
Príloha Č. I
k zakladatePskej zmluve Združenia

STANOVY
záujmového združenia právnických osób

Slovak Smart City Cluster
(d‘alej len ako ‘Združenie“)

uzatvorená v zmysle ustanovenia ~ 20f a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
znení neskoršich právnych predpisov

Preambula

Iniciativa Slovak Smart City Cluster vznikla ako reakcia na tendenciu prevažujúcu v rámci
slovenského podnikatelského prostredia ohl‘adne budovania novej synergickej infraštruktúry,
ktorú potrebujeme pre ekonomiku 21. storočia, ktorá bude predovšetkým o spracovaní dát, o
udržateľných energiách a zdieľanej ekonomike. S ciel‘om reagovať na tieto podnety
slovenského podnikatelského prostredia Zakladajúci členovia vypracovali a predložili
koncept združenia. Vychádzajúc zo silného záujmu a s dórazom na podporu tejto témy
viacerými kľúčovými biznis lidrami na Slovensku, Zakladajúci členovia stanovili, že misiou
navrhovaného Združenia bude rozvoj a propagácia konceptu Smart City na Slovensku, tj.
konceptu prepájajúceho verejné služby s informačnými technológiami realizovaného
predovšetkým na území Slovenskej republiky.

Združenie je založené za účelom spájať širokú podnikateľsků komunitu na Slovensku
reprezentovanú členmi Združenia (ďalej len “Člen“). Zakladajúci členovia prevezmú výkonnú
právomoc Združenia na prvom zasadnuti členskej schódze. Zakladajúci členovia sa
sústredia na podporu Združenia a v rámci svojej pásobnosti lidrov Poradného výboru budú
riadiť rozbeh Združenia. Za účelom splnenia tejto úlohy majú Zakladajúci členovia určité
špecifické práva ako je definované v článkoch VII. a IX. tohto dokumentu, ktoré budú
predmetom pravidelného prehodnocovania Členmi Združenia prostredníctvom
predstavenstva Združenia.

článok I.
Názov a sídlo Združenia

1. Názov Združenia: Slovak Smart City Cluster.

2. Sídlo Združenia: Námestie sv. Egidia 3633/44, 058 01 Poprad.
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článok II.
Predmet činnosti Združenia

Zakladajúci členovia, ktorí podpisali zakladateľskú zmluvu, založili Združenie za
účelom rozvoja a propagácie konceptu Smart City na území Slovenskej republiky, a to
prostrednictvom:
a) podpory, propagácie a zvyšovania povedomia o koncepte Smart City,
b) prepájania akademickej a komerčnej sféry v oblasti Smart City,
c) súčinnosti s mými organizáciami a záujmovými združeniami s obdobným

predmetom činnosti.
d) spolupráce s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri priprave a

pripomienkovaní relevantných právnych noriem
(ďalej len “Účel“).

2. Združenie bude dosahovať Účel prostredníctvom nasledovných aktivít:
a) Vytvorenie platform na zdieľanie skúseností, všeobecne akceptovaných

štandardov a praktik ako aj výziev, ktorým čelia profesionáli v oblasti Smart City
prostrednictvom:
(I) Pravidelných stretnutíÍdiskusií Členov Združenia a pracovných skupin;
(ii) Špecifických podujatí, školení i workshopov na konkrétne témy;
(Hi) Rozvoja webových stránok Združenia.

b) Členovia Združenia sa budú usilovať o rozvoj a podporu vhodných, certif]kačných
schém pre oblasť Smart City.

c) Iniciovanie diskusie s príslušnými subjektami, inštitúciami a orgánmi zapojenými
do prípravy, implementácie a vymožiteľnosti príslušných právnych predpisov a
regulačného rámca a aktívna účasť na tejto diskusii.

d) Spolupráca s univerzitami a realizácia aktivit v oblasti Smart City.
e) Styk s orgánmi verejnej správy, zástupcami mimovládnych organizácií a

obchodných komár za účelom podpory plnenia Účelu.
f) podpora výskumu, vývoja a inovácii pre zvýšenie konkurencieschopnosti v oblasti

Smart City,
g) spolupráca s vysokými školami, strednými školami, odbornými a výskumnými

inštitúciami,
h) podpora komunikácie medzi podnikateľskými, verejnoprávnymi, samosprávnymi

a neziskovými organizáciami v oblasti Smart City,
i) propagácia značky Združenia, jednotlivých odvetví Smart City a spoločných

aktivít,
j) usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a charitatívnych akcií súvisiacich

s predmetom činnosti Združenia,
k) prednášková a publikačná činnosť,
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I) koordinácia vybraných činností Združenia, akc napr. marketing, získavanie a
triedenie informácií, vzdelávanie, společný nákup vybraných služieb a materiálov,
spoločný predaj vybraných služieb a výrobkov a ďalšich s‘užieb pre Členov
Združenia podľa aktuálnych potrieb,

m) príprava projektov pre získanie grantov a dotácií zo štrukturálnych fondov EÚ a z
mých zdrojov,

n) spracovanie analýz, prieskumov trhu, konkurenčného prostredia a
vyhodnocovanie ekonomických a sociálnych dopadov inovácií v oblasti Smart
City,

o) priprava odborných stanovisk a posudkov v oblastí Smart City,
p) nadvázovanie a rozvoj stykov s podobnými inštitúciami v zahraniči a uzatváranie

dohód o spolupráci s timito partnermi,
q) spolupráca s orgánmi štátnej správy a samosprávy na území Slovenskej

republiky a v zahraniči pri rozvoji a podpore výskumných, vývojových a
podnikateľských aktivit svojich členov a na realizáciu rozvojových plánov
dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy.

r) Ině aktivity vhodné pre dosiahnutie Účelu určené predstavenstvom alebo
členskou schůdzou.

(d‘alej len ako “Aktivity“).

3. Členovia sa zaväzujú, že budú presadzovať poslanie Združenia medzi svojimi
obchodnými partnermi a povzbudzovať ich k tomu, aby sa pridali k tejto iniciatíve a
týmto spósobom budú širiť účinky tohto Združenia.

4. Každý člen Združenia sa zaväzuje konať takým spásobom, aby Združenie mohlo
vykonávať Aktivity smerujúce k dosiahnutiu Účelu.

5. Aktivity Združenia budú členovia Združenia vykonávať ako neziskové, avšak je
pripustná i vedľajšia hospodárska činnosť Združenia v podobe podnikania, pripadný
výnos z činnosti Združenia však musí byt‘ použitý výlučne na činnosť Združenia
prípadne na úhradu nákladov na správu Združenia.

článok Ill.
Členstvo v Združeni

Združenie je otvorené a uchádzať sa o členstvo v Združení může akákoľvek domáca
alebo zahraničná právnická osoba (ďalej len “Žiadatel“) na základe písomnej prihlášky.
Žiadateľ je povinný doložiť k prihláške aj výpis z obchodného registra resp. mého
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registra preukazujúci právnu subjektivitu Žiadatera a oprávnenie konkrétnej osoby
konať v mene Žiadatel‘a.

2. Členstvo vzniká dňom, kedy predstavenstvo jednomyseľne rozhodne o prijati žiadosti
Žiadateľa na základe pisomnej prihlášky.

3. Členstvo v Združeni zanikne v nasledujúcich prípadoch:
a) v prípade vstupu Člena do likvidácie, vyhlásením konkurzu alebo povolenim

reštrukturalizácie Člena.
b) Člen podá žiadosť o zrušenie členstva, členstvo v takomto pripade zaniká dňom

doručenia žiadosti Združeniu alebo neskorším dátumom v žiadosti uvedeným;
c) Na základe rozhodnutia členskej schódze, pričom návrh na vylúčenie Člena zo

Združenia může členskej schůdzi podať spolu s dóvodmi na takéto vylúčenie
akýkoľvek orgán alebo Člen Združenia; důvodom na takéto vylúčenie může byť
overiteľné nedodržanie a/alebo neplnenie povinnosti Člena.
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článok IV.
Práva a povinnosti Člena Združenia

Člen Združenia sa zaväzuje:
a) starať sa o naplnenie Účelu Združenia a za tým účelom podporovať Aktivity

Združenia;
b) dodržiavať právnu úpravu týkajúcu sa výkonu Aktivit Združenia;
c) dodržiavať hodnoty Združenia, Stanovy a ostatně interné predpisy prijaté

členskou schĎdzou, ktoré upravujú povinnosti Členov Združenia;
d) riadne a včas platiť členský prispevok.

2. Člen združenia je oprávnený:
a) zúčastniť sa a hlasovať na členskej schódzi;
b) nominovať a voliť osoby, ktoré budú menované do funkcie členov

predstavenstva;
c) iniciovať Aktivity Združenia, zúčastniť sa na Aktivitách Združenia a byť

informovaný o Aktivitách a projektoch Združenia;
d) zúčastnit‘ sa podujatí Združenia bez povinnosti zaplatiť dodatočný poplatok;
e) mať pristup k webovej stránke Združenia a k informáciám publikovaným

Združenim; a
f) predkladať orgánom Združenia návrhy a požiadavky a žiadať O ich vyjadrenia.

3. Zakladajúci členovia vyvinuli koncept Združenia a podpisali zakladateľskú zmluvu.
Okrem práv a povinností prislúchajúcich Členom majú Zakladajúci členovia práva
upravené nižšie (najmä článok IX. body 3 a 7). Ich špecifické postavenie bude na
pravidelnej báze predmetom potvrdenia v zmysle článku IV. bodov 4-7.

4. Do 1 mesiaca (i) od uplynutia lehoty 3 rokov od registrácie Združenia alebo (ii) Od
uplynutia 3 rokov od potvrdenia práv, ktoré na základe týchto Stanov prislúchajú
Zakladajúcim členom (ďalej len ako ‘Práva Zakladajúcich členov“), je predstavenstvo
oprávnené:
a) znova potvrdiť Práva Zakladajúcich členov na d‘alšie 3-ročně obdobie, a to

prijatim takěhoto rozhodnutia; alebo
b) rozhodnúť o zrušeni Práv Zakladajúcich členov, pričom takéto zrušenie je účinné

v zmysle článku IV. bodu 6.
Za účelom zamedzenia akýchkoľvek pochybností sa stanovuje, že za Práva
Zakladajúcich členov v zmysle predchádzajúcej vety sa nepovažujú práva
Zakladajúcich členov ako bežných Členov Združenia (konkrétne práva v zmysle článku
IV. bod 2).
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5. Po prijatí rozhodnutia predstavenstva o zrušení Práv Zakladajúcich členov v zmysle
článku IV. bodu 4, predstavenstvo je povinné (i) pripraviť nové znenie Stanov, ktoré
bude reflektovať zrušenie Práv Zakladajúcich členov (ii) do 5 pracovných dní zvolať
členskú schódzu s jediným bodom programu zasadnutia — prijatie nového znenia
Stanov. Príslušné zasadnutie členskej schódze sa nesmie konať neskór ako dva
mesiace Po prijatí rozhodnutia predstavenstva o zrušeni Práv Zakladajúcich členov.

6. Zrušenie Práv Zakladajúcich členov v zmysle článku IV. bodu 4 je účinné okamihom
prijatia rozhodnutia členskej schódze o novom znení Stanov, ktoré reflektujú zrušenie
Práv Zakladajúcich členov, za spinenia podmienky, že takéto rozhodnutie je prijaté
členskou schódzou, ktorá sa koná nie neskór ako je uvedené v článku IV. bod 5.

7. Práva Zakladajúcich členov sa považujú za znovu potvrdené na obdobie 3 rokov, ktoré
nasledujú Po predchádzajúcom 3-ročnom období v nasledujúcich pripadoch:
a) Predstavenstvo neprijme žiadne rozhodnutie podľa článku IV. bodu 4 písm. a) v

stanovenej lehote;
b) Členská schódza nie je zvolaná v zmysle článku IV. bodu 5 (ii) v stanovenej

lehote; alebo
c) Členská schódza neprijme rozhodnutie o schválení nového znenia Stanov, ktoré

by odreflektovalo zrušenie Práv Zakladajúcich členov v zmysle článku IV. bod 6.

článok V.
Orgány Združenia

Zakladajúci členovia Združenia sa dohodli na založení nasledujúcich orgánov
Združenia so špecifickými právomocami:
a) Členská schódza;
b) Predstavenstvo;
c) Tajomnik predstavenstva;
d) Poradný výbor.

článok VI.
Členská schůdza

Členská schódza pozostávajúca zo všetkých Členov Združenia je najvyššim orgánom
Združenia; Práva a povinnosti jednotlivých Členov Združenia vykonávajú jednotlivé
fyzické osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene jednotlivých Členov, tj. členovia
štatutárneho orgánu alebo zástupcovia na základe písomného plnomocenstva.

2. Zasadnutie členskej schódze sa koná minimálne raz do roka a je zvolané predsedom
predstavenstva Združenia (riadne zasadnutie členskej schódze). V pripade, ak o
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zasadnutie členskej schůdze požiada aspoň polovica všetkých Členov Združenia,
predseda predstavenstva je povinný zvolať členskú schůdzu do 30 dní odo dňa
doručenia písomnej žiadosti Členov Združenia o zvolanie zasadnutia členskej schůdze
(mimoriadne zasadnutie členskej schůdze). Ak predseda predstavenstva nesplní svoju
povinnosť zvolať riadne alebo mimoriadne zasadnutie členskej schůdze ani v
dodatočnej lehote 15 dni, zvolať zasadnutie členskej schůdze může ktorýkorvek Člen
Združenia.

3. Zasadnutie členskej schódze je uznášaniaschopné za prítomnosti nadpolovičnej
väčšíny všetkých Členov Združenia. V prípade, ak riadne zvolané zasadnutie členskej
schůdze nie je uznášaniaschopné, je predseda predstavenstva povinný zvolať
náhradnú členskú schódzu tak, aby sa konala do 20 dni odo dňa kedy sa mala konať
póvodná členská schádza. Náhradná členská schůdza je uznášaniaschopná bez
ohľadu na počet prítomných Členov. Ustanovenia bodu 5 tohto článku sa na náhradnú
členskú schódzu použijú primerane.

4. Na prijatie rozhodnutia členskej schůdze je nevyhnutné dosiahnutie nadpolovičnej
väčšiny hlasov Členov Združenia pritomných zasadnutí s výnimkou prípadov, pre ktoré
tieto Stanovy stanovujú, že na prijatie rozhodnutia členskej schůdze sa vyžaduje
nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov Združenia.

5. Zasadnutie členskej schůdze pripravuje a predsedá mu predseda predstavenstva.
Predseda predstavenstva je povinný zaslať Členom Združenia pozvánky na zasadnutie
členskej schůdze prostrednictvom e-mailu, a to na všetky adresy, ktoré Člen uviedol
ako kontaktné adresy. Pozvánka musí obsahovať miesto a čas konania zasadnutia
členskej schódze a rovnako aj jednotlivé body programu rokovania zasadnutia členskej
schůdze. Pozvánka musí byť zaslaná minimálne 15 dni pred dňom konania zasadnutia
členskej schůdze. V prípade, že zasadnutie členskej schůdze bob zvolené inou
osobou ako predsedom predstavenstva, oprávnenie predsedu predstavenstva pripraviť
a predsedať zasadnutiu členskej schódze vykonáva osoba, ktorá zvolala zasadnutie
členskej schádze.

6. Každý Člen Združenia má jeden hlas. Člen Združenia nevykonáva svoje hlasovacie
právo v prípade, ak členská schódza rozhoduje o jeho vylúčeni zo Združenia. Na hlasy,
ohľadne ktorých Člen nie je Oprávnený vykonávať hlasovacie právo, sa neprihliada ani
pri určovaní uznášaniaschopnosti zasadnutia členskej schódze ani pri samotnom
hlasovaní. Člen Združenia, ktorý sa nemůže zúčastniť zasadnutia členskej schódze,
může byt‘ zastúpený inou osobou na základe pisomného plnomocenstva, ktoré ho
oprávňuje aj na hlasovanie za neprítomného Člena. Pritomnosť Člena Združenia na
zasadnutí členskej schůdze musí byt‘ potvrdená na listine pritomných Členov
Združenia.
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7. Predseda predstavenstva je povinný zabezpečiť vyhotovenie zápisnice zo zasadnutia
členskej schódze, spolu s listinou pritomných Členov Združenia. Originál zápisnice zo
zasadnutia členskej schódze spolu s listinou prítomných členov Združenia uchováva
Združenie a kópia zápisnice zo zasadnutia členskej schódze musí byť každému
Členovi Združenia doručená do 15 dní odo dňa konania zasadnutia členskej schádze.

8. Výlučná právomoc moc členskej schódze zahřňa:
a) vylúčenie Člena zo Združenia;
b) rozhodnutia o výške členského príspevku a o podmienkach jeho platenia;
c) voľba predsedu a členov predstavenstva na základe návrhu členov Združenia;
d) odvolanie predsedu a členov predstavenstva;
e) rozhodovanie o zmene stanov a o prílohách k stanovám;
f) schválenie správ o Aktivitách a správ vedenia Združenia — výročných správ a

schválenie účtovnej závierky;
g) schválenie rozpočtu Združenia na nasledujúci kalendárny rok, ktorý predkladá

Tajomník predstavenstva Po predchádzajúcom schváleni predstavenstvom;
h) rozhodovanie o zrušeni Združenia;
i) rozhodovanie o strategickom smerovani Združenia a jeho programových cieľoch,

ktoré predkladá Tajomnik predstavenstva po predchádzajúcom schváleni
predstavenstvom; a

j) rozhodovanie o akýchkoľvek mých otázkach, ktoré sú týmito stanovami zverené
do pósobosti členskej schódze.

9. Rozhodnutie prijaté členskou schódzou v zmysle článku Vl. bodu 8, písm. a), b) a j)
musí byť prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných Členov Združenia.
Rozhodnutie prijaté členskou schódzou v zmysle článku Vl. bodu 8, písm. c), d), e), f),
g), h) a i) musí byť prijaté nadpolovičnou váčšinou hlasov všetkých členov Združenia.

10. V pripade, že Člen Združenia má odóvodnené pochybnosti, že rozhodnutie členskej
schódze je v rozpore so stanovami, so zakladateľskou zmluvou, vnútornými
organizačnými pravidlami a hlasovacím poriadkom alebo v rozpore s právnymi
predpismi, najmä ako dósledok neplatného hlasovania alebo neplatného zvolania
zasadnutia členskej schódze, takýto Člen je oprávnený adresovať Poradnému výboru
žiadosť o preskúmanie. Poradný výbor je v takomto pripade povinný preskúmať túto
žiadosť a v pripade, že príde k záveru, že pochybnosti sú odávodnené, Poradný výbor
bezodkladne informuje predsedu predstavenstva a Tajomnika predstavenstva a zvolá
mimoriadne zasadnutie členskej schódze, ktorej predmetom bude nové preskúmanie
predmetného rozhodnutia. V takomto pripade je Tajomnik predstavenstva po
predchádzajúcom schválení predstavenstvom povinný bezodkladne pozastaviť výkon
daného rozhodnutia členskej schódze, a to až do času, kým členská schódza
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neprehodnoti dané rozhodnutie. Tajomník predstavenstva je rovnako povinný zvážíť
všetky právne důsledky pozastavenia výkonu daného rozhodnutia členskej schůdze a v
prípade, že Tajomník predstavenstva je toho názoru, že pozastavením výkonu daného
rozhodnutia může byť Združeniu spůsobená škoda, Tajomník predstavenstva je
povinný bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informovať predstavenstvo a
vyžiadať si pokyny na ďalší postup do času, kým členská schůdza nepreskúma
predmetné rozhodnutie. Predstavenstvo je povinné dať Tajomníkoví predstavenstva
bezodkladne takéto pokyny.

11. Člen Združenia je oprávnený podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia členskej
schůdze v lehote 1 mesiaca od prijatia predmetného rozhodnutia členskej schódze a
ak sa Člen Združenia nezúčastnil na zasadnuti členskej schódze, na ktorom bob
rozhodnutie pr~até, lehota na podanie žiadosti o preskúmanie rozhodnutia je 3 mesiace
od zasadnutia členskej schódze. Opakovaná žiadosť Člena Združenia o preskúmanie
rozhodnutia členskej schůdze v rovnakej veci nie je prípustná.

článok VII.
Predstavenstvo

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Združenia, ktorý je oprávnený konať v mene
Združenia a riadiť Aktivity Združenia v čase medzi jednotlivými zasadnutiami členskej
schůdze. Predstavenstvo má 3 až 7 členov. Členovia predstavenstva, vrátane
predsedu, sú voleni a odvolávaní členskou schůdzou.

2. Každá fyzická osoba1 ktorá působí v oblasti Aktivit vykonávaných Združením ako
zástupca Člena Združenia, je bezúhonná a spůsobilá na právne úkony, sa může stať
členom predstavenstva. Funkcia člena predstavenstva je čestnou funkciou.

3. Prví členovia predstavenstva sú zvolení Zakladajúcimi členmi v zakbadateľskej zmluve.
Dížka funkčného obdobia členov predstavenstva je 3 roky a dIžka funkčného obdobia
prvých členov začmna plynúť dňom podpisu zakladateľskej zmbuvy, pričom člen
predstavenstva může byť zvolený opakovane.

4. Zasadnutia predstavenstva sa uskutočňujú podľa potreby, spravidla raz za 2 mesiace.
Zasadnutia zvoláva a predsedá im predseda predstavenstva.

5. Členovia majú právo zúčastníť sa zasadnutí predstavenstva. Členovia musia byt‘
vopred upovedomeni o zasadnutí predstavenstva (vrátane programu). Akěkol‘vek
dokumenty poskytnuté čbenom predstavenstva za účebom konania zasadnutia
predstavenstva musia byt‘ distribuované rovnako Zakladajúcim členom. Členovia
nemajú na zasadnutí predstavenstva hlasovacie práva (pokiaľ ich zástupcovia neboli
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zvolení do funkcie predstavenstva) a ich absencia na zasadnuti predstavenstva
neznemožňuje predstavenstvu prijať rozhodnutie.

6. Pbsobnosť predstavenstva zahřňa:
a) konanie v mene Združenia;
b) voľba a odvolanie Tajomnika predstavenstva;
c) prijatie Člena Združenia;
d) schválenie nových členov Poradného výboru na základe nominácie

Zakladajůcimi členmi;
e) odvolanie členov Poradného výboru;

fl riadenie AktivIt Združenia;
g) priprava výročnej správy a schválenie rozpočtu Združenia na nasledujúci

kalendárny rok, ktoré sa predkladajú členskej schádzi;
h) návrh strategického smerovania Združenia;
i) vytvorenie pracovných skupin za účelom realizácie individuálnych projektov;
j) návrh programových cieľov Združenia;

k) propagácia Aktivit Združenia;
I) aktivne podieľanie sa pri tvorbe partnerstiev;
m) podieľanie sa na mobilizácii zdrojov, ktorú uskutočňujú ostatné orgány Združenia

a ich členovia;
n) ostatné práva a povinnosti zverené predstavenstvu týmito stanovami a

rozhodnutím členskej schódze.

7. Predstavenstvo koná v mene Združenia v zmysle článku VII. bodu 6 písm. a)
spoločným konanim predsedu predstavenstva a člena predstavenstva alebo dvoch
členov predstavenstva. Predstavenstvo prijima rozhodnutie v zmysle Čl. VII bodu 6
písm. c) jednomyseľne. Predstavenstvo prijíma svoje rozhodnutia v zmysle článku VII.
bodu 6 písm. b), d) až k) a o) nadpoloviČnou väČšinou hlasov všetkých členov
predstavenstva a v pripade rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas predseda
predstavenstva.

8. Predseda predstavenstva koná v mene predstavenstva vo vzťahu k mým orgánom
Združenia. V pripade, že predseda je dočasne nespósobilý vykonávať svoje povinnosti,
písomne poverí výkonom svojich povinností mého člena predstavenstva.

9. Funkcia Člena predstavenstva zaniká:
a) skončením funkČného obdobia, nie však skór akc budú zvolení noví členovia

predstavenstva;
b) na základe písomného odstúpenia člena predstavenstva doručeného do rúk

predsedu predstavenstva; predseda predstavenstva podá písomné odstúpenie
do rúk člena Poradného výboru. V takomto prípade je Člen Poradného výboru
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povinný poveriť jedného z členov predstavenstva vykonávaním povinnosti
predsedu predstavenstva, a to bez zbytočného odkladu na obdobie 3 mesiacov a
v rámci tejto lehoty rovnako zvolá č‘enskú schůdzu za účelom voľby nového
predsedu predstavenstva;

c) odvolanim z funkcie členskou schůdzou v pripade:
- konania v rozpore so záujmami Združenia (naprikiad aktivity v rozpore s

týmito stanovami);
- neplnenia povinnosti člena predstavenstva;

d) doručením písomného oznámenia Od Člena Združenia, ktorý navrhuje odvolanie
ním nominovaného člena predstavenstva, pričom takéto oznámenie obsahuje
explicitnú žiadosť o odvolanie člena predstavenstva z funkcie. Ak člena
predstavenstva nominovali viaceri Členovia Združenia zároveň, pisomné
oznámenie navrhujúce jeho odvolanie musí podpísať nadpoiovičná väčšina
Členov Združenia, ktorí ho nominovali za člena predstavenstva.

článok Vlil.
Tajomník predstavenstva

Tajomnik predstavenstva je interný orgán Združenia podriadený predstavenstvu, ktorý
riadi a zabezpečuje interně aktivity Združenia. V rámci svojej působnosti Tajomník
predstavenstva rozhoduje o interných záležitostiach Združenia, pokiar neboli zverené
do právomoci mého orgánu Združenia. Počas výkonu funkcie je Tajomnik
predstavenstva povinný konať v súlade s rozhodnutiami a pokynmi predstavenstva a s
rozhodnutiami členskej schádze.

2. Za Tajomníka predstavenstva může byť zvolená akákoľvek bezúhonná fyzická osoba
spůsobilá na právne úkony. Odmena Tajomníka predstavenstva je súčasťou rozpočtu
schváleného členskou schůdzou na príslušný kalendárny rok.

3. Tajomnik predstavenstva je volený predstavenstvom na dobu určitú, a to spravidla na
jeden rok.

4. Působnosť Tajomníka predstavenstva zahřňa:
a) vypracovanie návrhu rozpočtu Združenia na príslušný kalendárny rok a

predloženie tohto návrhu rozpočtu členskej schůdzi Po predchádzajúcom
schváleni predstavenstvom;

b) vypracovanie správ o Aktivitách a správ vedenia a ich následně podanie
predstavenstvu;

c) koordinácia a riadenie projektov a Aktivít Združenia v súlade s predstavenstvom
(článok VII. bod 6 pism. g);

d) príprava dokumentov pre predstavenstvo;
11
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e) príprava dokumentov pre predsedu predstavenstva spojených so zasadnutim
členskej schůdze;

fl účasť na zasadaní predstavenstva a členskej schůdzi;
g) riadenie práce Združenia;
h) vedenie administrativy v súvislosti s účtovníctvom Združenia;
i) mé práva zverené Tajomnikovi predstavenstva týmito stanovami alebo

predstavenstvom.

5. Tajomnik predstavenstva koná v súiade s rozhodnutiami a pokynmi predstavenstva a
členskej schůdze a plni povinnosti uložené predstavenstvom.

6. Funkcia Tajomnika predstavenstva zaniká:
a) odstúpenim Tajomníka predstavenstva doručením pisomného odstúpenia do rúk

predsedu predstavenstva;
b) odvolanim Tajomníka predstavenstva z funkcie doručením pisomného odvolania

do rúk Tajomnika predstavenstva.

7. Návrh na odvolanie Tajomníka predstavenstva může podať členská schůdza alebo
Poradný výbor predstavenstvu.

8, Predseda predstavenstva je povinný bezodkladne oznámiť všetkým Členom Združenia
odstúpenie Tajomnika predstavenstva z funkcie alebo odvolanie Tajomnika
predstavenstva z funkcie a zvolať zasadnutie predstavenstva za účelom volby nového
Tajomníka predstavenstva.

článok IX.
Poradný výbor

1. Poradný výbor je poradný orgán Združenia, ktorý:
a) poskytuje profesionálne ekonomické/ audítorské a strategické poradenstvo pre

Združenie a jeho orgány;
b) vykonáva súvisiace aktivity Združenia;
c) vykonáva mé kompetencie zverené poradnému výboru týmito Stanovami.

2. Akékoľvek fyzické alebo právnické osoby poskytujúce poradenské služby, ktoré bez
nároku na odmenu majú záujem poskytovať ekonomické/auditorské a strategické
poradenstvo pre Združenie a jeho orgány můžu požiadať o členstvo v Poradnom
výbore Združenia.

3. Zakladajúci členovia sú stáli členovia Poradného výboru. Detaily o ich úlohe a voľbe sú
upravené v článku IV týchto Stanov.
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4. Poradný výbor navrhuje nových členov Poradného výboru a schvaľuje ich
predstavenstvo.

5. Predstavenstvo je oprávnené odvolať člena Poradného výboru, a to najmä v pripade,
ak člen Poradného výboru nevykonáva príslušné aktivity.

6. V pripade, že členom Poradného výboru je právnická osoba, takýto člen Poradného
výboru urči svojho zástupcu, ktorý bude konať v jeho mene v konkrétnych
záležitostiach a aktivitách Poradného výboru.

7. Poradnému výboru predsedá Zakladajúcimi členmi zvolený predseda alebo akýkol‘vek
iný Člen zvolený Zakladajúcimi členmi.

8. Pre jednotlivé pripady aktivit Poradného výboru jej členovia interne určujú oblasť a
rozsah poskytovaného poradenstva, ako aj to, ktorý konkrétny člen Poradného výboru,
resp. jeho zástupca, ho bude poskytovať. Ak v zmysle týchto stanov príjme Poradný
výbor rozhodnutie, takéto rozhodnutie musí byt‘ prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov
všetkých členov Poradného výboru a v pripade rovnosti hlasov rozhoduje hlas
predsedu Poradného výboru.

9. Poradný výbor sa zodpovedá členskej schůdzi a predstavenstvu.

10. Poradný výbor je oprávnený nahliadať do všetkých záznamov, dokumentov a
informácii Združenia.

článok X.
Priatelia Združenia

1. Akákol‘vek fyzická osoba — odborník v oblasti Smart City a domáca alebo zahraničná
právnická osoba, ktorá prejavuje podporu Združeniu, může požiadať o registráciu ako
priateľ Združenia.

2. Registrácia priateľa Združenia je podmienená úspešným absolvovanim vstupného
procesu podľa interných predpisov Združenia prijatých predstavenstvom zavřšeným
jednohlasným súhlasom predstavenstva.

3. Priater Združenia sa zaväzuje konať v súlade s hodnotami Združenia.

4. Priateľ Združenia je oprávnený:
a) iniciovať Aktivity Združenia, zúčastňovať sa na takýchto aktivitách a byt‘

informovaný o iniciativach, Aktivitách a projektoch Združenia;
13
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b) zúčastňovať sa podujati Združenia za poplatok;
c) mať pristup k webovej stránke Združenia;
d) adresovať orgánom Združenia návrhy a žiadosti a žiadať ich O vyjadrenia

článok Xl.
Hospodárenie Združenia

1. Združenie je hospodársky nezávislá jednotka, ktorá nadobúda prostriedky na
vykonávanie svojej činnosti aj inak ako z vlastných zdrojov.

2. Združenie disponuje svojim majetkom, ktorý tvoria:
a) členské príspevky;
b) sponzorské prispevky a dary;
c) nehmotný majetok vrátane duševného vlastnÍctva;
d) dotácie zo štátneho rozpočtu rovnako ako z rozpočtu samosprávnych krajov a

obci;
e) granty a mé finančné zdroje;
f) prijmy z vykonávania ekonomických aktivit Združenia na základe osvedčenia o

živnostenskom oprávneni;
g) ostatné.

3. Majetok Združenia móže byť použitý výhradne v súlade s Účelom a na platby výdavkov
nevyhnutných na administrativu Združenia. Členovia Združenia nie sú oprávneni
žiadať akýkoľvek podiel na zisku z aktivit Združenia. Náklady jednotlivých Členov
Združenia znáša každý Člen Združenia sám.

4. Výdavky nevyhnutné na administratívu Združenia zahřňajú výdavky na:
a) ziskavanie, ochrana a zhodnotenie majetku Združenia;
b) podpora Účelu Združenia;
c) odmena za výkon funkcie Tajomnika predstavenstva;
d) prevádzkové náklady, náklady na platy zamestnancov Združenia a na úhradu

cestovných výdavkov alebo ině výdavky spojené s Aktivitami Združenia;
e) náklady na verejné obstarávanie a obstaranie hmotného a nehmotného majetku

v súlade s účelom Združenia.

5. Tajomnik predstavenstva je zodpovedný za riadne vedenie a administráciu účtovnictva
Združenia.
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Článok XII.
Členské prlspevky

1. Členovia Združenia sa zaväzujú prispievať na Aktivity Združenia a na výdavky spojené
s administrativou Združenia, a to prostrednictvom ročného Členského prispevku.

2. Výška prvého ročného členského príspevku predstavuje 3 000,- EUR (s výnimkou
mesta Poprad, ktoré zaplatí Členský prispevok 1 EUR a poskytne primerané priestory
pre Združenie a Siovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorá za prvý rok nebude
platiť členský príspevok) a je splatný najneskÓr do 3 (troch) mesiacov odo dňa podpisu
zakladateľskej zmluvy. Výšku, splatnosť a podmienky platenia členského prispevku na
ďalšie kalendáme roky urči Členská schůdza vo forme rozhodnutia, spolu s
rozhodnutím o rozpočte Združenia na nasledujúci kalendárny rok.

Článok XIII.
Zánik Združenia

1. Zániku Združenia predchádza jeho zrušenie s alebo bez právneho nástupcu.

2. V pripade zrušenie Združenia s právnym nástupcom, tj. v pripade splynutia alebo
zlůČenia s inou spoločnosťou alebo združenim, sa nevyžaduje vykonanie Iikvidácie. V
opaČnom pri pade, v pripade zrušenia bez právneho nástupcu, sa Iikvidácia vykoná.

3. Likvidator je menovaný Členskou schódzou nadpolovičnou väČšinou hlasov všetkých
Členov Združenia a IikvidaČný zostatok bude použitý v súlade so zámerom založenia
Združenia.

4. Združenie zaniká výmazom z registra záujmových združeni právnických osób.

Článok XIV.
Záverečné ustanovenia

1. Tieto stanovy sa stávajú platnými a účinnými dňom podpisania zakladaterskej zmluvy
všetkými Zakladajúcimi členmi Združenia a tvoria neoddeliteľnú prilohu zakladaterskej
zmluvy.

2. Tieto stanovy mĎžu byť zmenené a doplneně iba na základe schválenia členskou
schódzou.
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Zakladajúci členovia
v Poprade, 712.2016
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VYMENOVANIE PREDSTAVENSTVA
oprávneného konať v mene záujmového združenia právnických os6b

Slovak Smart City Cluster
založeného dňa 7.12.2016 (ďalej en ako „Združenie“)

Predstavenstvo je štatutárny orgán Združenia oprávnený konať v mene združenia a pozostáva
z nasledujúcich Členov:

. prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD., trvalý pobyt Obchodná 68, 811 06 Bratislava,

dátum narodenia 26.7.1963, predseda predstavenstva;

. Ing. Peter Chochol, PhD., trvalý pobyt Záhumenice 3, 902 01 Pezinok, dátum

narodenia 3.5.1962, Člen predstavenstva;

. Ing. Richard Pieger, trvalý pobyt Kapušianska 541/26, 071 01 Michalovce dátum

narodenia 9.3.1982, Člen predstavenstva;

. Ing. Ján Michlik, trvalý pobyt Starorimska 1360/14, 851 10 Bratislava, dátum

narodenia 8.9.1979, Čten predstavenstva;

. Ing. Milan Orlovský, MBA, trvalý pobyt Špieszova 3362/7, 821 04 Bratislava, dátum

narodenia 31 .8.1972, Člen predstavenstva;

. Ing. Peter Oravec, trvalý pobyt Jána Smreka 12, 841 07 Bratislava, dátum narodenia

22.3.1959, Člen predstavenstva; a

. Mgr. Igor Wzoš, trvalý pobyt Scherfelova 85, 058 01 Poprad, dátum narodenia

10.9.1968, Člen predstavenstva.

priČom za Združenie koná spoloČne predseda predstavenstva a Člen predstavenstva alebo dvaja Členovia
predstavenstva.

V Poprade, dňa 7.12.2016

Podpisy Členov predstavenstva Združenia sú nasledovné:

p f. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. Ing. Peter Choc ol, PhD.
predseda predstavenstva člen predstavenstva

In an Mich I lng.\~Ailan Orlov‘~‘ký, MBA . - - - -

en predstavenstva Člen~predstavenstva - . -. - -

L.k~
Mgr. Ig rWzoš

člen prftavenstva


