
Dodatok č. 1 k Zmluva o založení-sLovEnslcE-.I as'ocIÁcIE. ORGANIZÁTOROV vEREJNEJ DOPMW
Hzetverenej v zmysle. § 2Ûfa nasi. Zákona č. 40:'1-964' Zh. Občianskeho zákonníka v.. znat-ú

neskorších predpisov

(ďalß'l v: mm [Én'flkij “Důl-ladiť" v Príelltzšnom-giralnatickoinŕteareł
medzi

Názov:- Bratí'slav-ská integrovaná dopravąaršlj.Sídlo: Sabinovská 16, 820 ÜS Bratislava 'IČO: 35949473
Šíatutá'my-z-elżgárl': Pl'l'Dr. Branislav Masarov-ič

- predseda predstavenstva
Ing. Patrícia. Meštian

- člen predstavenstva
Ing. Tomáš Vašek - člen predstavenstva _ _

Zápis v QR: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka. ň. 479%?-

NÁZOV: Integrovaná doprava Žilinského kraja, avrtnv-s'lDL-o': Pri Rajčianke 2900MB. clo 01 Žilina 'IČO: 51 llosea
Štatutárny-amen: Ing. Riuhard seăkuvan. konateľ
Zápis-'v OR: ' Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka' di 58SfiÛŕ-L

NÁZOV: IDS Východ, _s.r.o.
'.SÍDLO-I Turgenevova 36,- 040' Ûl KošiceIČO: 52681734 _
-Šta'tutáľl'nr orgán: Ing. Milan Škorupa, PhD., konateľ

Ing. Radovan I-Iužvílt, konateľ.Zápis-v- Ołł: Ûkresný súd Kdšiee I, oddiel: Sro.. vložka č. 47373N

(Ďalej 5mm“ m- 'WW m“ fl 'are-letnú akú „zmluvná strany v. prelet-nm.
.gramatiakom tvare) _

PRE'A'MBULA

-Í'Zntluvná- str-any' dňa 3.0.07.2Û2Ü uzatvorili Zmluvu o založení záujmo'veho združeniaprávnických osob - Slovenská asociácia organizátorov verejnej dopravy (ďalej len ako„Združeniefi podľa ustanovenia § ZÛf a nasi. Zákona ú. 40)'1964 Zle. 'Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej lenako „Zmluva“)..

'Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je jej' Príloha č. -1 -' Stanov? Slovenskej Hanoi-dele-org-an'iľzátorov verejnej dopravy (ďalej len ako. „Priloha č. lil).

'V .nadväznosti na návrh na 'zápis Združenia v registri záujmových združení právnických _osídb:Slovenskej republiky podaný zástupcom splnomocneným zakladateľmí Združenia vyzvalregistrov? orgán splnomocneného zástupcu na odstránenie nedostatkov, ktoré bránia 'zápisu
Združenia do príslušného registra. -Za účelom odstránenia týchto nedostatkov Zmluvné stretlaIuzatvárajú Dodatok. '
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čLÁNoK I..-
-PREDMET DüU-aTKt-I

Zmluvné strany sa dohodli, 'že Článok V. Ďalšie 'doj2211121112 mia; 53 Zmluw aa-ãnflEI-If11' -i'osloln 'rozsahu 11221odovn's:

5.3. V'ms'n'a združenia je opráuna-ný kanal' Pradăťadn' Správa'sj - rady :SA-OVB. Zmi1112112?212211112 so dohodlii1 že' pwýrn Praãsaiíom Správna-z' :11212154 Sá-Û'VD _j12.' Ing. 2112211121'Horčiková, dátam 1122112221112: '. foainé 6112111: . 21222.22-ir-vnłého' pobytu: Phiý Predseda_Sprã12122] rady SAUVIJ ja 2211' 1121111511111? 2221211221111' povaraný- zaoifl-nim- Vaio-51.1221zhromaždeniu do 30 dni' ociodňa vzniku adrlěžênin

Zmluvné strany sa tiaž dohodli, as Príloha č. 1 Zmluvy-2211211112222 n-oolom rozazahu'Prí'lohou _č. 1 - :Stanovy Slovenskej -asooiafois- organizátorov 2222jnnji dn.prani1_1.ť-'1ŕananitvofiaooln prilohu Dodatku. "

'ČLÁNOK II. _
zíawEaEČNĚ UsTANovam

-Ûĺsiatné- ustanononia. Zmluvy-zostávajú naalnonané.

Dodatok nadobúda platnosť za' účinnost' dňomjsh'o podpisu Zmluvaýmiistranatni.

Dodatok jo vyhotovoný v (5) ronnopisooh, z ktorých každá Zmluvna strana dostana
jedno (1-) vyhotovenia "a dva (-2) rovnop'isy budú predložené' ro.gistro2félnu 'orgánu-aa'účelom odsnánonia nedostatkov brániaoioh-zápi'su Združenia '2' pri-slušnom registri.

Zmluvné stran)r spoločne vt-asujů. že obsahu 'Dodatku porozumeli, že nekona'l'i.
'1' omylo ani v' ti'oèoni, a na znak 'súhlasu s' jeho" 'obsahom ho vla'snloľučna -podp'isLún

Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku jo:
Priloha ě. -1 - Stanovy Slovenskej. asooi-ásia organizátorov verojnq “p1125111

vBRH'SLÄL'Edňy .....Q.ŽLEÍAŽÛ'ZÜ

P1212..222212122r Mgú'ěiêè Ť _ :da 1222212222222
za-Bratislav ' *to ' -" anú'iionranu! `2.-2.

Ing. R'an'ioi-marĺ- Elan. predstavenstva
za Bratislavsků-intagrovanú "dopravu, 2.-2.

Ing. Tomasifiãssk -- ălan. predstafifansiva
zaBl-'ati's'ła21akú' intogrovanů dopravu, _`-a.'s..



í lLH-HE _ :az-11 ąfiąa

L " .,ílau Šlaurupa, PhD.,.huua±a1†
za IDS Výehfld, 5.1' n...

Ing. Ržadflvan Hužvík. kflfižflfißľ
za. IDS- Výchnd, mam



Príloha č. l
- Stanovy Slovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravy

sTANovv sLOssKE-.I _AsocrÁcIE oRoANIzÁTOROv vEREJNEJ DOPRAVY
ČLÁNOK l.

ZÁKLADNE USTANOVENIA
l. Názov združenia je Slovenská asociácia organizátorov verejnej dopravy, v skrátencjforme SAOVD, so sídlom, Pri Rajčianke 2900/43, 010 01 Zilina.
2. .Právna forma: záujmové združenie právnických osôb založené podľa §20 f a nasi.zákona č. 40/1 964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

ČLÁNQK z.
řRE-DMET CINNOST!il. Hlavným predmetom SAOJVD je vzájomná spolupráca a výmena informácií v oblastiorganizácie verejnej osobnej dopravy, najmä v oblasti integrovaných dopravnýchsystémov.

2. SAOVD bude v rámci svojich aktivít najmä:a) organizovať a zúčastňovať sa odborných seminárov v oblasti verejnej osobnejdopravy;
b) vytvárať spoločnú platformu za účelom zastupovanie záujmov všetkýchčlenov' na rokovaniach s orgánmi miestnej a ústrednej štátnej správy a pripresadzovaní legislatívnych zmien v oblasti 'verejnej osobnej dopravy;c) vytvárať spoločnú .marketingovú platformu za účelom propagácie myšlienkyintegrovaného dopravného systemu, jeho výhodnosti pre cestujúcu verejnosť, ako ajpropagácie integrovaných dopravných systemov jednotlivých zakladateľov, ktoré súuž v prevádzke;
d) vzájomne spolupracovať na vytvorení návrhov organizačných a právnychštandardov/podmienok vo verejnej osobnej doprave a spolupracovat' pri:rozvoji integrovaných dopravných systémov na území Slovenskej republiky;e) vykonávať iné aktivity súvisiace s prevádzkou a rozvojom integrovaných dopravnýchsystémov.

ČLÁNOK. 3. v rčLENsTvO v zDRUzENI1. Druhy členstva:
a) riadni členovia;
b) ostatni členovia..

2. Riadnymi členmi. môžu byť .za podmienok týchto stanov iba právnické osoby, ktorýchpredmetom činnosti je priamav organizácia verejnej dopravy prostredníctvomprevádzky integrovaného dopravného systému.
3. Ostatnými členmi môžu byť za podmienok týchto stanov právnické osoby, ktoréspolupracujú s organizátolmi verejnej osobnej dopravy, resp. ktoré vyrábajú produktyalebo poskytujú služby potrebné na zaistenie verejnej dopravy.
4. Členstvo zakladateľov združenia vzniklo dňom podpísanie Zmluvy o založeníSlovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravy dňa 30.07.2020.
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Zakladajůoi-mi členmi Združenia, ktorí súhlasia s predmetom Einnenfi ._ . *sa stávajú'riadnymi členmi združenia Sú;

Názov:
Sídlo:
IČO:
'Štatutárny orgán:

'Zápis v QR:

NÁZOV:
SÍD-LÛ:
IČO:
Štatutárny orgán:
Zápis v OR:

NÁZOV:
sÍDLo:
IČO:
Štatutárny orgán:

Zápis v OR:

Bratislavská integrovaná doprava, nás".Sabinovská 16, 820 Û5 Bratislava '
3594943
PhDr. Branislav Masarovič - predseda predstavenstvaIng. Patricia Mešt'an - člen predstavenstva
Ing. Tomáš Vašek H člen predstavenstva
Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4799:"3

Integrovaná doprava Žilinského kraja,_s.r.o.Pñ Rajčianke 2900:'43, ale el Žilina
51110369
Ing. Richard Staškovan, konateľ
Olnnnný nad Žilina, nddinl: srn, -vinžlna č. season-._
IDS Východ., s.-'r.o.
Turgenevova 36, 040 Ûl Koš-ine
52681734
Inn. Milan Šknrupa, PhD, hnnaeľ
Ing. Radovan Huž'v'ík, konateľ _Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka č, 47373W

0 prijatí za 'člena združenia rozhoduje Valné zhromaždenie.

Členstvo ďalších riadnych členov, v zmysle bodu l písm. a) tohto článku, vznikádňom zápisu do zoznamu členov združenia, za kuinulativneho splnenia nasledovnýchpodmienok:
a) na základe predchádzajúceho súhlasu Valneho zhromaždenia so vstupomnového člena;
b) po udelení písomného súhlasu nového riadneho člena so stan'ovami združenia.a formou a výškou platbzir členského plispevku;
c) po zaplatení členského príspevku.

Členstvo ostatných členov, v zmysle .bodu 1 písm. h) tohto článku, vzniká dňom-zepisu do zoznamu členov Združenia, za kumtllativneho splnenia nasledovnýchpodmienok:
a) na základe predchádzajúceho súhlasu Valné-ho zhromaždenia so vstupomnoveho člena, po podaní prihlášky ostatného člena (písomnou. formou listinne aleboprostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie), ktorá bude .obsahovať'prehlásenie o pristúpení ku stanovám združenia;
b) po udelení písomného súhlasu nového člena: .so stanova'mi združenia a formoua výškou plathziŕT členského príspevku;
c) po zaplatení členského príspevku.

Žiadateľ o členstvo, ktorý má záujem stat' :sa členom združenia,- v zmysle bodu 1. písni.o) alebo b) doručí svoju žiadosť o. prijatie do združenia Správnej rado Združenia, ktorázároveň vedie zoznam' členov združenia.



Í'Û.

11.

Čłauswu v združení zaniká: _
a) vysuípeni'm člena s' účinnosťou odo dňa doručenia- písomného' oznámeniao vystúpení Správnej rade;
b) vylúčením z dovodov porušovania stanov združenia, konania proti záujmomzdruženia; alebo z důvodu poškodzovania dobreho mena združenia, a to na základejednomyseľného rozhodnutia Valného zhromaždenia; s účinnosťou odo dňadoručenia tohto rozhodnutia;
c) zánikonl člena, ako právnickej osoby;-
d) zánikom Združenia.

V pripade zániku :členstva nevzniká takémuto členovi 'právo na vrátenie majetkových:vkladov.

Všetkyr písomnosti sa budú doručovať na adresy sídla 'členov SAOVD uvedenýchv obchodnom alebo' inom verejnom registri. Ak nemožno doručiť zásielku na adresusídla člena SAOVD uvedeného v obchodnom alebo inom verejnom registri; pisomnosť'sa považuje dňom vrátenia nedoručenej zásielky za doručenú, aj kedi sa adresát o tomn_odozvde. Zásielka sa považuje za doručenú aj dňom odmietnutia jej prevzatia.Alternativou k vyššie uvedenému je doručenie písomnosti do elektronickej schránkyčlena SAOVD, v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. SÛSIZÛIB Z. z.o e-Governmente.

_ _ ČLÁNOK 4. _
PRÁvA A PovINNosTI ČLENov zDRUżENIA

Členovia združenia majú právo:
a) podieľať sa na plnení úloh predmetu činnosti združenia;b) byť informovaní o rozhodnutiach orgánov združenia;
c) dávať podnety a návrhy orgánom združenia;
d). podávať návrhy týkajúce sa úloh a organizácie orgánov združenia;e) upozorñovať orgány združenia na nedostatky a dávať podnety na ďalšiu či.nno_sť;.Í) ostatni členovia sú oprávnení zúčastniť sa verejnej časti zasadania Valného-zhromaždenia, kde môžu prednicsť svoju prezentáciu alebo ine informácie.

Riadni členovia združenia majú okrem práv upravených v'bode č. 1 týchto 'stanov' právo:
a) voliť a byť volení do orgánov združenia; _e) zúčastňovať sa na zasadnutiach Valného zhroenia_s._jednýrn rozhodujúcimhlasom'za člena združenia.

Členovia združenia majú povinnosť:
a) dodržiavať stanovy združenia a aktívne-.sa podieliať na plnení úloh združenia;b.) plniť uznesenia orgánov združenia;
c) platiť členské príspevky v určenej výške a termínoch, v zmysle Čl. 5. týchto stanov;d) podieľať sa na činnosti orgánov združenia, do ktorých bol 'člen zvolený;e). dodržiavať ml'čanlivosť o intemých informáciách združenia.

Práva a povinnosti konkrétneho člena združenia vykonáva štatutárny zástupca --aleboním poverený zástupca na základe splnomocnenie s úradne overenym podpisomsplnomocniteľa'.



ČLENSKĚ PRÍSPEVKY
Riadni členovia združenia sú povinní platiť členské príspevky za každý kalendárny rokIla činnosť Združenia vo výške 80 EUR za každého svojho zamestnanca v pracovnom'pomere, ktorého sú zamestnávateľmi s pracovným úväzkom ku 31.12.predchádzajúceho kalendárneho roka dlhším ako' 6 mesiacov. Minimálne výškačlenského príspevku za kalendárny rok každého riadneho člena je stanovená na 400EUR.

Ostatní členovia 'súĺ povinní platiť členské príspevky na každý kalendárny rok doZdruženia vo výške stanovenej Valným zhromaždením za každý kalendárny rok trvaniačlenstva. Minimálna výška členského prispevku za kalendárny rok každého ostatnéhočlena je BÜÛ EUR. Prvý členský príspevok na kalendámy rok vo výške 300 EUR dozdruženiaje ostatný člen povinný zaplatiť po vyjadrení' súhlasu so stanovami združenia,a to najneskdr do 30 dní odo dňa vyjadrenia súhlasu.

Členský- príspevok je splatný bezhotovostným prevodom 'na účet združenia. vždy ku31.01 . kalendárneho-roka.

ČLÁNOK ú.
ORGÁNY zDRUžEnIA

Orgánmi združenia sú:
a) Valné zhromaždenie;
b) Správna rada,
c_)'Predseda Správnej rady.

Združenie je oprávnené podľa' potreby mvárať 'svoje pracovné komisie a--pľáeovnéłskupiný. O ieh zložení, cieľoch; právach a povinnestiach rozhoduje Správna rada.

ČLÁNOK 7.
-vALNĚ zHROMAžDENIE-

V'alné zhromaždenie. členov združenia je jeho najvyšším orgánom a je tvorené.všetkými riadnymi členmi združenia. `íednotlivýcl'l riadnych členov združenia naValnom zhromaždenia zastupujú osoby; ktoré sú oprávnené za člena konat*- Každý'riadny člen združenia má jeden hlas.

Valné zhromaždenie naj mä:
a) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky;
h) voli a odvoláva členov Správnej rady;
c) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu;
d) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení združenia;
e) schvaľuje správu o činnosti združenia; _f) rozhoduje o zrušení združenia a určuje orgán zodpovedný zamajetkevé'vysporiadanie pri zrušení združenia;
_ŕg)rozhoduje o vylúčení člena združenia; _h) rozhoduje o spôsobe naloženia s likv-i'dačným zoštaflsem. “t zmysle-ČL 12. hliu 5.týchto stanov.



i) kvalifikovanou väčšinou hlasov menuje likvidátora, pokiaľ .rozhodne e. zrušenízdruženia .s likvidáciou;
_j) rozhoduje o výške. členského prispevku 'ostatných členov;k) udeľuje súhlas- so vstupnm noveho riadneho člena do združenia.
`valné zhromaždenie zvoláva Správna rada podľa potreby, najmenej však jiedeakrát(1) do roka.

Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomný-ch riadnych členov.V pripade rozhodnutia o vylúčení člena združenia sa vyžaduje súhlas všetkých riadnychčlenov združenia (jednomyseľne rozhodnutie) a vprípade rozhodovania o spôsobenaloženia s likvidačným zostatkom a menovaní likvidátora sa vyžaduje súhlas 3:'5-všetkých riadnych členov združenia. ' '

Valné min-mne Združenia .v meweeúpuč. ale pflemuá uadpalusňháväčšina všetkých riadnych 'členov združenia.

Zo zasadanie sa vyhotovuje zápis. ktoreho pravosť overuje určený- overovateľ. Každýriadny člen .má právo na záznam svojho stanoviska do zápisu.

ČLÁNOK s.
sPRÁvNA RADA

Správna rada je výkonným orgánom združenia, ktorá je' za svoju činnosť zodpovednáValnčrnu zhromaždeniu združe_n-ia. Riadi- činnosť' združenia v nb'dobí 'medzizasadnutiami Valneho zhromaždenia.

Správna rada má troch (3) členov; tvorí ju jeden (l ) Predseda Správnej rady a dvaja-_(2) Podpredsedovia Správnej rady. Členov Správnej rady volí a odvoláva Valnézhromaždenie združenia. Zvolení členovia Správnej rady si spomedzi seba voliaPredseda Správnej rady, ktorý zvoláva a riadi rokovanie Správnej rady. Správna rada jeuznášaniasch'opná, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členův.-Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

Funkčné obdobie člena správnej rady je 4 roky. Členstvo v správnej rade automatickyzaniká z důvodu ukončenia pracovného .pomeru príslušného člena' správnej' radys riadnym členom združenia.

Správna rada najmä :_
a) riadi a zabezpečuje činnost* združenia; _b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania Valného- zhromaždenia;c) vy-pracováva plán činnos-ti združenia, správu o činnosti združenia, návrh rozpočtua správu o hospodárení združenia;
e) rozhoduje o zrušení združenia, ak sa Valné' zhromaždenie Združenia nezíde do' trochmesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia; _i) pokiaľ rozhodne o zrušení združenia _s likvidáciou_menuje'ühdd-árora;



53.) ÍÜZhÜdUiE Û. Sł'łůaebe' naleženia s likvidačným-zestatkem, v-zany'sle--ČL 1.2. .bpdu 5týchto stanov.
h) prijíma žiadosti o členstve v združení, v-zmys'le 'ČL 31., bodu 1. písm. a) alebo. ej;týchto stanov; 'i) vedie zemnam členov združenia.

čLÁNOK 9.
PREDSEDAL s'PRÁvNEJ RADY

Štatutámym. orgánom združenia je Predseda 'S'právnej rady: ktorý zasmpuje združenienavonok' a samostame koná za združenie.

Predseda Správnej rady:
a) zvoláva a riadi činnosť Správnej rady;
b) koná v mene združenia;
c) riadi bežnú a odbornú lEEimIIost'FL združenia v súlade. s' uzneseniami llSídliiélilttltZhromaždenia a Správnej rady;
d) riadi a zodpovedá za správne hospodárenie združenia;e) predkladá Valnemu zhromaždeniu správu o hospodárení s prostriedkami združeniaza uplynulý kalendárny rok, a to vždy najneskôr do 30.6. nasledujúcehokalendárneho roku;
f) predkladá Valnernu zhromaždeniu návrh rozpočtu na ďalší kalendárny rok;g) zostavuje a predkladá Valnemu zhromaždeniu harmoaomam zasadanie Valněho-zhromaždenia na nasledujúci kalendárny rok; I _h) predkladá plán 'činnosti združenia a správu o činnosti združenia Valneinuzhromaždeniu.

Predseda Správnej rady združenia může na zabezpečenie 'svojej činnosti:a) ustanovovať' sekretariát a jeho tajomníkafselo'et-ára.

ČLÁNOK lu.
HosPoDÁRENIE zDRUŽENIA

Združenie hospodári s'hnuteliným anehnuteľným majetkom. Hospodárenieuskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá' Správna rada'-Združenia.

Zdrojmi majetku sú.:
a) členská prispevky;
b) dary;
c) výnosy z majetku.

Všetky finanene prostriedky vłožene a poskytnuté v: prospech združema, ako aihnuteľne a nehnuteľne veci sú majetkom združenia

Združenie zodpovedá za nesplnenia svojich povinnosti celým 'svojim majetkom.
Finančne prostriedky združenia možno použiť výlučne na realizáciu predmetu činnostizdruženia. Združenie zostavuje jednoduchý ručný rozpočet, vedie účtovníctvo'o príjmoch a výdavkoch a- uskutočňuje-ročnú Záaierłcli o 'výsledkoch hospodárenia.
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_ ČLÁNŮK '11.
-zRUŠENIE zDRUŽ-ENIA

Združenie sa zrušuje dobrovoľným rozpustením, zlúčením einý'n'l záujmovýmZdružením právnických oeúb alebo právoplatným rozhodnutím súdu o' jeho zrušení.
Pri zrušení združenia je nutne vykonať likvidáciu, ak majetok združenia neprechádzana; právneho nástupcu. Likvidáciu vykoná likvidátor menovaný Valnýin zhromaždením..v zmysle Čl. 7. ods. 2. písni. i) alebo Správnou radou, v zmysle Čl. 8. ods. 4. písin. Í),ktorýŕá rozhoduje aj o jeho odmene. Pri likvidácii Združenia SR. Primerane použijúustanovenia Obchodného zákonníka

Likvidátor je povinný:
a) sústrediť finančne prostriedky 'nejeden účet u jedného -finančnáho ústavu;h) vysporiadať všetky záväzky a pohľadávky združenia;c] speňažiť majetok Združenia najhospodárnejšíln a najrýchlej š'íln spůsob'omg;d) podat' správu členom o spôsobe vykonania likvidácie.

likvidátor 'zastaví účtovnú závierku ku dňu skončenia likvidácie a. predložíju ičienom.združenia spolu s konečnou správou o celom priebehu likvidácie.

S likvidačným zostatkom majetku združenia naloží likvidátor tak, že po schválenínávrhu likvidátora 1lv'alnzhirm zhromaždením, alebo Správnou radou rozdeli zostatok'medzi všetkých aktívnych členov podľa výšky ich vkladov. Návrh na rozdelenielikvidačného zostatku v zmysle predchádzajúcej vety likvidátor predloží na schválenie'Valnemu zhromaždeniu, alebo Správnej rade v závislosti od toho kým bol menovaný.
Združenie zaniká výniazom z registra záujmových združení právnických osůb.

ćLÁNoKlz l
zÁvEREČNĚ UsTANovENIA

Tieto' etano'vy nadobúdajú platnosť dňom ich schváleniazakladaj'úcimi'čl'e'n'ini. zdmžáma
SAÛVD 'a účinnosť dňom registrácie SAOVD registrovým úradom.

Zmeny H (1011t 'ľýßhtfl Stflflflr je Hlflřnć Prijnť' písomne. po schválení' uznesenímvalného zhwmzaždaúa..zdyúžauja .

"Phcr. B'ramalav hšäýáde'f predaaãłš-pr iiŕaveusaa
za BratisI-av integrovanú d r as.

Ing. Patrícia Mešťan i 'len ip' itvieiistva
ZE Bratislavskú Íni'flãľüvanů d nrasm. ae.

Ing. Tom'áškÜ ašeĺ - člen pretĺštăvenetva
za'Bratisla'vskú integrovanú. dontfavli_,_za.is.l
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fľag/Ři-Ehard sťaălmaa
za Intagŕwahú 'dflpr-avu Žilinskéhú kiajaí, ELO..

m/úffzŕ'ú'ŕ/aňafflflżfl

łfiš Nfiłfln škflnlpa, PhD._, kunataľ.
'.Zffll IDS Výchad. ELO..

Ing. Rå'děêau HM kúnąteľ'
za IÛS-Výchfld? 's'.r.ú.
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