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Dodatok č. 1 

k stanovám Združenia obcí  Zelená cesta 
so sídlom  Hlavná ulica č. 247/107, 922 10 Trebatice 

 

 

 

 

 

ČLÁNOK  IV. 

Práva a povinnosti členov združenia 

 

 

V bode 4.3, písm. g) sa text: 

„platiť  ročné  členské  príspevky uvedené v týchto  stanovách.  Ročné členské  príspevky je možné 

platiť  aj  v  jednotlivých  splátkach  na  základe  súhlasu  rady združenia.  Následná  zmena  výšky 

členských príspevkov je v kompetencii rady združenia bez potreby zmeny stanov.“ 

 

nahrádza textom:  

„platiť riadne ročné členské príspevky uvedené v týchto stanovách a mimoriadne členské príspevky. 

Riadne ročné členské príspevky  je možné platiť aj v jednotlivých splátkach na základe súhlasu rady 

združenia. Následná zmena výšky riadnych ročných členských príspevkov je v kompetencii rady 

združenia bez potreby zmeny stanov.“ 

 

V bode 4.4, písm. b) sa text: 

„Výšku ročného členského príspevku pre všetkých členov určuje rada združenia v zmysle článku VI. 

bod 6.7, písmeno i) týchto stanov.“ 

 

nahrádza textom:  

„Výšku riadneho ročného členského príspevku ako aj výšku mimoriadneho členského príspevku pre 

všetkých členov určuje rada združenia v zmysle článku VI. bod 6.7, písmeno i) týchto stanov“ 

 

ČLÁNOK  VI.  

Rada združenia 

 

V bode 6.7, písm. i) sa text: 

„určuje   výšku   všetkých   členských  príspevkov  na  nasledujúci   rok  vždy   najneskôr  do 31. 8. 

predchádzajúceho roku;.“ 

 

nahrádza textom:  

„určuje výšku riadneho ročného členského príspevku na nasledujúci rok vždy najneskôr do 15.9. 

predchádzajúceho roku, ako aj výšku mimoriadneho členského príspevku (podľa potreby)“ 

 

ČLÁNOK  IX.  

Úprava majetkových pomerov a zásady hospodárenia  

 

V bode 9.6, písm. c) sa text: 

„členských príspevkov a vkladov jednotlivých členov;“ 

 

nahrádza textom:  

 „členských príspevkov, mimoriadnych členských príspevkov a vkladov jednotlivých členov;“ 
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ČLÁNOK  XII. 

Záverečné ustanovenia 

 

 

V bode 12.7 sa text: 

„Stanovy nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia  platnosti Zmluvy o zriadení združenia    a tvoria 

neoddeliteľnú súčasť  zmluvy o zriadení združenia.“ 

 

nahrádza textom:  

„Dodatok nadobúda platnosť dňom nasledujúcim po dni schválenia Dodatku Radou združenia na 

základe Článku XII., bod 12.4 a 12.5.“ 

 

 

   

Piešťany, dňa 23.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

…........................................................  ….............................................................. 

             Mesto Piešťany                                                                Mesto Vrbové 

v zastúpení: Miloš Tamajka, M.B.A.                             v zastúpení: JUDr. Štefan Kubík 

              primátor mesta                                                      zástupca primátorky  mesta 

 

 

   

 

 

 

 

 

…........................................................  …............................................................... 

            Obec Krakovany                                                       Obec Trebatice 

v zastúpení: PhDr. František Klinovský                       v zastúpení:  Mgr. Juraj Valo 

                starosta obce                                                               starosta obce 

 

 

 

 

 

 


