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Zakladateľská zmluva 

 o založení záujmového združenia právnických osôb  

(ďalej aj „Zakladateľská zmluva“), uzavretej v súlade s ust. § 20f - § 20j Občianskeho zákonníka 

 

Zakladatelia záujmového združenia právnických osôb: 

 

1. Názov:  BIC Consult, s.r.o. 

Sídlo:  Opatovská 23, 911 01 Trenčín 

IČO:  36 342 149 

V zastúpení: Ing. Jozef Gerliczy – konateľ 

 

2. Názov:  ECOWA, a.s. 

Sídlo:  Včelárska 1, 971 01 Prievidza  

IČO:  35 968 346 

V zastúpení: Ing. Róbert, Kati – predseda predstavenstva 

 

3. Názov:  BERBAK, s.r.o. 

Sídlo:  Školská 31/22, 957 01 Bánovce nad Bebravou 

IČO:  48 079 138 

V zastúpení: Branislav Bernátek – konateľ 

 

4. Názov:  MAVA PLUS s.r.o. 

Sídlo:             972 02 Opatovce nad Nitrou, č. 367  

IČO:  36 341 932 

V zastúpení: Ing. Marián Kuna – konateľ 

 

5. Názov:  LUDOPRINT, a.s. 

Sídlo:             913 25 Bobot, č.338  

IČO:  36 306 673 

V zastúpení: Ing. Stanislav Psota – člen predstavenstva 

 

uzatvárajú dňa 28.02.2022 túto Zakladateľskú zmluvu  

o založení záujmového združenia právnických osôb (ďalej aj ako „ZZPO“) s názvom 

Trenčiansky energetický environmentálny klaster TEEK 

so sídlom Opatovská 23, 911 01 Trenčín.  

 

Článok I. 

PREDMET  ZMLUVY 

Predmetom Zakladateľskej zmluvy je v zmysle Občianskeho zákonníka § 20 f) – § 20 j) založenie 

ZZPO Trenčiansky energetický environmentálny klaster TEEK so sídlom Opatovská 

23, 911 01 Trenčín (ďalej aj ako „Združenie“), ako inštitúcie pre rozvoj priemyslu, energetiky, 

ekológie a ekonomiky v sektore priemyselných činností a výroby, distribúcie, investície, výstavby, 
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vedy , výskumu a vzdelávania, za účelom podpory inovácií,  a zvyšovania konkurencieschopnosti 

členov a partnerov Združenia. 

 

Článok II. 

STANOVY ZDRUŽENIA 

Zakladatelia Združenia dňom podpisu tejto Zakladateľskej zmluvy spoločne a jednohlasne prijímajú 

Stanovy Združenia Trenčiansky energetický environmentálny klaster TEEK so sídlom 

Opatovská 23, 911 01 Trenčín (ďalej ako „Stanovy Združenia“), ktoré tvoria prílohu tejto zmluvy.  

 

Článok III. 

NÁZOV, SÍDLO A PREDMET ČINNOSTI ZDRUŽENIA 

Zakladajúci členovia Združenia sa touto Zakladateľskou zmluvou dojednali na nasledujúcich 

zásadách, názve, sídle a predmete činnosti Združenia: 

Názov Združenia: Trenčiansky energetický environmentálny klaster TEEK         

(ďalej aj ako „TEEK“) 

Sídlo Združenia:        Opatovská 23, 911 01 Trenčín 

 

Predmetom činnosti Združenia je :  

a) zabezpečovanie komplexného servisu informačných databáz, komunikačnej podpory a 

odborného zázemia pre členov Združenia a partnerské subjekty pri presadzovaní ich oprávnených 

záujmov, názorov, stanovísk a koncepcií rozvoja energetických, ekonomických, inovačných a 

environmentálnych tém; 

b) rozvíjanie, a podporovanie spoločných  projektov  a prezentácie v oblasti výroby, distribúcie, 

investícií a výstavby v energetike, environmentalistike, ekológii, inováciách a súvisiacej ekonomike; 

c) realizácia spoločného manažmentu a marketingu, organizácia kongresov, konferencií, 

workshopov, exkurzií, súťaží a sprievodná vydavateľská, publikačná, reklamná a propagačná 

činnosť; 

d) nadväzovanie a inštitucionalizácia  medzinárodnej  spolupráce a rozvoj domáceho 

podnikateľského prostredia, spolupráca s národnými a regionálnymi agentúrami, orgánmi a 

organizáciami štátnej správy, samosprávy a podnikateľskej sféry; 

e) zastupovanie spoločných oprávnených záujmov členov Združenia a odbornej verejnosti, 

vydávanie spoločných Stanovísk k závažným celospoločenským a regionálnym otázkam a 

problémom v energetike, inováciách a ekológii, vyhotovovanie odborných stanovísk, posudkov, 

štúdii a koncepcií v rozhodujúcich problémoch predmetu činností; 

f) spolupráca s obdobne programovo ladenými združeniami právnických osôb v koordinácii 

a súčinnosti so spoločnými národnými programami a aktivitami; 

g) vyhotovovanie vlastných  komplexných   podporných   projektov a programov pre členov a 

partnerov Združenia; 

h) koncipovanie, obstarávanie a vyhotovovanie projektov a produktov pre čerpanie zdrojov zo 
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štrukturálnych fondov Európskej únie, zdrojov financovania štátu a samospráv, nadácií a fondov, 

rozvojových programov a úverových zdrojov; 

i) vyhľadávanie a riadenie nových investičných príležitosti v trenčianskom  regióne Slovenska, 

vypracovanie energetických a environmentálnych koncepcií a programov trvalo udržateľného 

rozvoja v energetike; 

j) realizácia aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií v prírodných a technických vedách, 

spracovanie, oceňovanie a auditovanie projektov a investícií, vypracúvanie odborných a 

znaleckých posudkov v energetike, ekológii, stavebníctve , strojárstve, vede, výskume, vývoji a 

technických inováciách a príbuzných odboroch prostredníctvom odborne spôsobilých osôb 

Združenia; 

k) uskutočňovanie odborných a špecializovaných vzdelávacích projektov a programov, realizácia 

projektov  a programov vzdelávania v rámci sociálnej inklúzie pre členov a partnerov Združenia 

a v rámci podpory cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce aj v rámci klastrových platforiem. 

l) podpora zamerania vlastných členov pre proexportné orientovanie ich činností a produktov a na 

tvorbu projektov členov pre zelenú ekonomiku, digitalizáciu a budovanie odolnosti proti trhovým 

vplyvom a dopadom. 

m) vlastná členská a organizačná projektová komunikácia pomocou riadne organizovaných 

oficiálnych stretnutí, zasadnutí orgánov Združenia a prevádzkovania spoločnej komunikačnej 

a informačnej platformy na zriadenej oficiálnej webovej adrese Združenia, tlačovinách 

a v internetovej komunikácii  s prípadným využitím sociálnych sietí pre komunikáciu s odbornou 

verejnosťou. 

Článok IV. 

ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ 

Členmi Združenia sa môžu stať právnické osoby - podnikateľské subjekty, samosprávy a obce, 

verejné ustanovizne, vzdelávacie a výskumné inštitúcie, ktoré sa do Združenia prihlásia a ich 

členstvo schváli Rada Združenia. Podrobnosti o spôsobe členstva, právach a povinnostiach sú 

upravené v Stanovách Združenia. 

Článok V. 

ZALOŽENIE A VZNIK ZDRUŽENIA 

1. Združenie sa zakladá podpísaním tejto Zakladateľskej zmluvy. 

 

2. Združenie nadobúda právnu spôsobilosť zápisom do príslušného Registra ZZPO, vedeného na 

Okresnom úrade v Trenčíne, schválením Prípravného výboru a registráciou zakladajúcich 

členov Združenia. 

 

3. Zakladatelia Združenia schvaľujú Prípravný výbor v zložení:  

Ing. Jozef Gerliczy, r.č. 540414/3184, bytom I. Krasku 669/6, 911 01 Trenčín, ČOP EU078049 

Ing. Róbert Kati, r.č. 580930/7020, bytom R. Jašíka 806/11, 971 01 Prievidza, ČOP EC290980 

Ing. Marián Kuna, bytom Mierová 287/17, 972 01 Bojnice, ČOP HF512367                      
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4. Zakladatelia Združenia pre zabezpečenie kreovania členstva v Združení touto zakladateľskou 

zmluvou schvaľujú člena Prípravného výboru Ing. Jozefa Gerliczyho,  r.č. 540414/3184, bytom 

I. Krasku 669/6, ČOP EU078049 na podanie návrhu na zápis Združenia do registra ZZPO na 

príslušnom registračnom orgáne SR. 

 

5. Zároveň aj zriadením účtu a správou zápisných vkladov, ako aj zvolaním Zhromaždenia členov 

ZZPO do 30 dní od založenia a registrácie Združenia je poverený člen Prípravného výboru, p. 

Ing. Jozef Gerliczy, r.č. 540414/3184, bytom I. Krasku 669/6, ČOP EU078049. 

 

6. Prípravný výbor stráca svoje výkonné právomoci dňom nadobudnutia právoplatnosti vydaného 

dokladu o registrácii združenia na príslušnom registračnom orgáne. 

 

Článok VI. 

VKLADY ZAKLADATEĽOV 
 

1. Zakladatelia sa dohodli, že každý zakladateľ vloží do Združenia individuálne dohodnutý 

peňažný vklad v nasledovnej výške: 

 

a)  BIC Consult, s.r.o. vloží vklad vo výške 100,- eur 

b)  ECOWA, a.s. vloží vklad vo výške 100,- eur 

c) BERBAK, s.r.o. vloží vklad vo výške 100,- eur 

d)  MAVA PLUS s.r.o. vloží vklad vo výške 100,- eur 

e) LUDOPRINT, a.s. vloží vklad vo výške 100,- eur. 

 

2. Zakladatelia sú povinní zložiť vklady špecifikované v predchádzajúcom odseku najneskôr do 

14 dní po doručení písomnej výzvy Predsedu Združenia. Predseda Združenia je povinný vyzvať 

všetkých zakladateľov na úhradu vyššie uvedených vkladov bez zbytočného odkladu po zápise 

TEEK do registra ZZPO. Obsahom písomnej výzvy bude špecifikácia peňažného ústavu, 

v ktorom je zriadený bankový účet združenia ako aj číslo bankového účtu, na ktorý môžu 

zakladatelia vložiť svoje vklady.  

 

Článok VII. 

Zakladatelia v deň podpísania tejto Zakladateľskej zmluvy prijali Stanovy Združenia, ktoré tvoria 

prílohu tejto zakladateľskej zmluvy. 

 

Článok VIII. 

ČAS TRVANIA ZDRUŽENIA 

Združenie je založené na dobu neurčitú. 

 

Článok IX. 

ORGÁNY ZDRUŽENIA 
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1. Zakladatelia sa dohodli na vytvorení týchto orgánov s nasledovným obsadením: 

a) Zhromaždenie členov Združenia je najvyšší orgán Združenia a tvoria ho členovia Združenia 

b) Rada Združenia je výkonným orgánom Združenia 

c) Kontrolór Združenia 

d) Predseda Združenia 

e) Podpredseda Združenia 

 

2. Pôsobnosť a právomoci orgánov Združenia určujú Stanovy Združenia, menovité obsadenie 

funkcií určuje Rozhodnutie zakladajúcich členov, ktoré bude prijaté na prvom riadnom 

rokovaní Zhromaždenia členov Združenia na základe volieb. 

 

3. Osobami oprávnenými konať v mene Združenia navonok (štatutárnymi orgánmi) sú v zmysle 

Stanov Združenia Predseda a Podpredseda Združenia. 

  

Článok XI. 

1. Túto zakladateľskú zmluvu možno meniť a dopĺňať písomným dodatkom podpísaným 

všetkými zakladateľmi. 

 

2. Vzťahy medzi zakladateľmi, ktoré nie sú upravené touto zakladateľskou zmluvou a Stanovami 

Združenia sa riadia Občianskym zákonníkom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 

 

3. Zakladateľská zmluva je vyhotovená v 7 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdŕži  

1 vyhotovenie (jej originál), dva rovnopisy budú predložené ako príloha k návrhu na registráciu 

Združenia. 

 

4. Zakladatelia obsahu zakladateľskej zmluvy porozumeli, vyhlasujú, že bola uzavretá podľa ich 

právnej a slobodnej vôle a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

V Trenčíne dňa 28.02.2022 

 

Podpisy štatutárnych zástupcov ZZPO: 

 

Za  BIC Consult, s.r.o                                                                       . ......................................... 

                                                                                                                 Ing. Jozef Gerliczy 

 

 

Za ECOWA, a.s.       ........................................... 

                                                                                                                     Ing. Róbert Kati 
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Za BERBAK, s.r.o.       ........................................... 

               Branislav Bernátek 

 

 

Za MAVA PLUS, s.r.o.                                                                    ........................................... 

                      Ing. Marián Kuna 

 

 

Za LUDOPRINT, a.s.       ..........................................  

                        Ing. Stanislav Psota 

 

 


