
 

 

Zoznam listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapisovaných údajov 

o európskom zoskupení územnej spolupráce  

 

 

Zapisovaný údaj 

 

 

Prílohy 

 

 

Poznámka 

 

Názov 

zoskupenia 

 

1. Dohovor 

2. Stanovy  

3. Súhlas každého dotknutého  

členského štátu so zmenou 

dohovoru 

• Originál alebo úradne osvedčená kópia 

nového znenia dohovoru a stanov. Dohovor 

a stanovy podpisujú všetci členovia 

zoskupenia: pravosť podpisov musí byť 

úradne osvedčená. Z nového znenia listín 

vyplýva zmena názvu zoskupenia.  

• Nové znenie dohovoru odsúhlasil každý 

dotknutý členský štát (čl. 4 ods. 6 nariadenia 

(ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení 

územnej spolupráce (EZÚS) v platnom 

znení).  

 

Sídlo  

 

1. Dohovor 

2. Stanovy 

3. Súhlas každého dotknutého 

členského štátu so zmenou 

dohovoru 

• Originál alebo úradne osvedčená kópia 

nového znenia dohovoru a stanov. Dohovor 

a stanovy podpisujú všetci členovia 

zoskupenia: pravosť podpisov musí byť 

úradne osvedčená. Z nového znenia listín 

vyplýva zmena sídla zoskupenia.  

• Nové znenie dohovoru odsúhlasil každý 

dotknutý členský štát (čl. 4 ods. 6 nariadenia 

(ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení 

územnej spolupráce (EZÚS) v platnom 

znení). 

Čas, na aký sa 

zoskupenie 

zakladá 

 

1. Dohovor 

2. Stanovy 

3. Súhlas každého dotknutého 

členského štátu so zmenou 

dohovoru 

• Originál alebo úradne osvedčená kópia 

nového znenia dohovoru a stanov. Dohovor 

a stanovy podpisujú všetci členovia 

zoskupenia: pravosť podpisov musí byť 

úradne osvedčená. Z nového znenia listín 

vyplýva zmena doby trvania zoskupenia. 

Uvádza sa presný dátum na aký sa 

zoskupenie založilo resp. slovo „neurčitý“.   

• Nové znenie dohovoru odsúhlasil každý 

dotknutý členský štát (čl. 4 ods. 6 nariadenia 

(ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení 

územnej spolupráce (EZÚS) v platnom 

znení). 

 

Cieľ/úlohy 

zoskupenia 

 

 

 

1. Dohovor 

2. Stanovy 

3. Súhlas každého dotknutého 

členského štátu so zmenou 

• Originál alebo úradne osvedčená kópia 

nového znenia dohovoru a stanov. Dohovor 

a stanovy podpisujú všetci členovia 

zoskupenia: pravosť podpisov musí byť 

úradne osvedčená. Z nového znenia listín 



 

dohovoru vyplýva zmena cieľa alebo úloh zoskupenia.  

• Nové znenie dohovoru odsúhlasil každý 

dotknutý členský štát (čl. 4 ods. 6  nariadenia 

(ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení 

územnej spolupráce (EZÚS) v platnom 

znení). 

Predmet činnosti 

podľa § 26 ods. 1 

 

1. Dohovor 

2. Stanovy 

3. Súhlas každého dotknutého 

členského štátu so zmenou 

dohovoru 

4. Listina, ktorou sa 

preukazuje oprávnenie na 

podnikanie v predmete 

podnikania, ktorý sa navrhuje 

zapísať 

• Originál alebo úradne osvedčená kópia 

nového znenia dohovoru a stanov. Dohovor 

a stanovy podpisujú všetci členovia 

zoskupenia: pravosť podpisov musí byť 

úradne osvedčená. Z nového znenia listín 

vyplýva vykonávanie podnikateľskej činnosti  

zoskupenia v zmysle § 26 ods. 1 zákona resp. 

jej zmena.  

• Nové znenie dohovoru odsúhlasil každý 

dotknutý členský štát (čl. 4 ods. 6 nariadenia 

(ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení 

územnej spolupráce (EZÚS) v platnom 

znení). 

• Listina, ktorou sa preukazuje oprávnenie na 

podnikanie v predmete podnikania, ktorý sa 

navrhuje zapísať je napr. živnostenský list, 

koncesná listina alebo iný doklad 

preukazujúci oprávnenie na podnikanie. 

Členovia 

zoskupenia 

1. Dohovor 

2. Stanovy 

3. Súhlas každého dotknutého 

členského štátu so zmenou 

dohovoru 

4.  Súhlas s účasťou člena 

v zoskupení udelený podľa 

nariadenia (ES) č. 1082/2006 

o Európskom zoskupení 

územnej spolupráce (EZÚS) 

v platnom znení  

5. Znalecký posudok 

6. Listina, ktorou sa 

preukazuje rozsah splatenia 

vkladov jednotlivých členov 

 

(jednotlivé prílohy závisia od 

druhu zmeny zapisovaných 

údajov o členoch zoskupenia) 

• Originál alebo úradne osvedčená kópia 

nového znenia dohovoru a stanov. Dohovor 

a stanovy podpisujú všetci členovia 

zoskupenia: pravosť podpisov musí byť 

úradne osvedčená. Z nového znenia listín 

vyplýva zmena členov zoskupenia resp. 

zmena údajov, ktoré sa o nich do registra 

zapisujú.  

• Nové znenie dohovoru, ak je to potrebné, 

odsúhlasil každý dotknutý členský štát (čl. 4 

ods. 6 nariadenia (ES) č. 1082/2006 o 

Európskom zoskupení územnej spolupráce 

(EZÚS) v platnom znení).   

• Ak do zoskupenia vstupuje nový člen 

k návrhu sa prikladá aj rozhodnutie 

členského štátu (podľa ktorého práva člen 

vznikol) o schválení účasti člena v zoskupení 

resp. listina, ktorou sa preukazuje, že člen 

zoskupenia, získal tzv. tichý súhlas členského 

štátu (podľa ktorého práva člen vznikol).  

• Ak do zoskupenia vstupuje nový člen, 

ktorého vklad má nepeňažnú formu, k návrhu 

sa prikladá aj znalecký posudok.  Znaleckým 

posudkom sa preukazuje, že hodnota 

nepeňažného vkladu zodpovedá hodnote 

prevzatého záväzku na vklad do majetku 

zoskupenia.  

• Ak nastala zmena v rozsahu splatenia 



 

 

vkladov jednotlivých členov resp. pri vstupe 

nového člena do zoskupenia k návrhu sa 

prikladá aj listina, ktorou sa preukazuje 

aktuálny rozsah splatenia vkladov 

jednotlivých členov napr. písomné vyhlásenie 

správcu vkladov alebo vyhlásenie 

štatutárneho orgánu (riaditeľa), resp. 

uznesenie zhromaždenia o rozsahu splatenia 

vkladu jednotlivých členov. 

Štatutárny orgán 

- riaditeľ 

1. Listina, ktorou sa 

preukazuje skončenie funkcie 

riaditeľa 

2. Listina, ktorou sa 

preukazuje vznik funkcie 

riaditeľa 

3.  Listina, ktorou sa 

preukazuje bezúhonnosť 

riaditeľa 

4. Listina, z ktorej vyplýva 

zmena zapisovaných údajov 

o riaditeľovi 

 

(jednotlivé prílohy závisia od 

druhu zmeny zapisovaných 

údajov o štatutárnom orgáne 

zoskupenia) 

 

• Rozhodnutie zhromaždenia o odvolaní 

riaditeľa resp. iná listina, ktorou sa 

preukazuje skončenie funkcie riaditeľa (z 

listín musí vyplývať deň skončenia funkcie 

riaditeľa).  

• Rozhodnutie zhromaždenia o vymenovaní 

riaditeľa, z ktorého vyplývajú zapisované 

údaje o riaditeľovi (meno, priezvisko 

a bydlisko) a deň vzniku jeho funkcie.  

• Výpis z registra trestov nového riaditeľa, 

nie starší ako tri mesiace, vydaný príslušným 

orgánom štátu, ktorého je fyzická osoba 

štátnym príslušníkom. Ak sa takýto doklad 

v uvedenom štáte nevydáva, nahrádza výpis 

z registra trestov rovnocenná listina vydaná 

príslušným orgánom uvedeného štátu.  

• Listina, z ktorej vyplýva zmena 

zapisovaných údajov o riaditeľovi napr. 

forma čestného vyhlásenia o zmene 

priezviska, bydliska. 

Vstup 

zoskupenia do 

likvidácie 

1. Listina, ktorou sa 

preukazuje zrušenie 

zoskupenia a jeho vstup do 

likvidácie 

• Rozhodnutie členov zoskupenia o zrušení 

zoskupenia a jeho vstupe do likvidácie. 

Skončenie 

likvidácie 

zoskupenia 

1. Listina, ktorou sa 

preukazuje skončenie 

likvidácie 

• Rozhodnutie členov zoskupenia o schválení 

účtovnej závierky, konečnej správy 

o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie 

likvidačného zostatku. 

• Rozhodnutie členov zoskupenia o zrušení 

rozhodnutia o zrušení zoskupenia pred 

rozdelením likvidačného zostatku. 

• Doklad preukazujúci uloženie likvidačného 

zostatku do úschovy. 

  


