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ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA

ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA: Bioeconomy Cluster

Zmluva o založení záujmového združenia právnických osôb
Zmluvné strany – zakladatelia:
1.

PROUNION a.s.
IČO: 45 597 103
so sídlom: Piaristická 2, 949 01 Nitra
spoločnosť zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Nitra, vložka č. 10420/N
v zastúpení: Ing. Daniel Ács, PhD. - predseda predstavenstva

2.

Projektové služby, s.r.o.
IČO: 36 558 567
so sídlom: Valentiniánova 2, 851 10 Bratislava
spoločnosť zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, vložka č.
56089/B
v zastúpení: Ing. Marek Pihulič - konateľ

3.

Pivovar Trogár, s.r.o.
IČO: 48 177 369
so sídlom: Rajská 7, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
spoločnosť zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, vložka č.
104374/B
v zastúpení: Ing. Martin Wolf - konateľ

uzatvárajú dňa 3. decembra 2015 túto zmluvu o založení záujmového združenia právnických
osôb s názvom Bioeconomy Cluster, so sídlom v Nitre, Piaristická 2.
Článok I
(1) Zmluvné strany touto zmluvou zakladajú záujmové združenie právnických osôb za účelom
zastupovania svojich členov, zabezpečovania spoločného vystupovania, propagácie
a presadzovania spoločných záujmov.
(2) Predmetom činnosti združenia je:







zabezpečovať rozvoj spolupráce medzi členmi združenia, ako aj so subjektmi mimo
združenia, pôsobiacimi v oblasti bioekonomiky,
podporovať rozvoj podnikov a organizácií, ktoré sú členmi združenia, vrátane podpory
ich konkurencieschopnosti a zlepšovania hospodárskych výsledkov členov združenia,
vytvoriť komunikačnú platformu medzi verejnou správou, podnikateľským sektorom
a vedecko-výskumnými a vzdelávacím organizáciami a inštitúciami, ktoré majú
spoločné záujmy,
poskytovať poradenské služby členom združenia,
podporovať výmenu informácií na národnej aj medzinárodnej úrovni,
zabezpečovať prípravu, predkladanie a implementáciu spoločných projektov na
národnej a medzinárodnej úrovni,
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vyhľadávať možnosti financovania projektov,
podporovať zapájanie sa do medzinárodných partnerstiev najmä v rámci projektov pre
oblasť vzdelávania, výskumu, vývoja a prenosu know-how,
podporovať výskum, vývoj produktov, inovácie a transfer technológií členov
združenia,
organizovať odborné semináre, workshopy, konferencie, školenia a kurzy,
vypracovávať štúdie, prieskumy, analýzy a prognózy, primárne so zameraním na trhy,
na rozvoj technológií a inovácií,
zabezpečovať propagáciu členov združenia v rámci národných a medzinárodných
podujatí,
koordinovať spoluprácu v oblasti marketingu a hľadania nových perspektívnych
trhov.
Článok II

Názov združenia: Bioeconomy Cluster
Skrátený názov: BEC
Článok III
Sídlo združenia je Piaristická 2, 949 01 Nitra.
Článok IV
Právna forma: združenie právnických osôb založené podľa § 20f a nasl. Občianskeho
zákonníka.
Článok V
Zmluvné strany v deň podpísania tejto zmluvy prijali stanovy tohto združenia, ktoré tvoria
prílohu tejto zmluvy a bližšie upravujú vzájomné práva a povinnosti členov tohto združenia.
Článok VI
(1) V mene združenia je oprávnený konať riaditeľ.
(2) Za riaditeľa združenia bola zakladateľmi menovaná Ing. Katarína Blicklingová, PhD., nar.
13.07.1985, trvale bytom Ždiarska 9, 949 01 Nitra.
(3) Návrh na zápis tohto združenia do registra záujmových združení právnických osôb
vedeného príslušným okresným úradom v sídle kraja je oprávnený podať riaditeľ združenia,
ktorý je zároveň oprávnený uskutočniť aj ďalšie právne úkony spojené s registráciou tohto
združenia.

ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA: Bioeconomy Cluster
Článok VII
(1)

Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou a stanovami
združenia sa riadia Občianskym zákonníkom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi
predpismi.

(2)

Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
jedno vyhotovenie (jej originál), jeden rovnopis je určený združeniu Bioeconomy
Cluster a jeden rovnopis bude predložený ako príloha k návrhu na registráciu združenia.

(3)

Zmluvné strany obsahu zmluvy porozumeli, vyhlasujú, že bola uzavretá podľa ich
právnej a slobodnej vôle a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Nitre dňa 03.12.2015

