Stanovy
záujmového združenia právnických osôb
založeného podľa ustanovenia § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v platnom znení

ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV

P r e a m b u l a do 3. júla 2014
Vychádzajúc z článku 5 ods. 2 písm. d) a z článku 13 platných Stanov Slovenského
futbalového zväzu (ďalej len „SFZ“) schválených Konferenciou SFZ dňa 14.12.2007 v spojení
s článkom 5 Organizačného poriadku SFZ schváleného Radou SFZ dňa 26.09.2008 a v ich
súlade, si futbalové kluby dvoch najvyšších futbalových súťaží mužov, za účelom
dosiahnutia spoločného záujmu na úseku profesionálneho futbalu, týmto vytvárajú vlastnú
autonómnu organizáciu s právnou subjektivitou a vnútornou štruktúrou, rešpektujúc
pritom normy SFZ a autoritu Rozhodcovského súdu SFZ a Medzinárodného arbitrážneho
súdu v Lausanne.
V nadväznosti na zmenu Stanov SFZ schválených Konferenciou SFZ dňa 06.06.2014 a na
základe uznesenia Prezídia Únie ligových klubov zo dňa 04.07.2014, ktorým sa prijala
zmena Stanov Únie ligových klubov, v záujme zefektívnenia činnosti Únie ligových klubov
dochádza k zmenám vo vnútornej štruktúry Únie ligových klubov a jej členskej základne,
v dôsledku čoho sa Únia ligových klubov stáva autonómnou organizáciou s
vlastnou právnou subjektivitou združujúcou futbalové kluby najvyššej futbalovej súťaži
mužov za účelom dosiahnutia spoločného záujmu na úseku profesionálneho futbalu.

Článok I
Názov a sídlo združenia
1.1
1.2

Názov združenia je ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV (ďalej len „združenie“ alebo „Únia“).
Sídlom združenia je Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, Slovenská republika.

Článok II
Predmet činnosti združenia
2.1

Predmetom činnosti združenia je najmä:
a) organizovať a riadiť najvyššiu futbalovú súťaž mužov v Slovenskej republike a rozhodovať
o všetkých otázkach súvisiacich so športovo-technickým zabezpečením tejto súťaže,
b) spolupracovať s príslušnými komisiami Slovenského futbalového zväzu,
c) v rozsahu športových a ekonomických kompetencií viesť rokovania s právnickými a
fyzickými osobami v záujme rozvoja profesionálneho futbalu na Slovensku,
d) rozhodovať o marketingových, reklamných a audiovizuálnych právach súvisiacich so
súťažou, ktorú riadi,
e) rozhodovať o podmienkach účasti v súťaži, ktorú riadi a o spôsobe finančnej spoluúčasti
futbalových klubov, ako členov združenia na príjmoch z predaja marketingových,
reklamných a audiovizuálnych práv tejto súťaži a z majetku združenia,
f) podľa potreby vytvárať pomocné orgány,
g) iniciovať zmeny a doplnky noriem Slovenského futbalového zväzu,
h) organizovať športové podujatia,
i) organizovať semináre a školenia,
j) prevádzkovať športové zariadenia,
k) zabezpečovať reklamné a marketingové služby,
l) kúpu tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
m) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
n) sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

Článok III
Úprava majetkových pomerov a hospodárenie združenia
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

3.6

Združenie nie je založené za účelom podnikania a dosahovania zisku. Tým však nie je dotknutá
možnosť združenia vykonávať v súlade s predmetom činnosti hospodársku činnosť na základe
živnostenského oprávnenia. Získaný majetok združenie v súlade s rozhodnutím najvyššieho
orgánu združenia prerozdeľuje medzi členov.
Združenie je samostatnou hospodárskou a účtovnou jednotkou s vlastným účtom.
Združenie je právnickou osobou, ktorá zodpovedá svojím majetkom za nesplnenie svojich
povinností.
Členovia združenia neručia za záväzky združenia.
Združenie hospodári na základe rozpočtu schváleného Prezídiom Únie na príslušný
hospodársky rok. Hospodárskym rokom pre účely týchto stanov je obdobie od 1.júla do 30.
júna kalendárneho roku.
Majetok združenia je tvorený príjmami , ktorými sú najmä:
a) štartovné a kaucie do riadenej súťaže,
b) poplatky a pokuty ukladané v rámci riadenej súťaže,
c) príjmy na základe uzatvorených zmlúv so sponzormi a z predaja reklamných a
audiovizuálnych práv z stretnutí riadenej súťaže,

d)
e)
f)
g)
h)

3.7
3.8

3.9

finančné prostriedky zo SFZ,
členské príspevky na činnosť, pokiaľ sa na tom uznesie Prezídium Únie,
ostatné príspevky, dary, granty alebo iné finančné výpomoci,
nehmotný majetok ako duševné vlastníctvo,
príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti združenia na základe živnostenského
oprávnenia,
i) výnosy zo spravovania vlastného majetku.
Majetok združenia sa môže použiť len v súlade s predmetom činnosti združenia a na úhradu
výdavkov, resp. nákladov na správu združenia a jeho orgánov.
Výdavky, resp. náklady na správu združenia zahŕňajú výdavky najmä na:
a) ochranu a zhodnotenie majetku združenia,
b) prevádzku a propagáciu združenia,
c) odmeny za výkon platených funkcií v orgánoch združenia,
d) náklady na mzdy zamestnancov a náhrady cestovných a iných výdajov súvisiacich s
činnosťou združenia,
e) náklady na obstaranie hmotného a nehmotného majetku v súlade s predmetom činnosti
združenia.
Združenie účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Za riadne hospodárenie a vedenie
účtovníctva v súlade s platnými právnymi predpismi je zodpovedný výkonný riaditeľ, ktorý je
opravený ho zabezpečovať prostredníctvom tretej osoby. Zmluvný vzťah s takouto osobou
musí schváliť prezident.

Článok IV
Členstvo v združení, jeho vznik a zánik
4.1
4.2

4.3

4.4

4.5
4.6
4.7

Členmi združenia môžu byť právnické osoby so samostatnou právnou subjektivitou, ak spĺňajú
ostatné podmienky uvedené v tomto článku (ďalej len „futbalový klub“).
Podmienkou účasti v najvyššej futbalovej súťaži je členstvo v združení. Združenie je otvorené
a členstvo v združení je založené na princípe účasti družstva príslušného futbalového klubu
v najvyššej futbalovej súťaži mužov v Slovenskej republike v aktuálnom ročníku (ďalej len „člen
združenia“). Družstvom sa pre účely týchto stanov rozumie družstvo v zmysle Súťažného
poriadku futbalu vydaného SFZ.
Pre účely týchto stanov sa najvyššou futbalovou súťažou mužov v Slovenskej republike rozumie
I. liga (v súčasnosti pod názvom Fortuna liga) a nižšími stupňami súťaží sa rozumejú ostatné
súťaže mimo najvyššej futbalovej súťaže.
Zmena členskej základne v združení sa automaticky mení po ukončení každého ročníka
najvyššej futbalovej súťaži v zmysle znenia Rozpisu súťaže pre príslušný súťažný ročník tak, že
a) členstvo v združení vzniká tomu futbalovému klubu, ktorého družstvo splnilo podmienky
Záväznej prihlášky a postúpilo z nižšieho stupňa súťaže do najvyššej futbalovej súťaže. Ak
futbalový klub nemá iné družstvo zastúpené v najvyššej futbalovej súťaži, futbalový klub je
oprávnený pristúpiť na základe záväznej prihlášky doručenej združeniu.
b) členstvo v združení zaniká tomu futbalovému klubu, ktorého družstvo vypadlo z najvyššej
futbalovej súťaže do nižšieho stupňa súťaží, pokiaľ futbalový klub už nemá iné družstvo
zastúpené v najvyššej futbalovej súťaži.
Na zmenu členskej základne nemá vplyv postup alebo zostup družstva príslušného futbalového
klubu v rámci najvyššej futbalovej súťaži.
Členom združenia nie je ten Futbalový klub, ktorý nemá družstvo v najvyššej futbalovej súťaži
mužov v aktuálnom ročníku súťaže.
Členstvo v združení sa neviaže na členský príspevok, okrem uplatnenia bodu 3.6 písm. e),
článku III týchto stanov.

Článok V
Práva a povinnosti členov združenia
5.1

5.2

Členovia združenia sa zaväzujú:
a) dbať o dosiahnutie účelu založenia združenia a za týmto účelom podporovať činnosť
združenia,
b) dodržiavať tieto stanovy a ostatné vnútroorganizačné predpisy platne prijaté Prezídiom
Únie, ako aj ostatné normy SFZ,
c) rešpektovať normy, nariadenia a rozhodnutia SFZ, FIFA a UEFA a zabezpečiť ich
dodržiavanie ostatnými členmi združenia,
d) dodržiavať zásady lojality, čestnosti a športového správania a boja proti dopingu,
e) neudržiavať žiadne vzťahy športového charakteru so subjektmi, ktoré nie sú uznávané
FIFA, UEFA a SFZ,
Členovia združenia sú oprávnení:
a) zúčastňovať sa na zasadnutiach Prezídia Únie a hlasovať na ňom,
b) nominovať a voliť osoby, ktoré budú navrhnuté do príslušných orgánov združenia,
c) žiadať informácie o činnosti a plánoch združenia, podávať podnety a žiadať o stanoviská
orgány združenia, ktoré sú povinné ich bez zbytočného odkladu poskytnúť,
d) nahliadať do právnych, finančných a ostatných dokumentov súvisiacich s činnosťou
združenia,
e) zúčastňovať sa so svojimi družstvami na súťažiach organizovaných SFZ, ako aj
regionálnymi a oblastnými futbalovými zväzmi.

Článok VI
Orgány združenia
6.1

6.2

Združenie realizuje svoje poslanie prostredníctvom orgánov, ktorými sú:
a) Prezídium,
b) Prezident.
Členovia orgánov sú povinní zachovávať nestrannosť vo vzťahu medzi združením a členom
združenia.

Článok VII
Prezídium, jeho pôsobnosť, zvolávanie a rozhodovanie
7.1

7.2

Najvyšším orgánom združenia je Prezídium. Prezídium sa skladá z prezidenta a členov
združenia. Ak prezident je zvolený spomedzi zástupcov klubov, ktorí sú členmi združenia,
prezídium má 12 členov. Ak prezident je zvolený spomedzi osôb, ktoré nie sú zástupcami
členov združenia, prezídium má 13 členov. Člen združenia sa zúčastňuje na prezídiu v zastúpení
štatutárneho zástupcu alebo na základe písomného splnomocnenia v súlade s bodom 8.3
týchto stanov.
Do pôsobnosti Prezídia, pokiaľ rozhodnutím niektorú zo svojich právomocí nedeleguje na
prezidenta, patrí:
a) Voľba a odvolávanie:
 prezidenta,
b) schvaľovanie:
 zmien stanov,
 minimálnych požiadaviek pre vstup do súťaže,
 delegátov Únie na konferenciu SFZ, v počte stanovenom stanovami SFZ,

7.3

7.4

 rozpočtu Únie na hospodársky rok a rozhodnutia o rozdelení zisku alebo úhrade strát
 zástupcov do štatutárnych a dozorných orgánov marketingového partnera Únie a do
obchodných spoločností s majetkovou alebo personálnou účasťou Únie,
 ostatných záležitosti neupravených týmto stanovami, súvisiacimi s organizáciou a
činnosťou Únie, ktoré neodporujú normám a smerniciam FIFA, UEFA a SFZ,
c) riadenie a vyhodnocovanie najvyššej futbalovej súťaži mužov, a to
 zabezpečovanie organizačného a športovo-technického riadenia najvyššej futbalovej
súťaže,
 určovanie obsahu a formy „Záväznej prihlášky“
 vypracovávanie návrhov zmien a úprav „Rozpisu súťaže“ vrátanie určovania zásad jej
riadenia, a ostatných vykonávacích predpisov pre túto súťaž,
 určovanie finančných podmienok účasti v súťaži,
 pripravovanie športového kalendára, termínovej listiny a vyžrebovania najvyššej
futbalovej súťaže,
 v nevyhnutných prípadoch rozhodovanie o preložení stretnutí v najvyššej futbalovej
súťaži,
 pravidelné vyhodnocovanie odohraných kôl a súťaže „Fair-play“ v najvyššej futbalovej
súťaži a v prípade potreby prijímanie nevyhnutných opatrení,
 schvaľovanie záverečnej tabuľky súťaže a tabuľky súťaže „Fair-play“,
 prerokovávanie a schvaľovanie výberu stretnutí z najvyššej futbalovej súťaže pre
priame televízne prenosy,
 pripravovanie návrhu na rozdelenie výnosu z predaja audiovizuálnych a reklamných
práv pre členov združenia,
 zaisťovanie ďalšej operatívy súvisiacej s riadením súťaže a spoluprácu so SFZ.
d) navrhovanie výkonnému výboru SFZ:
 obsadenie tých postov v profesionálnom aparáte SFZ, ktoré súvisia s činnosťou Únie,
 úprav predpisov, smerníc a noriem SFZ,
 obsah zmluvy medzi Úniou a SFZ týkajúcej sa riadenia súťaží, poskytnutia
marketingových a iných práv, postúpenia rozhodovacích právomocí a pod.,
 po dohovore s komisiou rozhodcov SFZ výšku odmien rozhodcov a delegátov
pozorovateľov rozhodcov v súťažiach, ktoré spadajú do kompetencie Únie,
 nominačnej listiny delegátov pre súťaže spadajúce do jej kompetencie,
e) vyjadrovanie sa k :
 návrhom na obsadenie postov trénerov reprezentačných výberov SR vo všetkých
vekových kategóriách,
 návrhom nominačných listín rozhodcov pre súťaže spadajúce do kompetencie Únie
spracovaným Komisiou rozhodcov SFZ,
f) žiadanie informácií:
 všetkých záveroch a uzneseniach výkonného výboru SFZ, týkajúcich sa činnosti
futbalových klubov a Únie,
 od prezidenta SFZ alebo generálneho sekretára SFZ o všetkých rozhodnutiach orgánov
SFZ týkajúcich sa celého futbalového hnutia,
 od generálneho sekretára SFZ o všetkých záležitostiach týkajúcich sa účasti klubov v
medzinárodných klubových súťažiach,
 od generálneho sekretára SFZ, od predsedu odbornej komisie SFZ alebo od odborných
pracovníkov aparátu SFZ o všetkých zmenách a novinkách v normách, predpisoch,
smerniciach a rozhodnutiach FIFA, UEFA a SFZ týkajúcich sa futbalových klubov.
Zasadnutie prezídia zvoláva prezident alebo ním poverená osoba, spravidla raz za kalendárny
mesiac písomnou pozvánkou. Pokiaľ funkcia prezidenta nie je obsadená, prezídium zvoláva
písomnou pozvánkou osoba poverená členmi združenia.
Zasadnutie prezídia musí byť zvolané vždy, ak o to písomne požiada 1/3 členov združenia alebo
prezident SFZ. V takom prípade musí byť pozvánka odoslaná členom združenia do 15 dní odo

dňa doručenia takejto písomnej požiadavky. V prípade, ak v lehote uvedenej v predchádzajúcej
vete nedôjde k zvolaniu prezídia, je oprávnený zvolať prezídium ktorýkoľvek člen združenia
písomnou pozvánkou.
7.5 Pozvánka musí obsahovať dátum, hodinu a miesto zasadnutia a navrhovaný program. V
prípade, že k prerokovávanému programu sú potrebné aj písomné materiály, musia byť tieto
odoslané spolu s pozvánkou. Pozvánka musí byť odoslaná členom združenia najneskôr 7 dní
pred termínom zasadnutia. Za úplnosť a včasné odoslanie pozvánok a materiálov zodpovedá
prezident. Pozvánka a materiály môžu byť členom združenia zaslané poštou, faxom alebo
elektronickou poštou, tak aby bolo vždy preukázané jej doručenie.
7.6 Návrhy, o ktorých sa má na zasadnutí prezídia rozhodovať, môže ešte pred odoslaním
pozvánky, predložiť prezidentovi ktorýkoľvek člen Únie, výkonný riaditeľ, prezident SFZ,
výkonný výbor SFZ alebo generálny sekretár SFZ.
7.7 Prezídium je uznášaniaschopné, ak je prítomný nadpolovičný počet všetkých členov prezídia.
7.8 Každý člen prezídia má jeden hlas. Pri rozhodovaní zástupcovia členov hlasujú prostredníctvom
hlasovacích lístkov, ktoré zabezpečuje prezident.
7.9 Prezídium rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov, pokiaľ stanovy neurčujú inak.
Dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov prezídium rozhoduje iba o schválení:
a) zmeny stanov združenia,
b) zrušenia združenia alebo zmeny jeho právnej formy.
7.10 O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania prezídia v
pozvánke, možno rozhodnúť len so súhlasom dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných členov
prezídia.
7.11 Hlasovanie oprávneného zástupcu člena na zasadnutí prezídia, prípadne ním vznesené
stanovisko vyjadruje záväzné a konečné stanovisko klubu, ktoré klub následne už nemôže
dodatočne meniť alebo odvolať alebo sa od neho dištancovať.
7.12 Prezídium je oprávnené na zasadnutí ustanoviť operatívnu skupinu pozostávajúcu zo šiestich
členov prezídia a prezidenta. Operatívna skupina je oprávnená prerokúvať a rozhodovať
o operatívnych záležitostiach týkajúcich sa súťaže vzniknutých v období medzi zasadnutiami
prezídia. Operatívna skupina rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov jej členov.

Článok VIII
Organizácia zasadania Prezídia
8.1
8.2

8.3

8.4
8.5

Organizáciu zasadania prezídia zabezpečuje sekretariát Únie ligových klubov.
Zasadnutie prezídia vedie prezident. V prípade jeho neprítomnosti je zasadnutie prezídia
oprávnená viesť osoba poverená prezidentom alebo člen združenia poverený prezidentom.
V prípade absencie takejto osoby, zasadnutie vedie iná osoba zvolená nadpolovičnou väčšinou
členov prítomných na zasadnutí prezídia.
Svoje práva na zasadnutí prezídia vykonáva člen združenia prostredníctvom svojho
oprávneného zástupcu. Oprávneným zástupcom je člen štatutárneho orgánu člena združenia v
zmysle platného výpisu z príslušného registra, ktorý je oprávnený konať samostatne alebo
osoba platne splnomocnená štatutárnym orgánom člena združenia. Podpis členov
štatutárneho orgánu na splnomocnení musí byť overený. Splnomocnenec sa preukazuje
overeným splnomocnením spolu s originálom alebo overenou kópiou výpisu člena združenia z
príslušného registra nie staršieho ako tri mesiace. Originálom výpisu z príslušného registra nie
staršieho ako tri mesiace sa preukazuje aj osoba, ktorá je podľa takéhoto výpisu oprávnená
konať samostatne za člena združenia.
Zúčastniť sa zasadnutia prezídia môžu aj iné osoby, pokiaľ im to umožní prezídium. Takéto
osoby nemajú právo hlasovať.
Členovia prítomní na zasadnutí prezídia sa zapisujú do prezenčnej listiny.

8.6

Z každého zasadnutia prezídia sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje zapisovateľ a dvaja
overovatelia, ktorými sú osoba, ktorá zasadnutie prezídia viedla a jeden zástupca člena
prítomný na zasadnutí.
8.7 Zápisnica musí obsahovať najmä:
a) dátum a miesto konania zasadnutia,
b) prezenčnú listinu prítomných členov, ktorá sa nezasiela členom združenia, ale ostáva
uložená v sídle združenia na sekretariáte,
c) krátky opis priebehu prerokovávania jednotlivých bodov programu,
d) schválené uznesenia s termínmi plnenia a prípadne s uvedením osôb zodpovedných za ich
plnenie.
8.8 Zápisnica musí byť spracovaná tak, aby bola do troch pracovných dní odo dňa zasadnutia
prezídia odoslaná všetkým členom Únie.
8.9 Verifikované originály zápisov zo zasadnutí prezídia musia byť uložené na Sekretariáte Únie
najmenej po dobu troch rokov.
8.10 Pokiaľ uznesenie zo zasadnutia ukladá terminované úlohy konkrétnym osobám, musí byť
splnenie týchto úloh prerokované v rámci programu najbližšieho zasadnutia.

Článok IX
Prezident
9.1

9.2
9.3

9.4

Prezident je štatutárny orgán združenia, ktorý rozhoduje v mene združenia o všetkých
otázkach, ktoré nie sú týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti prezídia, a koná v mene
združenia.
Prezident je povinný vykonávať svoju funkciu nestranne s náležitou odbornou starostlivosťou
a v súlade so záujmami združenia a všetkých jeho členov.
Prezidenta volí a odvoláva prezídium z osôb navrhnutých členom združenia. Za prezidenta je
zvolený ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov v príslušnom hlasovaní. Funkčné
obdobie prezidenta je 4 roky, pokiaľ prezídium neurčí inak.
Prezident sa môže vzdať svoje funkcie a doručiť o tom písomné oznámenie združeniu.
Prezídium je povinné prerokovať vzdanie sa prezidenta na svojom najbližšom zasadnutí po
doručení písomného oznámenia prezidenta o vzdaní sa funkcie. Vzdanie sa funkcie prezidenta
je účinné odo dňa prvého zasadnutia prezídia nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie.
Ak sa prezídium nebude konať ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie
prezidenta, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.
Ak sa prezident vzdá funkcie na zasadnutí prezídia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.

Článok X
Sekretariát Únie
10.1 Sekretariát Únie zabezpečuje každodennú činnosť združenia. Na čele Sekretariátu Únie stojí
výkonný riaditeľ, ktorý zodpovedá za jeho činnosť. Výkonný riaditeľ je menovaný prezidentom
bez zbytočného odkladu po jeho zvolení.
10.2 Členovia Sekretariátu Únie, vrátane výkonného riaditeľa, sú k združeniu v zamestnaneckom
pomere, pričom pracovnú zmluvou, ktorou sa upravuje tento vzťah, schvaľuje a podpisuje
prezident.
10.3 Výkonný riaditeľ zodpovedá najmä za
a) obsahovú prípravu a organizačné zabezpečenie zasadnutí prezídia,
b) návrhy a prípravu vykonávacích predpisov a dokumentov, ktoré prijíma, prerokováva a
schvaľuje prezídium,

c)

prípravu na prerokovanie návrhu výberu stretnutí pre priame televízne prenosy, v súlade
so súťažným poriadkom futbalu, „Rozpisom súťaže“ a platnými zmluvnými vzťahmi s
marketingovým partnerom a príslušnou televíziou,
d) spoluprácu s odbornými komisiami SFZ,
e) operatívne riešenie všetkých ostatných záležitostí súvisiacich s činnosťou Únie, ako aj
riadením najvyššej futbalovej súťaže.
10.4 Výkonný riaditeľ sa zúčastňuje zasadnutí prezídia s poradným hlasom.

Článok XI
Konanie v mene združenia
11.1 Vo všetkých veciach zaväzujúcich združenia vo vzťahu k tretím osobám je oprávnený konať
a podpisovať prezident alebo výkonný riaditeľ na základe a v rozsahu poverenia prezidenta.
11.2 Podpisovanie za združenie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu združenia
pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis s uvedením funkcie, ktorú zastáva.

Článok XII
Zánik združenia
12.1 Zániku združenia predchádza jeho zrušenie, o ktorom rozhoduje prezídium. Pred zánikom
združenia sa vyžaduje jeho likvidácia, ak združenie zaniká bez právneho nástupníctva, na ktorú
sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácií obchodných spoločností.
12.2 Likvidátora menuje prezídium a likvidačný zostatok sa musí použiť v súlade s účelom založenia
združenia.
12.3 Združenie zaniká dňom výmazu z registra záujmových združení právnických osôb.

Článok XIII
Prechodné ustanovenia k 4. júlu 2014
13.1 Kandidáti, ktorí boli navrhnutí na funkciu prezidenta, podľa stanov združenia účinných do 3.
júla 2014 sa považujú za kandidátov navrhnutých na funkciu prezidenta podľa stanov účinných
od 4. júla 2014.

Článok XIV
Záverečné ustanovenia
14.1 Tieto stanovy možno meniť alebo dopĺňať len spôsobom schválenia takýchto zmien a doplnení
prezídiom.
14.2 Tieto stanovy boli schválené Prezídiom Únie na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 2.
februára 2009 a nadobúdajú účinnosť dňom registrácie združenia v príslušnom registri
vedenom na obvodnom úrade v sídle kraja príslušnom podľa sídla združenia.
14.3 Zmeny znenia týchto stanov boli schválené Prezídiom Únie na jeho mimoriadnom zasadnutí
konanom dňa 19. januára 2011 a nadobudli účinnosť dňom ich schválenia.

