania alebo porady odborných poradcov z radov partnerov,

pozvani majú hlas poradný,
h) informuje členov združenia a ine právnické osoby o činnosti a hospodárení

združenia.
i) rozhoduje o veciach, ktore v zmysle .tanov nepatria do pôsobnosti žiadneho

orgánu združenia,

ČLÁNOKxn.
Dozorná rada



12.1 Dozorná rada je kontrolnym organom združenia, ktory dohliada na dodržiavanie účelu
združenia. riadne uskutočňovanie predmetu činnosu zdruzerna, riadne hospodárerue
združenia a použitie prostriedkov Ldrul.CI1IB v súlade s ustanoveniami všeobecne
zaväznych právnych predpisov a stanov združenia,

12 2 Dozorná rada má troch členov Dvoch členov navrhuje Prešovský samosprávny kraj
a Jedného Prešovská univerzita v Prešove.

12 1 Členom Dozornej rady môže byť len fvzícka o oba Členom Dozornej rady nernôze
byť člen Správnej rad} alebo Riaditel" CIenOVIa Dozornej rady sú povinní S\OjU
činnosť vykonávať tak aby nebola poškodzované záujmy združenia.

124 Dozorná rada volt a odvoláva zo svojich členov predsedu a podpredsedu Dozornej
rady

12 ') Dozorná rada najmä:
n) v súlade ::>0 zaväznýrm právnymi predpismi vykonáva kontrolu hospodáreniu

a učclncho využívania a nakladania prostriedkov združenia, pn rešpektovaní
zasad hospodárnosti,

b) kontroluje vedenie učtovructva
c) kontroluje dodrziavanie stanov.
d) vyjadruje sa k návrhom rozpočtu združenia
e) oboznamuje Správnu radu s vysledkarm svojej kontrolnej činnosti a navrhuje

opatrenia na nápravu zistených nedostatkov,
f) predklada správy a odporučarua Správnej rade.

12.6 Členovia Dozornej rady su oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov
týkajúcich sa činnosti združenia a kontrolovať vedenie účtovných záznamov.

12 7 Zasadnutie Dozornej rad}' sa kona najmenej jedenkrát za rok Zvoláva ho predseda
Dozornej rady Pozvánka sa doručuje všetkým členom Dozornej rady najmenej 7 dní
pred konaním zasadania Dozornej rady a musí obsahovať čas , miesto a program
rckovarua Dozornej rady

12.8 Predseda Dozornei rad) Je povinny zvolať zasadnutie Dozornej rady, ak o to písomne
požiada ktorýkoľvek člen Dozornej rady alebo Správna rada. Žiadost' o zvolanie
zasadnutia Dozornej rady mU~1obsahovať navrh programu zasadnutia Dozornej rady
Predseda Dozornej rady Je opravneny navrhnutý program zasadnutia D070rncJ rnd)
doplmt o ďalsie záležitosti

129 O záležitostiach, ktorych prerokovanie nevyplývalo l navrhnutého programu
zasadnutia Dozornej rady uvedeného v pozvánke na zasadnutie Dozornej rady možno
rozhodnúť len so súhlasom všetkych členov Dozornej rady

12 10 Rokovarue Dozorne) rady vedie Predseda Dozornej rad} alebo v jeho neprítornnosu
podpredseda Dozornej rady (ďalej len "prcdscdajucl")

12 11 Dozorná rada je schopn a uznašama, pokial bolo preukázané, [,e všetci členovia
Dozornej rady boli riadne pozvani a Je pntornna aspoň nadpolovičná väčšina
všetkých členov Dozornei rad}
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12 12 Ka�d) člen Dozornej rady ma Jeden hlas, D070rna rada rozhoduje nadpolov ičnou
väčšinou hlasov prítomných členov Dozornej rady.

12.13 O konani zasadnutia Dozorne) rady sa vyhotovuje zápisnica ZápISniCU vyhotovure
a podpisuje predsedajúci, ktorý zodpoveda za správnosť a úplnosť zápisnice.
Predsedajúci je povrnny najneskôr do desiatich dní od skončenia zasadania Dozornej
rady doručiť každému členovi Dozorne} rady jedno vyhotovenie zápisnice zo
zasadania Dozornej rad) a v tej iste) lehote doručiť združeniu jedno vyhotovenie
zápisnice spolu s listinou pritornnych členov Dozornej rady Združenie uschovava
zápisnice zo zasadania Dozornej rady spolu s polohami v archive po celu dobu
trvania združenia.

12 14 Zakladajúci člen združenia, ktorý ma pravo nominovať člena Dozornej rady mô�e
svojho zástupcu v Dozornej rade odvolať odvolacím dekrétom. Odvolací dekrét
V) hotovuje zakladajúci člen združenia a podpi uje ho štatutárny orgán zakladajúceho
člena združenia Zakladaju I CIen združenia je povinn) Jedno vyhotovenie
odvolacieho dekrétu doru It' združeniu Zakladajucr člen združenia zodpoveda za
bezodkladné doručenie odvolacieho dekrétu združerua.

12.1 S Člen Dozornej rady sa môže svojej funkcie vzdať. V zdarne sa funkcie člena Dozornej
rady je účinne odo dňa doručenia vzdania sa funkcie pns1ušnému zakladajúcemu
členovi združenia. ktorý člena Dozornej rady nominoval a zároveň združeniu
Zakladajuci člen združenia je po mny o tejto skutočnosu bezodkladne informovat'
združenie a predsedu Dozornej rad)'

čLANOK XlII.
Hospodárenie združenia

13.1 Združenie hospodari <; majetkom v ulade 'i právnymi predpismi a so základným
poslaním a predmetom činnosn združenia

13 2 Združenie je samostatným hospodárskym subjektom Združenie hospodári s vlastným
a so zverenym majetkom d to s hnuteľným a nehnutel'nym majetkom v sulade
s právnymi a inými vseobecne zaväznýrm predpismi ..

13.3 O všetkom majetku zdruzema J vedená predpisana evidencia

13.4 Združenie vedie účtovníctvo v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

ČLÁNOK XIV.
Zrušenie a zánik združenia

i4 l Združenie sa zrusuje:



al dobrovol nyrn zru mm
b) zlucemm mym združ nim
c) právoplatnym rozhodnuurn pr. .lu neho taineho or anu

14 ~ Zdruzerue zaniká ďale) tvrnno sp \ ibmi
a) likvrdaciou
b) bez likvid i ak Im •.im zdru. ma pr chadz n pr' vneho na tupcu

14 V pnpad zlucerur združenia mvrn združ mm il združ mc zrušuje bez likvrd IC
Vykona a rradna mventanzacr a m letok združenia vrátane v ictkých pohľad vak
a záväzkov združenia prechádza n právneho na tupcu ln' tupnícke združenie) n
základe protokolu o odovzdan, u prevzati .

. 44 V pnpade dobrovol n hl rozpu t rur združ ma (dohodou) majetok združenia
rcpre h dza na p" vn h n tup u druž ml: zru uje ltk idaciou

14 C; Pn zru ení združerua hkvid (..IOU ma kazdy den združenia ktory vložil do združenia
vklad, nárok n, podiel II likvid, norn IO tatku Podiel ru likvid norn zo tatku po
úhrade v etkvch /.d\la.rko" zdruzerua sa urcuje pomer m v kv vkladov zakladajúcrch
členov .1 o tatr vch elene zdru, mel, tore d I združenia poča Jeho trvania vlozih

'4 Ó Likvid tora \I)'n1 nm, )J )1..1 Spr. vn r da

:4,7 Združenia záruk vyrnaz ml 'l re ~ tra zdruzeru

('LÁ~OK ·V.
Záverečn \I tanovenia

1C; I Združenie nadobúda pr vnu ,po ibilo t zap: om do registra združeni "edenom
na Obvodnom úrade Pre ve

I l) 2 tanovy nadobudaju pi rno t U mno ľ dnom ich ch" I ru a podpi ama
zakladatel ml zdruz ol Imen t no" nadobudaju u mnosť dn m ich
chválenia ak me Je r zhodnete mak.

:" Vzt ah" neupraven tvrruto tanov ml na ha pn lu nyrru ustanoveniami Občianskeho
zákonníka v zncru nesk ršich pr dpr.ov ) tatnyrrn všeobecn zav znyrru právnym,
predpi ml

I" 4 tan IVy vvhoi )VUJU

Jedno vyhotovenie tano
pre Obvodný urad \I Pr

ma .h Každý l kladajuci člen združ ma do tane
hotov ni .e urc ne pre rchlv združenia jedno

Zmena .tanov vykonaná dňa lh una Ol podl ( Jzne iema \.. !l !O 17

pred eda "'pravnej rad)'



Dodatok č.l

k Stanovám záujmového združenia právnických osôb Inovačné partnerské centrum (IPe), so
sídlom Hlavná 139, 080 01 Prešov,

ktoré boli potvrdené Okresným úradom v Prešove, odborom všeobecnej vnútornej správy,
rozhodnutím zo dňa 29.06.2017, pod číslom OU-PO-OVVSl-2017/029117.

Článok L
Predmet dodatku

Na základe uznesenia Správnej rady Inovačného partnerského centra č. 4/01l20l9/SR zo
dňa 10. 01. 2019 sa mení text stanov nasledovne:

v článku X. hode 10.10 takto:
pôvodný text: "Na prijatie rozhodnutia Správnej rady je potrebná aspoň nadpolovičná
väčšina hlasov prítomných členov Správnej rady, ak nie je týmito stanovami požadovaný
iný počet hlasov. Na rozhodnutie podl'a bodu 10.11 písm. h sú potrebné aspoň dve tretiny
hlasov všetkých členov Správnej rady.
Na prijatie rozhodnutia Správnej rady podl'a bodu 10.11 písm. a), b), g), j) je nevyhnutný
jednohlasný súhlas všetkých členov Správnej rady a súhlas Riaditel'a."

na

nový text: "Na prijatie rozhodnutia Správnej rady je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov
prítomných členov Správnej rady, ak nieje týmito stanovami požadovaný iný počet hlasov.
Správna rada je uznášania schopná pri nadpolovičnej väčšine členov. Na schválenie zmien
a doplnkov stanov združenia sú potrebné najmenej dve tretiny hlasov všetkých členov
Správnej rady. Na rozhodnutie o prijatí nových členov do združenia a schválenie druhu
členstva sú potrebné dve tretiny hlasov všetkých zakladajúcich členov združenia."

- v článku X. hode 10.11 písm. d) takto:
pôvodný text: "volí a odvoláva Riaditel'a združenia; odvolať Riaditeľa združenia z funkcie
môže len v prípade pozbavenia alebo obmedzenia spôsobilosti Riaditeľa na právne úkony".

na

nový text: "volí a odvoláva Riaditeľa združenia"

- v článku XI. bode 11.2 takto:
pôvodný text: .Riaditeľa združenia volí a odvoláva Správna rada. Funkcia Riaditeľa sa
môže skončit' len z dôvodu vzdania sa funkcie Riaditeľa, odvolaním Riaditel'a z funkcie
podl'a týchto stanov alebo smrt'ou Riaditel'a. Vzdanie sa funkcie Riaditeľa je účinné odo
dňa doručenia vzdania sa funkcie predsedovi Správnej rady."

na

nový text: .Riaditeľa združenia volí a odvoláva Správna rada. Riaditeľ sa môže svojej
funkcie vzdat'. Vzdanie sa funkcie Riaditel'aje účinné odo dňa doručenia vzdania sa funkcie
predsedovi Správnej rady."

l
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Článok II.
Záverečné ustanovenia

1) Ostatné ustanovenia Stanov sú týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú bezo zmeny.

2) Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých každý člen Správnej rady dostane
jedno vyhotovenie (jeho originál), jeden originál je určený pre registrový úrad a jeden
originál je určený pre archív združenia.

3) Členovia správnej rady obsahu dodatku porozumeli, vyhlasujú, že bol uzavretý podľa
ich právnej a slobodnej vôle a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne
podpisujú.

V Prešove, dňa 10. Ol. 2019
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