
 
 

Zoznam listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zoskupenia  

do Registra európskych zoskupení územnej spolupráce  

 

 
 

Príloha 

 

 

Poznámka 

1. Dohovor Originál alebo úradne osvedčená kópia dohovoru. Dohovor 

podpisujú všetci zakladatelia/členovia zoskupenia: pravosť 

podpisov musí byť úradne osvedčená. 

2. Stanovy Originál alebo úradne osvedčená kópia stanov. Stanovy podpisujú 

všetci zakladatelia/členovia zoskupenia: pravosť podpisov musí byť 

úradne osvedčená. 

3. Súhlas s účasťou 

zakladateľov v zoskupení  

udelený podľa nariadenia 

(ES) č. 1082/2006 

o Európskom zoskupení 

územnej spolupráce 

(EZÚS) v platnom znení 

Rozhodnutie členského štátu (podľa ktorého práva člen vznikol) 

o schválení účasti zakladateľa/člena v zoskupení resp. listina, ktorou 

sa preukazuje, že zakladateľ/člen zoskupenia, získal tzv. tichý súhlas 

členského štátu (podľa ktorého práva člen vznikol). Rozhodnutie sa 

prikladá za každého zakladateľa/ člena zoskupenia.   

4. Znalecký posudok Ak zakladateľ/člen vložil do majetku zoskupenia vklad 

v nepeňažnej forme, k návrhu na zápis sa priloží aj znalecký 

posudok. Znaleckým posudkom sa preukazuje, že hodnota 

nepeňažného vkladu zodpovedá hodnote prevzatého záväzku na 

vklad do majetku zoskupenia. 

5. Listina, ktorou sa 

preukazuje rozsah 

splatenia vkladov 

jednotlivých 

zakladateľov 

Písomné vyhlásenie správcu vkladov resp. štatutárneho orgánu 

(riaditeľa) resp. uznesenie zhromaždenia o rozsahu splatenia vkladu 

jednotlivých zakladateľov/členov. 

 

6. Listina, ktorou sa 

preukazuje vznik funkcie 

riaditeľa 

Rozhodnutie zhromaždenia o vymenovaní riaditeľa, z ktorého 

vyplývajú zapisované údaje o riaditeľovi a deň vzniku jeho funkcie. 

7. Listina, ktorou sa 

preukazuje bezúhonnosť 

fyzickej osoby (riaditeľa) 

Na účel preukázania bezúhonnosti fyzickej osoby, ktorá je štátnym 

občanom Slovenskej republiky, poskytne takáto osoba údaje 

potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (Tlačivo: Údaje 

fyzickej osoby potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov). 

Bezúhonnosť fyzickej osoby, ktorá nie je štátnym príslušníkom 

Slovenskej republiky, sa preukazuje výpisom z registra trestov alebo 

iným rovnocenným dokladom nie starším ako tri mesiace, vydaným 

príslušným orgánom štátu, ktorého je fyzická osoba príslušníkom. 

8. Splnomocnenie zvoleného 

zástupcu 

Ak návrh na zápis zoskupenia do Registra európskych zoskupení 

územnej spolupráce podáva namiesto zakladateľov zoskupenia 

zvolený zástupca, prikladá sa k návrhu na zápis aj splnomocnenie 

podpísané všetkými zakladateľmi/členmi zoskupenia. 


