
r Zmluva o založení
SLOVENSKEJ ASOCIACIE ORGANIZATOROV VEREJNEJ DOPRAVYuzatvorená v zmysle § 20f a nasl. Zákona č. 40/ l 964 Zb. Občianskeho zákonníka v cníneskorších predpisov

(ďalej V texte len ako „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare)

medzi

Názov: Bratislavská integrovaná doprava, a.s.Sídlo: Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIČO: 35949473
Štatutárny orgán: PhDr. Branislav Masarovič _ predseda predstavenstva

Ing. Patrícia Mešťan - člen predstavenstva
Ing. Tomáš Vašek - člen predstavenstvaZápis v OR: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 4799/B

NÁZOV: Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.0.sÍDLO: Pri Rajčianke 2900/43, 010 01 ŽilinaIČO: 51110369
Štatutárny orgán: Ing. Richard Staškovan, konateľZápis v OR: Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 68560/L
NÁZOV: IDS Východ, s.r.o.
SÍDLO: Turgenevova 36, 040 01 KošiceIČO: 52681734
Štatutárny Orgán:

Zápis v OR:

_ Ing. Milan Škorupa, PhD., konateľ
Ing. Radovan Hužvík, konateľ
Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 47373/V(Ďalej samostatne ako „zmluvná strana“ a spoločne ako „zmluvné strany“ v príslušnomgramatickom tvare)

(Spolu len ako „zlnluvné stran “ v príslušnom gramatickom tvare)

PREAMBULA
A ÚČEL zALožENIA zDRUŽENIAZmluvné strany, ako jednotlivé obchodné spoločnosti, založené samosprávnymi krajmia krajskými mestami na zabezpečenie nasadenia a prevádzky integrovaných dopravnýchsystémov, v rámci jednotlivých regionálnych pôsobnosti samosprávnych krajov, touto zmluvouvyjadrujú spoločnú vôľu uzatvoriť túto zmluvu o založení záujmového združenia právnickýchosôb s názvom Slovenská asociácia organizátorov verejnej dopravy (ďalej aj ako „SAOVD“)za účelom vytvorenia Organizačnej platformy pre dosahovanie spoločných cieľov súvisiacichso zavádzaním integrovaných dopravných systémov v rámci jednotlivých územnýchpôsobnosti zakladateľov, ako aj koordinovaní spoločných aktivít, stanovísk, žiadostía výstupov v Oblasti organizovania verejnej osobnej dopravy v celoštátnom meradle.
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I ČLÁNOK I.HLAVNY PREDMET ČINNOSTI A cIEĽ zDRUŽENIA
Hlavným predmetom SAOVD je vzájomná spolupráca a výmena informácií V OblastiOrganizácie Verejnej Osobnej dopravy najmä v Oblasti integrovaných dopravnýchsystémov.

SAOVD bude v rámci svojich aktivít najmä:
a) organizovať a zúčastňovať sa odborných seminárov v Oblasti verejnej osobnejdopravy
b) Vytvárať spoločnú platformu za účelom zastupovania záujmov všetkých členov narokovaniach s orgánmi miestnej a ústrednej štátnej správy a pri presadzovanílegislatívnych zmien v oblasti verejnej osobnej dopravy;c) vytvárať spoločnú marketingovú platformu za účelom propagácie myšlienkyintegrovaného dopravného systému, jeho Výhodnosti pre cestujúcu Verejnosť, ako ajpropagácie integrovaných dopravných systémov jednotlivých zakladateľov, ktoré súuž v prevádzke;
d) VzájOmne spolupracovať na vytvorení návrhov Organizačných a právnychštandardov/podmienok Vo verejnej osobnej doprave a spolupracovať prirozvoji integrovaných dopravných systémov na území Slovenskej republiky;e) vykonávať iné aktivity súvisiace s prevádzkou a rozvojom integrovaných dopravnýchsystémov“.

ČLÁNOK II.
NÁZOV, sÍDLO A PRÁVNA FORMA zDRUŽENIANázov združenia je Slovenská asociácia Organizátorov verejnej dopravy, V skrátenejforme sAOVD, Sa Sídlom Pri Rajčianke 2900/43, 010 Ol zilina.Právna forma: záujmové združenie právnických Osôb založené podľa § 20f a nasl.zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej lenako „Občiansky zákonník“).

ČLÁNOK III.
sTANOVY zDRUŽENIA

Zmluvné strany V deň podpísania tej to zmluvy prijali stanovy tohto združenia, ktorétvoria neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy, ako jej súčasť a bližšie upravujú členstvov združení, ako aj zánik tohto členstva, Vzájomné práva a povinnosti členov tohtozdruženia, Orgány združenia, financovanie a hospodárenie Združenia, a ďalšienáležitosti podľa § 20h Ods. 1 Občianskeho zákonníka.

ČLÁNOK IV.
DOBA TRVANIA ZMLU V Y

Združenie SAOVD je založené na dobu neurčitú.

ČLÁNOK v.
ĎALŠIE DOJEDNANIA

SAOVD, ako záujmové združenie právnických osôb sa zakladá podpísaním tejtozmluvy jednotlivými Oprávnenými zástupcami zmluvných strán a právnu spôsobilosťnadobúda dňom zápisu do registra združení vedených na Okresnom úrade V sídlekraja, príslušného podľa sídla združenia.
Zánik združenia sa riadi príslušnými ustanoveniami § 20j Občianskeho zákonníkaa stanovami združenia.
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V..

PhDr. Branislav Mas'aroviż'_ predsegz predstavenstva i

V mene Združenia je oprávnený konať Predseda Správnej rady SAOVD. Zmluvnéstrany sa dohodli, že p 'm Predsedom Správnej rady SAOVD je: Ing. ZuzanaHorčíková, dátum narodenia: Ľ, adresa trvalého pobytu:Prvý Predseda Správnej rady SAOVD je zmluvnými stranami poverenýzvolaním Valného zhromaždenia do 30 dní odo dňa Vzniku združenia.Návrh na zápis tohto združenia do registra záujmových združení právnických osôbvedeného príslušným okresným úradom v sídle kraja je oprávnený podať Ing. RichardStaškovan, dátum narodenia: , adresa trvalého pobytu: ,L, ktorý je zároveň oprávnený uskutočniť aj ďalšie právne úkony spojenés registráciou tohto združenia.

ČLÁNOK VI.
zÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Túto zmluvu je možne' meniť alebo dopĺňať písomnými dodatkami podpísanýmiVšetkými zmluvnými stranami.

Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou a stanovamizdruženia sa riadia Občianskym zákonníkom a ďalšími všeobecne záväznýmiprávnymi predpismi platnými v SR.

Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná stranadostane jedno ( l) vyhotovenie a dva (2) rovnopisy budú predložené ako prílohak návrhu na registráciu združenia.

Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že obsahu zmluvy porozumeli, že nekonaliv skutkovom ani právnom omyle a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručnepodpisujú a svojím podpisom zároveň potvrdzujú, že majú zabezpečené všetkypotrebne' súhlasné stanoviská svojich zakladateľov.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. l - Stanovy Slovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravy

WH'SMW............. , dňa ZZ Û7~ 202"OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,I .l ,I _-"_á!_

za Bratislaygkú iñtegrovanú d ravu. a.s.

t

\J

I l l VIng. Patrícia Mešť
- člelí predstavenstva

za Bratislavskú integrovanú dopravu, a.s.

M-

`Ing. Tomĺ'IŠ'Ť/ašek - člen predstavenstva
za Bratislavskú integrovanú dopravu, a.s.



r Íng. Richard Sľaškovan
za InÍEýovanú dopravu Zilinského kraja, 8.120.

V Z"á"c-......................... , dňa govzo'zo

LnšľMilan Škoľupa, PhD., konateľ
Za IDS Východ- Rin-

Ing. Raĺnúl/w Hužvík, konateľ
za IÜSVýchod, s.ľ.o.



Príloha č. l
- Stanovy Slovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravy

STANOVY SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE ORGANIZÁTOROV VEREJNEJ DOPRAVY

I ČLÁNOK 1.
ZAKLADNE USTANOVENIA

1. Názov združenia je Slovenská asociácia organizátorov verejnej dopravy, v skrátenejfarme sAOvD, sa Sídlom, Pri Rajčianke 2900/43, 010 01 zilina.
2. Právna forma: záujmové združenie právnických osôb založené podľa §20 f a nasl.zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

ČLÁNOK 2.
PREDMET ČINNOSTI

l. Hlavným predmetom združenia je vzájomná spolupráca a výmena informácií v oblastiorganizácie verejnej osobnej dopravy, najmä v oblasti integrovaných dopravnýchsystémov.

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

ČLÁNOK 3. v ,
ČLENSTVO v zDRUzENI

1. Druhy členstva:
a) riadni členovia;
b) Ostatní členovia.

2. Riadnymi členmi môžu byť za podmienok týchto stanov iba právnické osoby, ktorýchpredmetom činnosti je priama organizácia verejnej dopravy prostredníctvomprevádzky integrovaného dopravného systému.

3. Ostatnými členmi môžu byť za podmienok týchto stanov právnické osoby, ktoréspolupracujú s organizátorlni verejnej osobnej dopravy, resp. ktoré vyrábajú produktyalebo poskytujú služby potrebné na zaistenie verejnej dopravy.



Členstvo zakladateľ
Slovenskej asociácie

ov združenia vzniklo dňom podpísania Zmluvy o založeníorganizátorov verejnej dopravy dňa ................Zakladajúcimi členmi združenia, ktorí súhlasia s predmetom činnosti združenia sú:
Názov: Bratislavská integrovaná doprava, a.s.Sídlo: Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIČO: 35949473
Štatutárny orgán: PhDr. Branislav Masarovič - predseda predstavenstva

Ing. Patrícia Mešťan - člen predstavenstva
Ing. Tomáš Vašek - člen predstavenstvaZápis v OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4799/B

NÁZOV: Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.síDLo: Pri Rajčianke 2900/43, 010 01 zilinaIČO: 51110369
Štatutárny orgán: Ing. Richard Staškovan, konateľZápis v OR: Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 68560/L
NÁZOV: IDS Východ, s.r.o.
SÍDLO: Turgenevova 36, 040 01 KošiceIČO: 52681734
Štatutárny orgán: Ing. Milan Škorupa, PhD, konateľ

Ing. Radovan Hužvík, konateľ
Zápis v OR: Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 47373/V

O prijatí za člena združenia rozhoduje Valné zhromaždenie.

Členstvo ďalších riadnych členov, v zmysle bodu 1 písm. a) tohto článku, vznikádňom zápisu do zoznamu členov združenia, za kumulatívneho splnenia nasledovnýchpodmienok:
a) na základe predchádzajúceho súhlasu Valného zhromaždenia so vstupomnového člena;
b) po udelení písomného súhlasu nového riadneho člena so stanovami združeniaa formou a výškou platby členského príspevku;
c) po zaplatení členského príspevku.

Členstvo ostatných členov, v zmysle bodu 1 písm. b) tohto článku, vzniká dňomzápisu do zoznamu členov združenia, za kumulatívneho splnenia nasledovnýchpodmienok:
a) na základe predchádzajúceho súhlasu Valného zhromaždenia so vstupomnového člena, po podaní prihlášky ostatného člena (písomnou formou listinne aleboprostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie), ktorá bude obsahovaťprehlásenie o pristúpení ku stanovám SAOVD;
b) po udelení písomného súhlasu nového člena so stanovami združenia a formoua výškou platby členského príspevku;
c) po zaplatení členského príspevku.

Clenstvo v združení zaniká:
a) vystúpením člena s účinnosťou odo dňa doručenia písomného oznámeniao vystúpení Správnej rade;
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b) vylúčením z dôvodov porušovania stanov združenia, konania proti záujmomzdruženia, alebo z dôvodu poškodzovania dobrého mena združenia, a to na základejednomyseľného rozhodnutia Valného zhromaždenia, s účinnosťou odo dňadoručenia tohto rozhodnutia;
c) zánikom člena, ako právnickej osoby;
d) zánikom združenia.

V prípade zániku členstva nevzniká takémuto členovi právo na vrátenie majetkovýchvkladov.

Všetky 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, písomnosťsa považuje dňom vrátenia nedoručenej zásielky za doručenú, aj keď sa adresát otomnedozvie. Zásielka sa považuje za doručenú aj dňom odmietnutia jej prevzatia.Altematívou k vyššie uvedenému je doručenie písomností do elektronickej schránkyčlena SAOVD, v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 305/2013 Z. z.o e-Governmente.

ČLÁNOK 4.
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV zDRUŽENIAČlenovia 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) upozorňovať orgány združenia na nedostatky a dávať podnety na ďalšiu činnosť;.Í) ostatní členovia sú oprávnení zúčastniť sa verejnej časti zasadania Valnéhozhromaždenia, kde môžu predniesť svoju prezentáciu alebo iné informácie.

Riadni členovia združenia majú okrem práv upravených v bode č. 1 týchto stanovprávo:
a) voliť a byť volení do orgánov združenia;
e) zúčastňovať sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia s jedným rozhodujúcimhlasom za člena združenia.

Členovia združenia majú povinnosť:
a) dodržiavať stanovy združenia a aktívne sa podieľať 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 mlčanlivosť o interných informáciách združenia.

Práva a povinnosti konkrétneho člena združenia vykonáva štatutárny zástupca aleboním poverený zástupca na základe splnomocnenia s úradne overeným podpisomsplnomocniteľa.



v ČLÁNOK 5.
cLENsKE PRIsPEvKY

Riadni členovia združenia sú povinní prispievať za každý kalendárny rok na činnosťzdruženia sumou 80 EUR za každého zamestnanca v pracovnom pomere s pracovnýmúväzkom ku 31.12. prechádzajúceho kalendárneho roka dlhším ako 6 mesiacov.Minimálne výška ročného príspevku každého riadneho člena je stanovená na 400 EUR.

Ostatní členovia sú povinní na každý kalendárny rok prispievať do združenia čiastkouvo výške stanovenej Valným zhromaždením za každý kalendárny rok trvania členstva.Minimálna výška ročného príspevku každého ostatného člena je 300 EUR. Prvýpríspevok vo Výške 300 EUR do združenia je ostatný člen povinný zaplatiť po vyjadrenísúhlasu so stanovami združenia, a to najneskôr do 30 dní odo dňa vyjadrenia súhlasu.

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

čLÁNoK 6,
oRGANY zDRUzENIA

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

Združenie je oprávnené podľa potreby vytvárať svoje pracovné komisie a pracovnéskupiny. O ich zložení, cieľoch, právach a povinnostiach rozhoduje Správna rada.

ČLÁNOK 7.l
vALNĚ zHRoMAzDENIE

Valné zhromaždenie členov združenia je jeho najvyšším orgánom a je tvorenévšetkými riadnymi členmi združenia. Jednotlivých riadnych členov združenia naValnom zhromaždenia zastupujú osoby, ktoré sú oprávnené za člena konať.

Valné zhromaždenie najmä:
a) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky;
b) volí 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;
Í) rozhoduje o zrušení združenia a určuje orgán zodpovedný za majetkovévysporiadanie pri zrušení združenia;
g)rozhoduje o Vylúčení člena združenia;
h) rozhoduje o spôsobe naloženia s likvidačným zostatkom.

Valné zhromaždenie zvoláva Správna rada podľa potreby, najmenej však jedenkrát(1) do roka.

Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných riadnych členov.V prípade rozhodnutia o vylúčení člena združenia sa vyžaduje súhlas všetkých riadnych
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členov Združenia (jednomyseľne rozhodnutie) a v prípade rozhodnutia o spôsobenaloženia s likvidačným zostatkom sa vyžaduje súhlas 3/5 všetkých riadnych členovzdruženia.

Valne' zhromaždenie združenia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičnáväčšina všetkých riadnych členov združenia.

Zo zasadania sa vyhotovuje zápis, ktorého pravosť overuje určený overovateľ. Každýriadny člen má právo na záznam svojho stanoviska do zápisu.

ČLÁNOK 8.
sPRAvNA RADA

Správna rada je výkonným orgánom združenia, ktorá je za svoju činnosť zodpovednáValnému zhromaždeniu združenia. Riadi činnosť združenia v období medzizasadnutiami Valného Zhromaždenia.

Správna rada má najmenej troch (3) členov, tvorí ju jeden (1) Predseda Správnej radya dvaja (2) Podpredsedovia Správnej rady. Členov Správnej rady volí a odvoláva Valnézhromaždenie združenia. Zvolení členovia Správnej rady si spomedzi seba voliaPredsedu Správnej rady, ktorý zvoláva a riadi rokovanie Správnej rady. Správna rada jeuznášaniaschopná, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

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

Správna rada najmä:
a) riadi a zabezpečuje činnosť združenia;
b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania Valného zhromaždenia;c) vypracováva plán činnosti 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;
Í) pokiaľ rozhodne o zrušení združenia s likvidáciou menuje likvidátora.

ČLÁNO'K 9.PREDSEDA sPRAvNEJ RADY
Štatutárnym orgánom združenia je Predseda Správnej rady, ktorý zastupuje združenienavonok a samostatne koná za združenie.

Predseda Správnej rady:
a) zvoláva a riadi činnosť Správnej rady;
b) koná v mene združenia;
c) riadi bežnú a odbornú činnosť združenia v súlade s uzneseniami Valnéhozhromaždenia a Správnej rady;
d) riadi a zodpovedá za správne hospodárenie združenia;



e) predkladá Valnému zhromaždeniu správu o hospodárení s prostriedkami združeniaza uplynulý kalendárny rok, a to vždy najneskôr do 30.6. nasledujúcehokalendárneho roku;
Í) predkladá Valnému zhromaždeniu návrh rozpočtu na ďalší kalendárny rok;g) zostavuje a predkladá Valnému zhromaždeniu harmonogram zasadania ValnéhoZhromaždenia na nasledujúci kalendárny rok;
h) predkladá plán činnosti združenia a správu o činnosti združenia Valnémuzhromaždeniu.

Predseda Správnej rady združenia môže na zabezpečenie svojej činnosti:a) ustanovovať sekretariát a jeho tajomníka/sekretára.

čLÁNoK 10. vHosPoDARENIE zDRUZENIA
Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Hospodárenieuskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá Správna radazdruženia.

Zdrojmi majetku sú:
a) členské príspevky;
b) dary;
c) výnosy z majetku.

Všetky finančné prostriedky vložené a poskytnuté v prospech združenia, ako ajhnuteľné a nehnuteľné Veci sú majetkom združenia.

Združenie zodpovedá za nesplnenie svojich povinností celým svojim majetkom.

Finančné prostriedky združenia možno použiť výlučne na realizáciu predmetu činnostizdruženia. Združenie zostavuje jednoduchý ročný rozpočet, vedie účtovníctvoo príjmoch a výdavkoch a uskutočňuje ročnú závierku o výsledkoch hospodárenia.

Združenie je oprávnené vykonávať aj podnikateľskú činnosť, avšak len v rozsahupredmetu svojej činnosti a na základe oprávnenia na výkon tejto činnosti. Ziskz podnikateľskej činnosti musí byť po zdanení v celom rozsahu použitý napredmet činnosti združenia, okrem Výdavkov na správu združenia. Ziskz podnikateľskej činnosti združenia nesmie byť použitý v prospech členov združenia,členov jeho orgánov ani jeho zamestnancov.

vČLÁNOK 11.f
zRUsENIE zDRUZENIA

Združenie sa zrušuje dobrovoľným rozpustením, zlúčením s inými organizáciamialebo právoplatným rozhodnutím súdu o jeho zrušení.

Pri zrušení združenia je nutné vykonať likvidáciu, ak majetok združenia neprechádzana právneho nástupcu. Likvidáciu vykoná likvidátor menovaný Správnou radou, ktorározhoduje aj o jeho odmene.
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3. Združenie zaniká výmazom z registra záujmových združení právnických osôb.

4. Likvidátor najskôr Vyrovná Všetky pohľadávky a záväzky a s likvidačným zostatkomnaloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia. O spôsobe naloženia s likvidačnýmzostatkom rozhoduje Valné zhromaždenie.

I QLÁNOK 12.
zAvERECNE UsTANovENIA

1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia valným zhromaždenímSAOVD a účinnosť dňom registrácie SAOVD do Registra záujmových združeníprávnických osôb.

2.. Zmeny a doplnky týchto stanov je možné prijať písomne po schválení uznesenímValného zhromaždenia združenia.

v 'MH/SHW'.......... , dňł 22072020

PhDr. Branislav Mas 'Vi'čĺ predseda pred tavenstva
za Bratislav integrovanú dnnrmn a §_

Ing. Patrícia Mešťar/71 člen pre stavÉnstva
za Bratislavskú integrovanú pravu, a.s.

Ing. Tomáš Vašek - člerĺpredstavenstva
za Bratislavskú integrovanú dopravu, a.s.

lu

III-

' Ing. Richard sjaškuvau
za lntégrovanú dopravu Zilinského kraja, s.r.o.
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V Žlőuc....... dňa 30?2010

__-

ŕ In. ilan Škorupa, PhD., konateľ
HG mo `7"Ih1hfl:1 -u au- lll-

Ing. Raefróĺšn'ãlá Hužvík, konateľ
Za IDS'Východ, s.ľ.0.
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