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S T A N O V Y 
Združenia prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb 

v mestských aglomeráciách Slovenskej republiky 
 
 

Článok l 
Účel Stanov 

 
1. Tieto stanovy vymedzujú charakter, postavenie, predmet činnosti, úlohy, zásady, princípy 

organizácie a hospodárenie Združenia prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb 
v mestských aglomeráciách Slovenskej republiky sú spracované v súlade s ustanoveniami 
Nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady č.1370/2007, a 2016/2338  Zákona Národnej 
Rady Slovenskej republiky č. 56/2012 Z. z.  o cestnej doprave v znení jeho neskorších zmien a 
doplnkov a pod., ako i ďalších jej zákonov, ktoré upravujú legislatívne podmienky pre 
poskytovateľov služieb vo verejnom záujme vo verejnej osobnej doprave.    

 
 

Článok 2 
Charakter a postavenie Združenia 

 
1. Združenie prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách Slovenskej 

republiky (skrátený názov Združenie MHD SR)* je nezávislá, dobrovoľná, nepolitická, 
profesijná záujmová organizácia. 

 
2. Združuje prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách Slovenskej 

republiky (skrátený názov Združenie MHD SR)* a iné právnické a fyzické osoby, ktoré 
prejavia záujem o vstup do tohto Združenia. 

 
3. Je otvorené i pre ďalšie právnické a fyzické osoby, ako i pre ďalšie právnické a fyzické osoby 

vyvíjajúce činnosť (kooperujúce) v ich predmete činností a pod. na území SR, ako i právnické 
a fyzické  osoby takéhoto charakteru so sídlom mimo územia SR. 

 
4. Združenie je právnickou osobou. Vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie 

zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. 
 
5. Združenie má pôsobnosť na území Slovenskej republiky, jeho sídlom je Bratislava,  

Olejkárska ul. č.1,  PSČ 814 52 
 
6. Združenie je zriadené Zakladateľskou zmluvou na dobu neurčitú zo dňa 19. februára 1993; 

registrované Okresným úradom Bratislava so sídlom Primaciálne nám. č.1, 814 71 Bratislava 
pod č. OVVS 35/1993-Ta zo dňa 01.05.1993. 

 
 

Článok 3 
Predmet činnosti 

 
1. Podpora, vzájomná pomoc a spolupráca pri poskytovaní služieb vo verejnom záujme 

v regiónoch SR. 
 
2. Zabezpečovať činnosti a vykonávanie prác a služieb vo verejnej osobnej doprave podľa 

záujmov a potrieb svojich členov súvisiacich s: 
2.1 organizáciou, riadením a ekonomikou pri poskytovaní služieb vo verejnom záujme pri 

zabezpečovaní bezpečných, efektívnych a kvalitných služieb prostredníctvom 
regulovanej hospodárskej súťaže, 



 

   

2.2 podporou k vzniku a prevádzkovania integrovaných dopravných systémov 
v mestských aglomeráciách a vidieckych oblastí 

2.3 úhradou za záväzkov z poskytovaných služieb vo verejnom záujme v cestnej osobnej 
doprave a doprave na elektrických a trolejbusových dráhach, 

2.4 materiálno-technickým, dopravno-prevádzkovým charakterom, 
2.5 legislatívou, informatikou, poradenstvom a výchovno-vzdelávacím  

a pod. 
v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1370/2007 
z 23.októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, 
ktorým sa zrušujú nariadenie Rady (EHS) č.1191/69 (EHS) č.1107/70 a Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2338 z 14 decembra 2016, ktorým sa mení 
nariadenie (ES) č. 1370/2007, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej 
železničnej osobnej dopravy 

 
3. Napomáhať riešeniu problémov pri zabezpečovaní služieb vo verejnom záujme v 

mestských aglomeráciách a vidieckych oblastí SR, pričom spolupracuje s ústrednými a inými 
orgánmi štátnej správy, miestnej správy a pod. pri tvorbe návrhov zákonov a ďalších 
legislatívnych opatrení, ktoré ovplyvňujú činnosť a podnikanie vo verejnej osobnej  doprave. 
Iniciatívne sa na ich tvorbe podieľať. 

 
4. Hájiť spoločné i špecifické záujmy svojich členov a vytvárať pre to nevyhnutné predpoklady 

v rámci Združenia i navonok. 
 
5. Spolupracovať s obdobnými združeniami doma  i v zahraničí (UITP EUROPEAN UNION, 

Združenie DP ČR atď.), napomáhať k vytváraniu podmienok pre priamu spoluprácu členov 
Združenia s partnermi v iných krajinách. 

 
6. Zastupovať záujmy členov Združenia v jednotlivých oblastiach vymedzených pre organizácie 

zamestnávateľov v Zákonníku práce. 
 
 

Článok 4 
Vznik, vystúpenie, vylúčenie a zánik členstva 

 
1. Členom Združenia sa môže stať právnická a fyzická osoba poskytujúca služby vo verejnom 

záujme v regiónoch SR na základe podanej prihlášky, a to po odsúhlasení Správnou radou a 
zaplatení stanoveného príspevku v zmysle týchto stanov. Vznik členstva – pristúpenie tejto 
právnickej alebo fyzickej osoby do Združenia nadobúda platnosť a účinnosť od prvého dňa 
nasledujúceho mesiaca po schválení Správnou radou. 

 
2. Ďalšími členmi Združenia ( kooperujúci ) môžu byť akékoľvek právnické a fyzické osoby (i so 

sídlom mimo územia SR), ktoré prejavia o prácu v Združení záujem a sú na základe podanej 
písomnej prihlášky uznesením Správnej rady do Združenia prijatí a zaplatia stanovený ročný 
finančný príspevok. Pristúpenie tohto účastníka do Združenia nadobúda platnosť a účinnosť od 
prvého dňa nasledujúceho mesiaca po schválení Správnou radou. 

 
3. Člen Združenia môže na vlastnú žiadosť vystúpiť zo Združenia po písomnom vyrozumení (*2) 

Správnej rady. O tejto skutočnosti budú vyrozumení všetci jeho členovia. 
 
4. K zániku členstva môže ďalej dôjsť: 

4.1 zánikom – zrušením Združenia 
4.2 zánikom člena Združenia 
4.3 dlhodobou nečinnosťou 
4.4 vylúčením 
4.5 vystúpením 



 

   

 
5. Člen Združenia môže byť pre neplnenie si svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zakladateľskej 

zmluvy a týchto Stanov uznesením Správnej rady zo Združenia vylúčený. Za dôvod vylúčenia 
sa považuje i nezaplatenie členského príspevku do 3 mesiacov po Správnou radou stanovenom 
termíne. 

 
6. Vylúčenie  člena zo Združenia môže byť uskutočnené od prvého dňa nasledujúceho mesiaca 

po schválení Správnou radou. 
 

 
 

Článok 5 
Práva a povinnosti členov 

 
1. Práva  členov Združenia: 

1.1 voliť a byť volený do orgánov Združenia 
1.2 ochrana a podpora svojich oprávnených záujmov Združením v rozsahu vymedzenom 

týmito stanovami a v súlade s nimi 
1.3 podpora Združenia  pri sporoch s kompetentnými orgánmi štátnej správy, miestnej 

samosprávy a inými právnickými a fyzickými osobami v oblastiach, ktoré sú jeho 
predmetom činnosti 

1.4 využívať všetky informácie, pokiaľ tieto nie sú predmetom obchodného tajomstva 
člena Združenia, alebo nemajú znaky nekalej súťaže; využívať ďalej individuálnu 
pomoc v oblasti konzultácií a poradenstva a ďalších služieb za predpokladu, že tým 
nepríde k poškodeniu chránených záujmov členov Združenia 

1.5 využívať všetky zariadenia, ktoré má Združenie k dispozícii, ako i výhod, ktoré 
poskytuje 

1.6 zúčastňovať sa všetkých zasadnutí - rokovaní Správnej rady  a všetkých ďalších 
dôležitých rokovaní, ktoré Správna rada určí a zvolá (*3) 

1.7 zvolávať rokovanie Správnej rady (*4) 
1.8 navrhovať zmeny a doplnenie jednotlivých ustanovení týchto Stanov 
1.9 podávať návrh na zánik – zrušenie Združenia 
1.10 prezentovať svoju činnosť na zasadnutí zhromaždenia zástupcov (5*) -  vypustiť 

 
2. Práva ďalších členov Združenia:    

2.1 ochrana a podpora svojich oprávnených záujmov Združením v rozsahu vymedzenom 
týmito stanovami a v súlade s nimi 

2.2 podpora Združenia pri sporoch s kompetentnými orgánmi štátnej správy, miestnej 
samosprávy a inými právnickými a fyzickými osobami v oblastiach, ktoré sú jeho 
predmetom činnosti 

2.3 využívať všetky informácie, pokiaľ tieto nie sú predmetom obchodného tajomstva 
člena Združenia, alebo nemajú znaky nekalej súťaže; využívať ďalej individuálnu 
pomoc v oblasti konzultácií a poradenstva a ďalších služieb za predpokladu, že týmto 
nepríde k poškodeniu chránených záujmov členov Združenia 

2.4 využívať všetky zariadenia, ktoré má Združenie k dispozícii, ako i výhody, ktoré 
poskytuje 

2.5 zúčastňovať sa rozšírených zasadnutí Správnej rady a všetkých ďalších dôležitých 
rokovaní, o ktorých Správna rada rozhodla, vrátane prezentácie svojho predmetu 
činnosti 

2.6 V prípade záujmu účasti na riadnom zasadnutí Správnej rady zaplatiť prezentačný 
poplatok 

2.7 prezentovať svoju činnosť na zasadnutí zhromaždenia zástupcov (6*) - vypustiť 
 
3. Povinnosti členov a ďalších členov Združenia: 

3.1 dodržiavať ustanovenia týchto stanov 



 

   

3.2 uhradiť členský príspevok v stanovených termínoch 
3.3 reprezentovať záujmy Združenia v rozsahu jeho predmetu činností v prípade, ak o to 

požiada niektorý orgán Združenia v rozsahu svojho predmetu činnosti (pôsobnosti) 
 
                                                                   
 
                                                                  Článok 6 
                                               Organizačná štruktúra Združenia 
 

1. Činnosť Združenia je zabezpečovaná orgánmi a útvarmi : 
1.1. Správnou radou 

1.1.1. Odbornými pracovnými skupinami a špecialistami 
1.1.2. Likvidačnou komisiou 
1.1.3. Kontrolnou a revíznou komisiou 

1.2. Predsedom 
1.2.1. Výkonným riaditeľom 
1.2.2. Sekretariátom  

              
 

Článok 7 
Orgány Združenia 

 
1. Správna rada 
2. Predseda 
3. Kontrolná a revízna komisia 
 

Článok 8 
Právomoci orgánov Združenia 

 
1. Správna rada Združenia je jeho najvyšším orgánom. 
 
2. Je zložená: 

2.1 z členov Združenia, ktorými sú  zástupcovia dopravných podnikov miest SR 
2.1.1 Dopravný podnik Bratislava, a.s.    
2.1.2 Dopravný podnik mesta Košice, a.s.   
2.1.3 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. 
2.1.4 Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. 
2.1.5 Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. 

2.2 z členov Združenia, ktorých prezentujú  zástupcovia právnických osôb – 
poskytovateľov služieb vo verejnom záujme, obchodných spoločností Slovenskej 
autobusovej dopravy, a.s. a ďalších poskytovateľov služieb vo verejnom záujme 
v osobnej autobusovej a doprave na dráhach v mestských aglomeráciách a vidieckych 
oblastiach  Slovenskej republiky. Spolupracuje s jednotlivými právnickými osobami 
zabezpečujúcich činnosti IDS ( integrátormi – organizátormi verejnej osobnej dopravy 
). 

2.3 predsedu 
2.4 výkonného riaditeľa 

 
3. Právomoci Správnej rady: 

3.1 volí a odvoláva  hlasovaním predsedu, členov kontrolnej a revíznej komisie (*7) 
3.2 spôsob vykonania – hlasovania voľby určí prijatým uznesením Správna rada, 
3.3 v prípade vyhlásenia mimoriadneho ústavného režimu zo strany Slovenskej 
            republiky je možné vykonať hlasovanie spôsobom „ per rollam,, ,  
3.4 menuje a odvoláva predsedov odborných pracovných skupín (ďalej len OPS) 
3.5 schvaľuje:  



 

   

3.5.1    Stanovy Združenia, ich zmeny a doplnenia 
3.5.2    Rozpočet a výšku členského príspevku členov Združenia 
3.5.3    Plán činnosti Správnej rady  
3.5.4    Správu z revízie hospodárenia Združenia, a Ročnú účtovnú závierku príp. 
            rozdelenie použiteľného zisku 
3.5.5  Záverečnú správu predloženú likvidačnou komisiou 
3.5.6 Návrh na uzavretie resp. zrušenie pracovno-právneho vzťahu s výkonným  

riaditeľom 
3.5.7 Rokovací poriadok Správnej rady a rokovací poriadok kontrolnej a revíznej 

komisie   
 

3.6 rozhoduje o 
                        3.6.1  návrhu na zánik, resp. zrušenia Združenia 
                        3.6.2   majetku Združenia v prípade jeho zániku  
                        3.6.3   prijatí a vylúčení  členov do a zo Združenia 

3.6.4   výške členského príspevku zakladajúcich, riadnych, ako i ďalších členov  
           Združenia 

                        3.6.5    vrátení majetkových vkladov členov Združenia v prípade ich vystúpenia, 
                                   vylúčenia alebo zániku 

3.6.6 ďalších otázkach, v ktorých si vyhradí toto právo 
3.7 určuje  

3.7.1.   likvidačnú komisiu z členov Združenia, jej funkcionárov, prípadne ďalších 
            členov 
3.7.2 spôsoby a prostriedky k zaisteniu rozvoja a rentability Združenia  
3.7.3 výšku finančného príspevku pre činnosť odborných pracovných skupín (ďalej 

len OPS) resp. špecialistov v kalendárnom roku 
3.8 zriaďuje  

3.8.2 OPS Združenia (*8) 
3.8.3 funkciu špecialistu  
3.8.4 podnikateľský subjekt v zmysle zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení jeho neskorších zmien a doplnkov 
 
4 Správna rada: 

4.1     je tvorená  zástupcami (podľa ods. 2 tohto článku), rozhoduje uznesením (*9) 
4.2     vo veciach uvedených pod bodmi 3.1 až 3.4., ďalej pod bodom 3.5.4 a bodmi       
           3.6.1., 3.6.2; 3.6.3;a 3.7.1, je uznesenie prijaté, keď sa pre jeho prijatie vysloví   
          nadpolovičná väčšina všetkých členov Správnej rady 
4.3     v ostatných veciach uvedených v  ods. 3 tohto článku (body 3.5.1; 3.5.2; 3.5.5; ) sa     
          vyžaduje jednomyseľný súhlas;    
4.4     každý člen Správnej rady má jeden rovný rozhodujúci hlas; výkonný riaditeľ nemá    
          hlasovacie právo 

 
5 Na čele Správnej rady je predseda volený na obdobie 6 rokov a riadi činnosť Združenia v tomto 

období (*10). 
 
6. Predseda , viď. Článok 12 ods.1 týchto Stanov 
 
7. Kontrolná a revízna komisia:     

7.1       je 3-členná; predseda je volený na obdobie 4 rokov, dvaja členovia sú volení ad hoc  
7.2       zabezpečuje všetku kontrolnú činnosť týkajúcu sa hospodárenia Združenia 
7.3      za svoju činnosť zodpovedá Správnej rade, ktorú na každom riadnom zasadnutí     
            informuje o skutočnostiach uvedených v predchádzajúcom bode v prípade keď sa        
            vyskytnú skutočnosti na základe ktorých je potrebné bezodkladne konať 
7.4      vykonáva činnosť (predkladá na rokovanie Správnej rady) v súlade s bodom 3.3.4 tohto    
            článku  



 

   

 
 

Článok 9 
Odborné pracovné skupiny 

 
1. Odborné pracovné skupiny (ďalej len OPS) sú vytvárané na základe rozhodnutia Správnej 

rady, ako jej poradné orgány. Plnia ňou stanovené úlohy. 
 
2. Predseda OPS je členmi Správnej rady vybraný odborník  z radov zamestnancov členov 

Združenia  menovaný Správnou radou. Rozhoduje o použití a zodpovedná za použitie 
finančných prostriedkov vyčlenených uznesením Správnej rady na činnosť OPS.   

 
3. Predseda OPS nie je oprávnený zaväzovať Združenie akýmkoľvek spôsobom. 
 
 

Článok 10 
Garanti odborných pracovných skupín 

 
1. Z titulu zvýšenia vzájomnej informovanosti členov Správnej rady Združenia a vo vzťahu 

k činnosti OPS predseda Združenia môže ustanoviť ich garantov, a to z členov jej Správnej 
rady. 

 
Článok 11 

Zastupovanie a podpisovanie za Združenie 
 
1. Predseda Správnej rady reprezentuje predmet činnosti Združenia v zmysle Článku 3 týchto 

Stanov 
 
2. Výkonný riaditeľ zastupuje Združenie v oblasti organizácie, riadenia a financovania atď. 

činnosti Združenia v zmysle schválených uznesení jeho Správnej rady. 
 
3. Podpisovať za Združenie sú oprávnení: 
 3.1 predseda v zmysle ods.1 tohto Článku 
 3.2 výkonný riaditeľ v zmysle ods.2 tohto Článku  

 
Článok 12 

Predseda, výkonný riaditeľ a sekretariát 
 

1. Predseda: 
1.1 zastupuje Združenie navonok v stanovenom predmete činnosti a riadi jeho činnosť 

medzi jednotlivými zasadnutiami Správnej rady 
O prijatých rozhodnutiach Správnej rady v období medzi jej jednotlivými zasadaniami 
informuje jej členov na najbližšom riadnom resp. rozšírenom zasadnutí. 

1.2 zvoláva rokovanie Správnej rady  
1.3 vedie rokovania Správnej rady 
1.4 v spolupráci s výkonným riaditeľom zabezpečuje realizáciu prijatých uznesení 
1.5 prináleží  mu pôsobnosť, ktorú naňho preniesla svojím uznesením Správna rada 
1.6 spolupracuje s výkonným riaditeľom pri zabezpečovaní činnosti Združenia a Správnej 

rady (*11) 
 
2. Výkonný riaditeľ: 

2.1 zabezpečuje plnenie uznesení Správnej rady Združenia 
2.2 v spolupráci s predsedom zabezpečuje činnosť Združenia v období medzi 

zasadnutiami Správnej rady  
2.3 organizačne zabezpečuje rokovania orgánov Združenia 



 

   

2.4 vedie, riadi a organizuje činnosť sekretariátu Združenia, uzatvára pracovno-právne 
vzťahy so zamestnancami sekretariátu v zmysle príslušného uznesenia Správnej rady a 
určuje im pracovnú náplň; v prípade absencie predsedu na rokovaní Správnej rady 
vedie jej rokovanie a to na základe jeho splnomocnenia 

2.5 zabezpečuje v spolupráci s hospodárom  hospodársku činnosť Združenia medzi 
jednotlivými zasadnutiami Správnej rady Združenia v zmysle zabezpečenia jeho 
rozvoja a rentability 

2.6 koordinuje činnosť jednotlivých OPS v spolupráci s ich garantmi 
2.7 má uzatvorený pracovno-právny vzťah so Združením   

 
3. Sekretariát: 

3.1 sekretariát Združenia riadi výkonný riaditeľ a pozostáva s hospodára   
            a administratívneho pracovníka, ktorí sú za svoju činnosť finančne honorovaní    
            v zmysle rozhodnutia Správnej rady Združenia 

 
Článok 13 

Hospodárenie Združenia 
 
1. Činnosť Združenia je zabezpečovaná:    

1.1 z členských príspevkov členov Združenia  
1.2 z finančných a ostatných darov 
1.3 dobrovoľné príspevky členov nad rámec bodu 1.1 tohto článku 
1.4 účelové príspevky členov a pod.     
1.5 z finančných príspevkov a darov kooperujúcich členov Združenia 

 
2. Členovia Združenia ( zakladajúci členovia ) prispievajú každoročne na jeho činnosť čiastkou 

zodpovedajúcou násobku počtu zamestnancov (údaje podľa evidenčného stavu k 01.01. 
daného roka – zamestnanci zabezpečujúci služby vo verejnom záujme - MHD v zmysle 
uznesením určenej výšky finančného príspevku Správnou radou Združenia. 

 
3. Ďalší členovia Združenia platia ročný finančný príspevok vo výške určenej uznesením 

Správnej rady  po vydávaní súhlasu k vstupu do Združenia. 
 
4. Finančný príspevok kooperujúcich členov Združenia schvaľuje taktiež uznesením Správna 

rada. 
 
5. Príspevky sú splatné vo 2 polročných splátkach vždy k 30.04. a 31.10. bežného roka na účet 

Združenia – Tatra banka, a.s. Bratislava, účet číslo 265 2000005/1100. 
 
6. Združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu. 

 
7. Členovia Združenia (členovia Správnej rady) ručia za jeho záväzky do výšky svojich 

nesplatených finančných príspevkov. Jeho prípadná strata z činnosti sa delí medzi členov 
podľa pomeru veľkosti ich splatených finančných príspevkov – vkladov. Ročný prebytok 
hospodárenia prechádza do rozpočtu ďalších ročných období, pokiaľ Správna rada o ňom 
nerozhodne inak. 

 
8. Kooperujúci členovia Združenia za jeho finančné záväzky neručia. 
 
9. Po dobu trvania Združenia v prípade vylúčenia alebo zániku jeho členstva o vrátení jeho 

majetkových vkladov rozhoduje Správna rada Združenia. 
 
10. Fondy: 

10.1 Združenie môže vytvoriť, dotovať a používať účelové fondy, ktoré súvisia s jeho 
predmetom činnosti 



 

   

 
 

Článok 14 
Zrušenie Združenia 

 
1. K zrušeniu Združenia môže prísť: 

1.1 uznesením Správnej rady 
 
 
2. V prípade uznesenia sa vyžaduje súhlas všetkých členov Správnej rady. 
 
 

Článok 15 
Likvidácia Združenia, likvidačná komisia 

 
1. Správna rada v prípade zániku Združenia podľa ods. 1, Čl. 14 týchto Stanov uznesením určí 

likvidačnú komisiu. 
 
2. Dňom, ktorým bola ohlásená likvidácia Združenia príslušným orgánom štátnej správy, 

zanikajú jeho orgány. 
 
3. Likvidačná komisia:   

3.1 vyrozumie o likvidácii Združenia všetkých jeho členov, orgány a iné subjekty, ktoré sú 
touto likvidáciou dotknuté. Ku dňu likvidácie zostaví účtovnú závierku a ročné výkazy 
sa odovzdajú príslušným orgánom 

3.2 do 30 dní od svojho menovania  zostaví zahajovaciu rozvahu a odovzdá ju členom 
Združenia spolu s likvidačným plánom, rozpočtom likvidácie a inventarizačným 
zápisom o mimoriadnej inventarizácii HIM a DHIM ? vykonanej ku dňu zahájenia 
likvidácie 

3.3 je povinná:     
3.3.1 sústrediť finančné prostriedky na jednom účte v jednom finančnom ústave 
3.3.2 ukončiť bežné záležitosti 
3.3.3 vysporiadať odvody, dane a poplatky 
3.3.4 vysporiadať záväzky a pohľadávky 
3.3.5 speňažiť majetok Združenia najhospodárnejším a najrýchlejším spôsobom, 

alebo s ním naložiť podľa rozhodnutia členov Združenia 
3.3.6 podávať ročne členom Združenia informácie o priebehu likvidácie doložené 

účtovnou závierkou 
3.4 zostaví účtovnú závierku ku dňu skončenia likvidácie a predloží ju členom Združenia 

spolu s konečnou správou o celkovom priebehu likvidácie;  po preverí a schválení 
závierky podľa predchádzajúcej vety likvidačná komisia:    
3.4.1 naloží s konečným zostatkom likvidácie podľa rozhodnutia členov Združenia 
3.4.2 postará sa o bežné uloženie spisového materiálu a účtovných písomností 

v súlade s platnými predpismi 
 
4. Ak likvidačná komisia nemôže vykonávať svoju činnosť dlhodobo, alebo vôbec, určia novú 

likvidačnú komisiu členovia Združenia prostredníctvom (zvolaní) mimoriadnej Správnej rady. 
Spôsob hlasovania sa nemení. Nový likvidátor pri zahájení svojej činnosti postupuje 
primerane podľa odsekov tohto článku, osobitne pokiaľ sa jedná o mimoriadnu inventarizáciu. 

 
 

Článok 16 
Zmena (novela) a doplnenie Stanov 

 



 

   

1. K zmene (novele) a doplnení jednotlivých ustanovení týchto Stanov môže prísť na základe 
zmeny legislatívnych podmienok v oblasti zabezpečovania služieb vo verejnom záujme atď., 
ako i na základe písomného návrhu ktoréhokoľvek z členov Združenia. 

 
2. Návrh na zmenu (novelu) a doplnenie Stanov je prijatý, ak zaň hlasovala 2/3 väčšina všetkých 

členov Správnej rady Združenia. 
 

Článok 17 
Záverečné ustanovenie 

 
1. Zmena (Novela) Stanov bola schválená na rokovaní Správnej rady Združenia dňa 

07. a 08. Septembra 2021 uznesením č.16/2021  
  
 

* * * 
                    Ing. Miroslav Snopko v. r.  
                      predseda  
 
 
 
 
Za správnosť : 
JUDr. Martin Jerguš 
výkonný riaditeľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvetlivky - doplnky 
 
(*1)  Mestskou aglomeráciou sa rozumie spádové územie okolo centra regiónu, v ktorom je 

možné v rámci platného právneho poriadku uplatniť systém integrovanej dopravy 
medzi všetkými tam pôsobiacimi poskytovateľmi služieb vo verejnom záujme. 

(*2)  O písomné vyrozumenie ide v tom prípade, keď sú zakladajúci a riadni členovia 
vyrozumení zápisnicou z rokovania Správnej rady. Ďalší členovia sú vyrozumení na 
Zhromaždení zástupcov. Môže ísť i o ústne vyrozumenie na rokovaní Správnej rady a 
jeho uvedením v zápisnici z rokovania. 

(*3), (*4) Ďalej upravuje Rokovací poriadok Správnej rady. 
(*5), (*6) V zmysle Čl. 3 a 6  Stanov Združenia. 
(*7)   Tajné hlasovanie upravuje Rokovací poriadok Združenia. 
(*8)   Odborná pracovné skupiny: 

OPS dopravno-prevádzková, OPS prepravno-tarifná, OPS ľudské zdroje, OPS 
obchodno-finančná,  OPS pevné trakčné zariadenia-koľajové trate (OPS 
infraštruktúra), OPS autobusy, OPS trolejbusy-električky;  

 (*9)   Ďalej upravuje Rokovací poriadok Správnej rady. 
(*10)   Ďalej Čl. 11 a 12, týchto Stanov a Rokovací poriadok Správnej rady. 
(*11)   Ďalej upravuje Rokovací poriadok Správnej rady. 
 
 
 


