
Príloha č. 2
Vstup mesta  Svidník  do  združenia  Karpatský  Euroregión  Slovensko  –  Sever  a  uzatvorenie  dohody o  spolupráci  medzi 
združením Karpatský Euroregión Poľsko a Mestom Svidník.

Úplné znenie
STANOV

OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Karpatský Euroregión Slovensko-Sever
 Dodatok č.1 

Článok 1.
Všeobecné ustanovenia

1.1 Názov

 Karpatský Euroregión Slovensko-Sever
/ďalej len  KESS/.

1.2 Sídlo

Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov

1.3 Cieľ KESS

1.3.1. KESS  je združenie občanov, ktorí majú rovnaký cieľ  -  podporovať, koordinovať a 
            rozvíjať  všestrannú teritoriálnu cezhraničnú spoluprácu pri tvorbe  vhodných 
            podmienok pre spoluprácu mestskej samosprávy Karpatského Euroregiónu   
            a jeho zvláštnosti v oblasti ochrany prírody, využívania jej turistických, rekreačných  
            hodnôt, kultúry a športu ako aj v oblasti lesníctva. 
Všestranná spolupráca v oblasti:

1.3.2.1   plánovania priestorového hospodárstva,
1.3.2.2   harmonického rozvoja komunálneho priemyslu
1.3.2.3   harmonického rozvoja priemyslu
1.3.2.4   harmonického rozvoja poľnohospodárstva
1.3.2.5 ochrany prírody 
1.3.2.6 rozvoja dopravy a spojov
1.3.2.7   rozvoja cestovného ruchu a prepravy cez hranice
1.3.2.8   obchodu a služieb
1.3.2.9   osvety a náuky
1.3.2.10 ochrany zdravia
1.3.2.11 kultúry a umenia
1.3.2.12 kontaktov a výmeny mládeže
1.3.2.13 rozvoja turistiky, agroturistiky,  rekreácie a športu
1.3.2.14 iných oblasti spoločných záujmov

1.3.2. Všestranná  spolupráca  opísaná  v článku  1.3.2  je  realizovaná  predovšetkým 
prostredníctvom riadnych a podporujúcich členov KESS.



1.3.3. Sieť  miest  na  realizáciu  svojich  cieľov  môže  prevádzať  ekonomickú  spoluprácu 
v súlade s platnými predpismi.

1.3.4. KESS realizuje svoje ciele prostredníctvom:
           1.3.5.1 Organizovania školení, workshopov, simpozií, seminárov, konferencií,    
                       rácovnych stáži, tvorivých dielni, veľtrhov.

1.3.5.2   Organizovanie stretnutí obyvateľov.
1.3.5.3   Medialnych akcií, internetových  konferencii a súťaži.
1.3.5.4  Spolupráce s štátnou správou, samosprávou a inými organizáciami  
             podieľajúcimi sa na spolupráci.
1.3.5.5  Vypracovávania a prezentácie návrhov konkrétnych právnych   
              a organizačných riešení zodpovedným  štátnym orgánom.
1.3.5.6  Propagácie  rozhodnutí a cieľov vytýčených pre teritoriálnu spoluprácu. 
1.3.5.7  Prípravy a realizácie programov a projektov určených v cieľoch štatúte KESS.
1.3.5.8 Realizácie  špecifických stredísk, kancelárií podporujúcich spoluprácu v súlade 
            so štatútom KESS.
1.3.5.9 Cezhraničnej spolupráce s organizáciami s podobnými cieľmi.
1.3.5.10 Vykonávanie akcií informujúcich o programoch a skúseností susedskej  
             európskej spolupráce.
1.3.5.11 Realizácie  rozhovorov všeobecne zlúčiteľných  o budúcnosti  
              teritoriálnej spolupráci v Európe.
1.3.5.12 Oznamovania  nových smerov a foriem teritoriálnej  spolupráce Rade  
              Európskej  únie, Európskemu parlamentu, Rade Európy a Európskej komisií.

1.3.5. Upevňovanie znalosti o histórii, tradíciách a kultúre v Karpatskom Euroregióne.
1.3.6. Prehlbovanie  spolupráce  a rozvoj  dobrých  vzťahov  medzi  mestami  a inštitúciami 

v Karpatskom Euroregióne.
1.3.7. Realizácia spoločných činnosti v oblasti ochrany prírody.
1.3.8. Upevňovanie zdravia a upevňovanie prevencie v tejto oblasti.
1.3.9. Výmena v oblasti kultúry a školstva.
1.3.10. Výmena  skúsenosti z oblasti sociálnej starostlivosti.
1.3.11. Riešenie rozvoja poľnohospodárstva a prostredia obcí.
1.3.12. Výmena skúsenosti z oblasti administratívy a hospodárskych inštitúcií.
1.3.13. Výmena skúsenosti v oblasti samosprávy miest a obcí.
1.3.14. Výmena skúsenosti v oblasti riešenia problémov školstva.
1.3.15.  Na splnenie týchto cieľov zamestnáva vlastných zamestnancov.

1. 4 Členstvo

1.4.1. Členom KESS sú všetky fyzické a právnické osoby, ktoré prejavia záujem vstúpiť do  
           združenia a podieľať sa na plnení cieľov združenia či už finančne alebo organizačne.
1.4.2 Právnické osoby môžu byť iba podporujúcim členom KESS,
1.4.3 Členmi sú :
1.4.3.1 Riadni členovia vrátane zakladajúcich členov,
1.4.3.2 Podporujúci členovia,
1.4.3.3 Čestní členovia.
1.4.4 Riadnymi  členmi  môžu  byť  fyzické  osoby  akceptujúce  ciele  KESS  obsiahnuté 

v Stanovách,
1.4.5 Podporujúcim členom môže  byť  fyzická  alebo  právnická  osoba,  majúca  záujem o 

činnosť KESS. Právnická osoba koná v KESS prostredníctvom svojho predstaviteľa,



1.4.6 Čestným členom môže byť fyzická osoba, ktorá sa osobitne významným spôsobom 
zaslúžila o rozvoj ideí KESS alebo sa iným spôsobom významne zaslúžila o rozvoj 
KESS, 

1.4.7 Riadnych  a  podporujúcich  členov  prijíma  hlasovaním  Predsedníctvo  na  základe 
písomnej  žiadosti  kandidáta  a  písomného  odporúčania  najmenej  3  zakladajúcich 
členov,

1.4.8 Čestného člena schvaľuje Valné zhromaždenie na návrh Predsedníctva,
1.4.9 Členstvo vzniká na základe dobrovoľnosti, podaním prihlášky písomnou formou a jej
            schválením Predsedníctvom KESS.

1. 5 Práva a povinnosti členov

1.5.1 Člen má právo zúčastňovať sa na  zasadnutiach, podávať návrhy na činnosť, žiadať si 
informácie o činnosti a hospodárení KESS,

1.5.2 Za člena výboru môže byť volený ktorýkoľvek člen  KESS,
1.5.3 Každý člen je povinný dodržiavať stanovy KESS,
1.5.4 Riadny člen má právo:
1.5.5.1 Voliť a byť volený do orgánov KESS,
1.5.5.2 Podieľať sa na činnosti KESS,
1.5.5.3 Obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
1.5.5.4 Byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov KESS,
1.5.5.5 Prezentácie skúseností a návrhov orgánom KESS,
1.5.5.6 Účasti na stretnutiach, podujatiach, konferenciách, sympóziách a pod. organizovaných 

orgánmi KESS,
1.5.5.7 Využívať zariadenia, a pomoc KESS,
1.5.5.8 Nosiť znak KESS,
1.5.6 Riadny člen je povinný :
1.5.6.1 Aktívne sa zúčastňovať na práci a na realizácii cieľov KESS,
1.5.6.2 Dodržiavať Stanovy, odporúčania a uznesenia schválené orgánmi KESS,
1.5.6.3 Platiť členské príspevky,
1.5.6.4 Ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia,
1.5.7  Podporujúci a čestní členovia :
1.5.7.1 Majú s výnimkou aktívneho a pasívneho volebného práva všetky práva uvedené   
               v článku 1.5 ods. 1.5.5.2 až 1.5.5.8.
1.5.7.2  Podporujúci a čestní členovia majú právo s hlasom poradným zúčastňovať zasadnutí 
               orgánov KESS,
1.5.7.3  Podporujúci členovia sú povinní riadne platiť členské príspevky a iné deklarované, 
               ako aj dodržiavať Stanovy, pravidlá a uznesenia orgánov KESS,
1.5.7.4 Čestní členovia sú oslobodení od platenia členských príspevkov.



1.6 Ukončenie členstva

Zánikom KESS,
Dobrovoľným vystúpením z členstva v KESS na základe písomného oznámenia 
podaného Predsedníctvu,
Smrťou resp. stratou právnej subjektivity podporujúceho člena,
Vyškrtnutím zo zoznamu členov z dôvodu neospravedlneného meškania platieb 
členských príspevkov, z dôvodu nečinnosti, resp. neplnením iných povinností člena, 
prekračujúcich 6 mesiacov,
Vylúčením zo združenia na základe rozhodnutia Predsedníctva v prípade potvrdenia 
porušenia zásad Stanov, nedodržiavania pravidiel a uznesení členom,
Zbavením čestného členstva v dôsledku konania poškodzujúceho záujmy KESS 
Valným zhromaždením,
Ukončenie členstva podľa čl. 1.6, body 1.6.4 až 1.6.6 schvaľuje Predsedníctvo KESS,
Predsedníctvo KESS je povinné o vymazaní či vylúčení informovať člena s uvedením 
príčiny vymazania či vylúčenia, s uvedením práva na odvolanie Valnému 
zhromaždeniu, do 7 dní od prijatia rozhodnutia.

Článok 2

Spôsob ustanovovania orgánov a ich právomoci

2. 1 Orgány KESS

2.1.1 Najvyšším orgánom  -  Valné zhromaždenie  KESS,
2.1.2 Riadiaci orgán – Predsedníctvo KESS,
2.1.3 Štatutárny zástupca – predseda  a sekretár KESS,
2.1.4 Revízna komisia KESS.

2.2     Voľby orgánov KESS– volebné obdobie

2.2.1 Voľba členov orgánov KESS sa deje na základe rovných, priamych volieb s tajným 
         hlasovaním, 
2.2.2 Volebné obdobie všetkých orgánov  KESS je 4 roky,
2.2.3 Voľby sú platné ak kandidát získa nadpolovičnú väčšinou odovzdaných hlasov,
2.2.4 Počet kandidátov do orgánov KESS nie je ohraničený, 
2.2.5 Prvé volebné obdobie všetkých orgánov je 5 rokov,
2.2.6 Uznesenia orgánov KESS, ak Stanovy neustanovujú inak, sa prijímajú verejným 
         hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov, pri prítomnosti minimálne polovice 

oprávnených členov,
2.2.7 Každému členovi prislúcha jeden hlas,
2.2.8 V prípade vystúpenia, vylúčenia alebo smrti člena orgánov KESS počas volebného 
         obdobia, ak do konca volebného obdobia zostalo menej ako 6 mesiacov, sa zloženie 
         týchto orgánov dopĺňa spomedzi nezvolených kandidátov podľa poradia získaných 
         hlasov. Doplnenie zloženia orgánov voľbou v zmysle ods.2.2.1 sa uskutoční, 
         ak do konca volebného obdobia  zostalo viac ako 6 mesiacov.

2.3 Valné zhromaždenie

2.3.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom KESS,



2.3.2 Na rokovaní valného zhromaždenia sa zúčastňujú:
2.3.2.1 S hlasom rozhodujúcim – riadni členovia,
2.3.2.2 S hlasom poradným – podporujúci a čestní členovia,
2.3.3 O mieste,  termíne  a  programe  konania  upovedomí  členov  Predsedníctvo  písomne 

najmenej 7 dní pred termínom konania Valného zhromaždenia,
2.3.4 Uznesenia Valného zhromaždenia  sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov 

pri prítomnosti:
2.3.4.1 V prvom termíne – počtu členov podľa čl.2.2.6,
2.3.4.2 V druhom termíne – vytýčenom v ten istý deň, 30 minút po prvom termíne – bez 

ohľadu na počet osôb s hlasovacím právom.

2.4 Zvolávanie a rokovania Valného zhromaždenia KESS

2.4.1 Valné zhromaždenie môže byť riadne alebo mimoriadne,
2.4.2 Riadne Valné zhromaždenie sa zvoláva raz do roka v termíne do 30. júna,
2.4.3 Valné zhromaždenie rokuje podľa ním schváleného programu rokovania,
2.4.4 Rokovanie Valného zhromaždenia vedie pracovné predsedníctvo v zložení 
         predseda, sekretár a jeden člen Predsedníctva,
2.4.5 Mimoriadne Valné zhromaždenie sa môže uskutočniť kedykoľvek v 
         odôvodnených prípadoch,
2.4.5 Mimoriadne Valné zhromaždenie zvoláva Predsedníctvo:
2.4.5.1 Z vlastnej iniciatívy,
2.4.5.2 Na návrh revíznej komisie,
2.4.5.3 Na písomný návrh minimálne ½ riadnych členov,
2.4.6 V prípade uvedenom v ods. 2.4.5.2, 2.4.5.3 a 2.8.4.3  Mimoriadne Valné zhromaždenie 
          musí byť zvolané najneskôr do 30 dní od dátumu odovzdania príslušného 
          návrhu Predsedníctvu,
2.4.7 Mimoriadne Valné zhromaždenie  rokuje výlučne o návrhoch, kvôli ktorým bolo 
         zvolané.

2.5 Právomoc Valného zhromaždenia 

2.3.1 Schválenie hlavných smerov činnosti a cieľov KESS,
2.3.2 Schválenie stanov, ich zmien a zmeny sídla KESS,
2.5.2 Schválenie rozpočtu, plánu činnosti, výročnej správy, správy o hospodárení,
2.5.3 Voľba a odvolanie Predsedu a členov Predsedníctva KESS,
2.5.4 Voľba a odvolanie Predsedu a členov Revíznej komisie,
2.5.5 Posudzovanie a schvaľovanie správ o činnosti orgánov KESS,
2.5.6 Rozhodovanie o udelení plnej moci orgánom KESS,
2.5.7 Stanovenie výšky členských príspevkov a iných poplatkov,
2.5.8 Rozhodovanie o návrhoch členov a orgánov KESS,
2.5.9 Rozhodovanie o odvolaní vo veciach členstva a rozhodnutí Predsedníctva,
2.5.10 Rozhodovanie o vstupe do iných organizácií a vystúpení z nich,
2.5.11 Voľba a odvolanie čestného člena,
2.5.12 Rozhodovanie o nakladaní s majetkom KESS prevyšujúce bežnú činnosť 

Predsedníctva, zvlášť nadobúdanie a predaj nehnuteľností,
2.5.13 Rozhodovanie o iných záležitostiach navrhnutých na rokovanie,
2.5.14 Menovanie komisií na zabezpečenie schválených činností,
2.5.15 Rozhodovanie o ukončení činnosti KESS a naložení s jeho majetkom.



2.6 Predsedníctvo

2.6.1 Predsedníctvo riadi celkovú činnosť Združenia podľa uznesení Valného zhromaždenia, 
         reprezentuje ho navonok a nesie za to zodpovednosť pred Valným zhromaždením, 
2.6.2 Predsedníctvo sa skladá z 5 – 9 členov, z toho Predsedu, 2 podpredsedov, sekretára a   
         pokladníka. Počet členov Predsedníctva stanovuje Valné zhromaždenie 
         pred ich zvolením,
2.6.3 Predseda KESS riadi činnosť Predsedníctva a zároveň je štatutárnym zástupcom KESS 

a je oprávnený konať a podpisovať v mene združenia vo všetkých veciach navonok,
2.6.4 Zásady činnosti Predsedníctva schvaľuje Valné zhromaždenie,
2.6.5 Zasadnutia Predsedníctva sa uskutočňujú podľa potreby, minimálne však raz za kvartál,
2.6.6 Predsedníctvo pre vykonávanie činností združenia môže vytvárať úrad a zamestnávať 
         zamestnancov,
2.6.7 Predsedníctvo je povinné nakladať s majetkom KESS a jeho činnosťou s náležitou s
         starostlivosťou podľa hospodárskych možností, pri prísnom dodržiavaní právnych  
         predpisov a uznesení prijatých Valným zhromaždením,
2.6.8 Pre zmluvy o budúcich zmluvách v oblasti majetkových práv a povinností KESS, ako aj 
         podpisovanie zmlúv a záväzkov v jeho mene sú potrebné spoločné podpisy dvoch 
         členov Predsedníctva, v tom Predsedu,
2.6.9 Pre podpisovanie dokumentov finančne - účtovníckych je potrebný podpis Predsedu 
         alebo sekretára KESS,
2.6.10 Pre podpis ostatných listín a dokumentov je potrebný podpis Predsedu alebo iného 
           splnomocneného člena Predsedníctva.

2.7 Povinnosti Predsedníctva

2.7.1 Realizácia cieľov KESS a vykonávanie uznesení Valného zhromaždenia,
2.7.2 Tvorba jednotlivých smerov činnosti,
2.7.3 Vypracovanie návrhu rozpočtu a plánu činnosti,
2.7.4 Dohľad nad správou majetku KESS,
2.7.5 Rozhodovanie o predĺžení splatnosti  a odpustení členských príspevkov alebo iných 

povinností určených Valným zhromaždením,
2.7.6 Schvaľovanie rozhodnutí nezverených do výlučnej pôsobnosti Valného zhromaždenia,
2.7.7 Prijímanie  rozhodnutí  týkajúcich  sa  nadobudnutia  nehnuteľného  a  hnuteľného 

majetku, ako aj zbavovania sa hnuteľného majetku,
2.7.8 Menovanie komisií, spolkov a určenie ich činnosti,
2.7.9 Zvolanie Valného zhromaždenia,
2.7.10 Organizovanie a realizácia hospodárskej činnosti,
2.7.11 Rozhodovanie o veciach členstva,
2.7.12 Vedenie dokumentácie o členstve,
2.7.13 Navrhovanie na zvolenie resp. odvolanie čestného člena KESS,
2.7.14 Vypracovanie a predkladanie správ o činnosti pre Valné zhromaždenie,
2.7.15 Navrhovanie uznesení a vypracovanie projektov. 

2. 8  Revízna komisia

2.8.1 Revízna komisia je volená Valným zhromaždením na obdobie 4 rokov a za svoju 
         činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu KESS,
2.8.2 Je orgánom združenia pre kontrolu jeho činnosti, dodržiavania stanov a vnútorných 



         predpisov, a kontrolu hospodárenia,
2.8.3 Revízna komisia pozostáva z troch členov, predsedu, jeho zástupcu a tajomníka,
2.8.4 Do okruhu činností revíznej komisie patrí:
2.8.4.1 Kontrola činnosti KESS,
2.8.4.2 Navrhovanie na vykonanie opatrení z vykonaných kontrol predsedníctvu a ich  
            kontrola,
2.8.4.3 Právo navrhovať zasadnutie Mimoriadneho Valného zhromaždenia v prípade,  
            ak Predsedníctvo nedodržiava povinnosti uložené mu Stanovami, a navrhovanie   
            odvolania členov Predsedníctva, ako aj žiadosti o zvolanie Predsedníctva,
2.8.4.4 Zvolanie valného zhromaždenia v prípade, ak ho nezvolá predsedníctvo 
            v termíne určenom Stanovami,
2.8.4.5 Navrhovanie Valnému zhromaždeniu  na udelenie (resp. neudelenie) plných 
            moci pre Predsedníctvo KESS,
2.8.4.6 Podávanie správ o svojej činnosti Valnému zhromaždeniu,
2.8.4.7 Predseda a členovia Revíznej komisie sa majú právo zúčastňovať s hlasom poradným  
            zasadnutí Predsedníctva,
2.8.4.8 Členovia Revíznej komisie nemôžu vykonávať iné funkcie v orgánoch KESS,
2.8.4.9 Revízna komisia pracuje podľa rokovacieho poriadku schváleného valným 
            zhromaždením.

Článok 3.

Majetok, fondy, finančné prostriedky a hospodárenie

3.1 Majetok a fondy

3.1.1 Majetok KESS tvorí nehnuteľný majetok, hnuteľný majetok a fondy,
3.1.2 Majetok môže byť určený výlučne pre realizáciu cieľov KESS podľa Stanov.

3.2 Zdroje finančných prostriedkov

3.2.1 Zdrojom príjmov sú  členské príspevky, dobrovoľné príspevky a dary od fyzických  
        a právnických osôb, dotácie a granty od právnických osôb, príspevky z iných akcií,
3.2.2 Príjmy z hnuteľného a nehnuteľného majetku v majetku alebo v užívaní KESS,
3.2.3 Dotácie,
3.2.4 Dividendy patriace KESS v kapitalových spoločnostiach,
3.2.5 Príjmy z činnosti podľa Stanov,
3.2.6 Zisky z vykonávanej hospodárskej činnosti,
3.2.7 Členský príspevok je nutné zaplatiť do konca I. kvartálu každého roka. Novoprijatí 
         členovia platia členské príspevky podľa zásad určených Predsedníctvom do 8 týždňov 
         od obdržania upovedomenia o prijatí za člena KESS. 

3.3 Hospodárenie 

3.3.1 Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu,
3.3.2 Rozpočet  pripravuje  Predsedníctvo   a  predkladá  ho  na  schválenie  Valnému 

zhromaždeniu,
3.3.3 Finančné prostriedky sa ukladajú vo finančnom ústave na účte KESS,
3.3.4  Podpisové právo k účtu  v peňažnom ústave  má  Predseda  KESS a  sekretár  KESS 

každý samostatne,



3.3.5 Predsedníctvo  zabezpečuje hospodárenie s finančnými prostriedkami KESS v súlade 
so  schváleným  rozpočtom  na  aktuálny  kalendárny  rok.  Priamu  zodpovednosť  za 
správu finančných prostriedkov KESS má predseda KESS  a sekretár KESS.

3.3.6 KESS vykonáva finančné hospodárenie a účtovníctvo v zhode so záväznými právnymi 
predpismi,

3.3.7 Výnosy majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa KESS,
3.3.8 KESS  môže  vytvárať  spoločnosti  a nadácie,  alebo  vstupovať  do  už  existujúcich 

a využívať dosiahnuté príjmy na činnosť určenú stanovami,
3.3.9 V záujme  vytvárania  vlastných  zdrojov  môže  KESS  vykonávať  v doplnkovom 

rozsahu  vo  vzťahu  k záujmovej  činnosti  podnikateľskú  činnosť,  súvisiacu  so 
zabezpečovaním  cieľov  a poslania  KESS,  a v súlade  so  všeobecne  záväznými 
predpismi a stanovami.

Článok 4.

Záverečné ustanovenia

4.1  Stanovy KESS nesmú byť v rozpore s platnými zákonmi,
4.2 Text Úplného znenia stanov schválený Valným zhromaždením zašle predseda KESS na 
      vedomie zakladateľom. Rovnaký postup sa zachováva aj pri zmene stanov,
4.3 Na schválenie stanov KESS a ich zmeny ako aj  na prijatie uznesenia o jeho zániku je 

potrebný  súhlas  Valného  zhromaždenia  s kvalifikovanou  väčšinou  2/3  členov,  pri 
prítomnosti minimálne ½ jeho členov,

4.4 Schválenie stanov alebo jeho zmeny ako aj prijatie uznesenia o zániku KESS môžu byť 
predmetom rokovania Valného zhromaždenia len vtedy, ak tieto boli uvedené v návrhu 
programu  rokovania  Valného  zhromaždenia.  Do  pozvánky  podľa  čl.2.3.3  je  potrebné 
pripojiť návrh na uznesenie,

4.5 Schválenie  stanov  alebo  schválenie  ich  zmeny  nadobúda  právnu  účinnosť  od  ich 
schválenia.

4.6 O zániku  združenia  zlúčením  s iným  občianskym  združením  alebo  dobrovoľným 
rozpustením rozhoduje Valné zhromaždenie. Prijímajúc uznesenie o zániku KESS Valné 
zhromaždenie  schvaľuje  aj  spôsob  vykonania  likvidácie  ako  aj  určenie  s  naložením 
majetku.Za tým účelom menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky 
a pohľadávky  a  s likvidačným   zostatkom  naloží  podľa  rozhodnutia  Valného 
zhromaždenia. Pri likvidácií KESS sa primerane postupuje podľa § 70 – 75 Obchodného 
zákonníka.

4.7 Vo veciach týkajúcich sa zániku a likvidácie KESS, ktoré nie sú určené stanovami, platia 
všeobecné právne predpisy 

4.8 Zánik  KESS je  nutné  oznámiť  15  dní  po  ukončení  likvidácie  na  Ministerstve  vnútra 
Slovenskej republiky.

 
Predseda                                                                                                              Overovateľ

Ing. Jozef Polačko                                                                                                Jozef Vojdula 
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