STANOVY
Asociácie leasingových spoločností Slovenskej republiky
(úplné znenie s doplnkami)
V zmysle § 20f až § 20j Občianskeho zákonníka sa založením vytvorilo záujmové združenie právnických
osôb - Asociácia leasingových spoločností Slovenskej republiky.
Článok 1
Názov a sídlo združenia
Združenie má názov „ASOCIÁCIA LEASINGOVÝCH SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKEJ
REPUBLIKY“ (ďalej len „Asociácia“), ktorý je možné používať v skratke „ALS“. Sídlo Asociácie
: Mlynské nivy 7816/14, 821 09 Bratislava - Staré Mesto.
Článok 2
Pomery združenia
1) Asociácia je dobrovoľným záujmovým združením právnických osôb, podnikajúcich v oblasti
trvalého a pravidelného poskytovania lízingu. Za poskytovanie lízingu sa považuje i obdobná,
alternatívna forma financovania.
2) Asociácia je právnickou osobou, ktorá hospodári samostatne so svojím majetkom.
3) Asociácia je založená zakladateľskou zmluvou „Zmluvou o združení leasingových spoločností
Slovenskej republiky“ dňa 14.9.1992.
4) Asociácia je založená na dobu neurčitú.
Článok 3
Predmet činnosti Asociácie
Predmetom činnosti Asociácie, bez toho, aby bola dotknutá autonómia jej členov, je najmä:
1) Ochrana spoločných záujmov členov. Spoločným záujmom členov Asociácie sa rozumie
predovšetkým podpora a nediskriminácia podnikania v oblasti poskytovania lízingu na území SR,
dobré meno lízingu na území SR, vhodné legislatívne prostredie na území SR pre poskytovanie
lízingu, odstraňovanie prekážok poskytovania lízingu na území SR, ako i ďalšie právnym
poriadkom dovolené činnosti, ktorých cieľom alebo následkom nie je porušenie platných
a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo akýkoľvek iný nedovolený alebo
neoprávnený zásah do práv a právom chránených záujmov členov Asociácie alebo tretích osôb.
2) Zastupovanie členov Asociácie navonok vo vzťahu k orgánom verejnej moci a iným subjektom.
3) Presadzovanie spoločných záujmov členov Asociácie.
4) Reprezentovanie spoločných záujmov členov Asociácie na území SR, ako i mimo územia SR,
a to i v rámci medzinárodných organizácii a združení.
5) Organizovanie odborných konferencií, seminárov a školení pre členov ako i nečlenov Asociácie.
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6) Poskytovanie informácií a publikačná činnosť o leasingu a o financovaní členom ako i nečlenom
Asociácie.
7) Výkon činnosti poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania podľa Zákona o finančnom
sprostredkovaní a finančnom poradenstve.
8) Výkon odborných skúšok za účelom zabezpečenia odbornej spôsobilosti členov ako i nečlenov
Asociácie podľa Zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

Článok 4
Členstvo v Asociácii
1) Členstvo v Asociácii je zásadne dobrovoľné a je vecou stavovskej cti.
2) Členom Asociácie sa môže stať právnická osoba, so sídlom na území SR, alebo podnikajúca
na území SR, ktorá podniká v oblasti trvalého a pravidelného poskytovania lízingu, prípadne iná
právnická osoba za podmienok uvedených nižšie.
3) Formy členstva sú:
a) riadny člen
b) pridružený člen
4) Žiadosť o prijatie za člena asociácie podáva žiadateľ písomne na sekretariát Asociácie, ktorý
ju predloží na posúdenie Predstavenstvu. Predstavenstvo predloží žiadosť so svojím stanoviskom
na rozhodnutie Členskej schôdzi.
5) Riadnym členom môže byť len právnická osoba, so sídlom na území SR, alebo podnikajúca
na území SR, ktorá podniká prevažne v oblasti trvalého a pravidelného poskytovania lízingu alebo
úverov. Pridruženým členom môže byť i iná právnická osoba, ktorá sa zaoberá podnikaním
súvisiacim s poskytovaním lízingu alebo úverov. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na členov
združenia, ktorí sú členmi k 31.12.2011 a majú postavenie riadnych členov, až kým členská
schôdza nerozhodne inak.
6) Žiadosti o prijatie za člena, ako aj o forme členstva (riadny, pridružený člen) prípadne o zmene
formy členstva rozhoduje členská schôdza na základe odporúčania Predstavenstva. Pre prijatie
za člena je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Každý člen združenia
má jeden hlas.
7) Ak medzi konaním členských schôdzí prejaví záujem o vstup do Asociácie subjekt, ktorý spĺňa
podmienky článku 4 ods. 2, resp. 5 a článku 6 ods. 3, môže mu Predstavenstvo udeliť štatút
pridruženého člena - čakateľa na základe jeho žiadosti o prijatie za člena Asociácie. Plné členstvo
pridruženého člena - čakateľa schvaľuje najbližšia členská schôdza. V období pridruženého
členstva - čakateľa má takýto subjekt práva a postavenie pridruženého člena, avšak až po zaplatení
členského príspevku.
8) Členstvo v Asociácii končí:
a) stratou právnej subjektivity člena,
b) vystúpením člena,
c) vylúčením člena,
d) splynutím (fúziou) člena s inou právnickou osobou,
e) zrušením Asociácie.
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9) Z Asociácie môže člen kedykoľvek vystúpiť. Oznámenie podáva člen písomne na sekretariát.
Platnosť členstva končí šesť mesiacov po doručení písomného oznámenia Asociácii, prípadne
neskorším dňom, keď si vystupujúci člen splní všetky finančné záväzky voči Asociácii.
10) Dôvody pre vylúčenie člena z Asociácie sú hlavne:
a) zneužitie členstva takým správaním, ktoré je proti oprávneným záujmom ostatných členov
Asociácie,
b) konanie proti spoločným záujmom členov Asociácie a Asociácie samotnej,
c) nedodržiavanie povinností člena stanovených v týchto stanovách, najmä v článku 6 bod 3,
d) neplatenie členských príspevkov po dobu dlhšiu ako 3 mesiace od dátumu ich splatnosti.
11) Pre platnosť rozhodnutia o vylúčení je potrebný trojštvrtinový súhlas členov prítomných
na členskej schôdzi. Rozhodnutie o vylúčení nadobúda účinnosť jeho písomným oznámením
členovi.
12) Vylúčený člen má právo opätovného vstupu do Asociácie najskôr po uplynutí jedného
kalendárneho roku s tým, že o jeho členstve bude rozhodnuté v zmysle ustanovenia čl. 4 ods. 2) až
7) týchto stanov.
13) Aj po ukončení členstva v Asociácii je bývalý člen povinný splniť všetky svoje záväzky voči
Asociácii, ktoré na seba prevzal. Ak dôjde k ukončeniu členstva počas hospodárskeho roka, je taký
člen povinný uhradiť v plnej výške členské príspevky na celý príslušný kalendárny rok.
14) Člen, ktorého členstvo bolo ukončené, nemá nárok na podiel na majetku Asociácie a nemá právo
žiadať akékoľvek majetkové vysporiadanie.
Článok 5
Činnosť Asociácie
Funkcie Asociácie stanovené týmito stanovami, resp. ďalšími prijatými dokumentmi, budú
zabezpečované predovšetkým týmito prostriedkami:
a) zastupovanie členov Asociácie navonok vo vzťahu k orgánom verejnej moci a iným
subjektom,
b) presadzovanie a intervencie voči orgánom verejnej moci, pripomienkovanie legislatívy,
a to všetko s cieľom podpory a nediskriminácie podnikania v oblasti poskytovania lízingu
na území SR, ako i odstraňovanie prekážok poskytovania lízingu na území SR,
c) reprezentovanie spoločných záujmov členov Asociácie na území SR, ako i mimo územia
SR, a to i v rámci medzinárodných organizácii a združení,
d) organizáciou prednášok, seminárov a ďalších akcií s cieľom zvýšiť odbornosť
a informovanosť,
e) informovaním odbornej a širokej verejnosti, ako i médií o možnostiach a výhodách lízingu
pre užívateľov, dbať o dobré meno lízingu, ako i Asociácie,
f) poskytovaním vyžiadaných základných informácií a údajov o členoch Asociácie a činnosti
členov, ktorých poskytnutie nebude mať za cieľ alebo následok porušenie platných
a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo akýkoľvek iný nedovolený
alebo neoprávnený zásah do práv a právom chránených záujmov ostatných členov
Asociácie alebo tretích osôb,
g) vyberaním stanovených členských príspevkov, prijímaním darov a príspevkov
od sponzorov zo SR i zo zahraničia,
h) vydávaním odborných článkov zaoberajúcich sa problematikou lízingu.
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Článok 6
Členské práva a povinnosti
1) Každý člen Asociácie má právo:
a) zúčastniť sa členskej schôdze, rozhodovať na členskej schôdzi spolu s ostatnými
o všetkých veciach, ktoré sa týkajú činnosti Asociácie, ak tieto stanovy neurčujú inak.
Každý člen má jeden hlas,
b) voliť orgány asociácie,
c) mať prístup ku všetkým službám a publikáciám, ktoré bude Asociácia sama poskytovať,
sprostredkovať alebo inak zabezpečovať,
d) mať prístup k informáciám a štatistikám podľa usmernení, pokynov resp. rozhodnutí
Predstavenstva,
e) dávať podnet k prerokovaniu vecí na členskej schôdzi Asociácie,
f) vykonávať všetky právne úkony, ku ktorým je oprávnený podľa týchto stanov,
g) zúčastňovať sa práce výborov. Predseda výboru má právo rozhodnúť o neúčasti
pridruženého člena a pridruženého člena - čakateľa na rokovaní výboru o konkrétnom bode
rokovania,
h) poskytovať Asociácii údaje a informácie v súlade s internými predpismi Asociácie.
2) Riadny člen Asociácie má okrem ods. 1) i tieto práva:
a) byť do orgánov Asociácie volený,
b) podieľať sa na kontrole činnosti Asociácie.
3) Každý člen Asociácie je povinný:
a) dodržiavať Etický kódex členov Asociácie leasingových spoločností SR, tieto stanovy,
interné predpisy Asociácie, ako i uznesenia orgánov Asociácie,
b) konať a vystupovať voči tretím osobám v zhode so zásadami a záujmami Asociácie,
c) uhradiť bez zbytočného odkladu členské príspevky v zmysle ustanovenia čl. 7 týchto
stanov.
4) Každý člen Asociácie je povinný plniť povinnosti člena Asociácie, resp. vykonávať práva člena
Asociácie, vyplývajúce pre neho z týchto stanov, len v rozsahu, v akom plnenie týchto povinností
a výkon týchto práv nemá za cieľ alebo následok porušenie platných a účinných všeobecne
záväzných právnych predpisov alebo neoprávnený zásah do práv a právom chránených záujmov
ostatných členov Asociácie alebo tretích osôb.
Článok 7
Členské príspevky
1) Výšku členských príspevkov stanovuje členská schôdza, a to ako pre riadnych členov, tak i pre
pridružených členov (vrátane pridružených členov - čakateľov).
2) Ich splatnosť, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch stanovené inak, je 30 dní od rozhodnutia
členskej schôdze, a to vopred pre budúci hospodársky rok.
Článok 8
Orgány združenia
Orgánmi Asociácie sú:
1) členská schôdza,
2) predstavenstvo,

4

3) revízor účtov,
4) generálny tajomník,
5) výbory a
6) rozhodcovský orgán.
Článok 9
Členská schôdza
1) Členská schôdza je najvyšším orgánom Asociácie. Zúčastniť sa členskej schôdze je oprávnený
každý člen Asociácie.
2) Člena na členskej schôdzi zastupuje člen štatutárneho orgánu, alebo osoba poverená štatutárnym
orgánom písomným plnomocenstvom. Každý člen sa môže dať zastupovať iným členom Asociácie
s rovnakým členským štatútom, a to zásadne na základe písomného plnomocenstva.
3) Výlučne členská schôdza je oprávnená:
a) schvaľovať stanovy Asociácie a ich zmeny,
b) rozhodnúť o prijatí nových riadnych, ako i pridružených členov, ako i rozhodnúť
o vylúčení členov,
c) rozhodnúť o zásadnej stratégii a činnosti Asociácie,
d) rozhodovať o dobrovoľnom rozpustení Asociácie,
e) voliť a odvolávať členov predstavenstva, rozhodcovskú komisiu a revízora účtov,
f) schvaľovať rozpočet, ročnú účtovnú závierku, pravidlá a výsledky hospodárenia, ako
i výsledky kontroly,
g) stanoviť výšku členských príspevkov,
h) rozhodnúť o ďalších návrhoch, ktoré si členská schôdza vyhradí.
4) Členská schôdza sa schádza najmenej raz ročne, a to v prvých 3 mesiacoch kalendárneho roka
(výročná členská schôdza), kde je povinne prejednávaná ročná účtovná uzávierka, ako i rozpočet
bežného roka Asociácie.
5) Členskú schôdzu zvoláva Predstavenstvo.
6) Predstavenstvo je povinné okrem výročnej členskej schôdze zvolať členskú schôdzu vždy, keď
o to písomne požiada aspoň jedna štvrtina riadnych členov, ktorí v návrhu na zvolanie musia uviesť
program rokovania a dôvod nutnosti zvolania členskej schôdze.
7) Zvolanie sa uskutoční písomným oznámením všetkým členom spolu s programom rokovania
a podkladmi. Pozvánka na členskú schôdzu musí byť odoslaná najmenej 15 dní pred termínom
konania. Písomná forma je splnená zaslaním pozvánky, programu a podkladov elektronickou
formou na adresu člena.
8) Pri zostavovaní programu rokovania je predstavenstvo povinné rešpektovať písomné návrhy členov
Asociácie. Do programu budú ďalej zahrnuté také návrhy, ktoré budú predstavenstvu doručené
písomne najmenej 15 kalendárnych dní pred termínom konania členskej schôdze.
9) Členskú schôdzu vedie predseda Predstavenstva, alebo podpredseda Predstavenstva.
10) Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná aspoň polovica riadnych členov Asociácie.
Ak nie je členská schôdza uznášaniaschopná, zvolá Predstavenstvo náhradnú členskú schôdzu
s nezmeneným programom rokovania. Náhradná členská schôdza sa začne hodinu po termíne
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začiatku pôvodne zvolanej členskej schôdze. Náhradná členská schôdza bude uznášaniaschopná
bez ohľadu na prvú vetu tohto ustanovenia.
11) Pri hlasovaní má každý člen jeden hlas.
12) Uznesenie členskej schôdze je platné, ak bolo schválené jednoduchou väčšinou hlasov členov,
pokiaľ v stanovách nie je určené inak. Ku zmene stanov je potrebný súhlas najmenej dvojtretinovej
väčšiny prítomných riadnych členov Asociácie. K rozhodnutiu o rozpustení Asociácie je potrebný
súhlas najmenej dvojtretinovej väčšiny všetkých riadnych členov Asociácie.
13) V prípade ak je potrebné rozhodnutie členskej schôdze bez zbytočného odkladu, je možné
korešpondenčné hlasovanie. V takomto prípade sa k návrhu na rozhodnutie pripoja materiály, o
ktorých má členská schôdza rozhodnúť, hlasovacie lístky a návratová obálka a v návrhu sa uvedie
dátum, do ktorého má byť odoslaná návratová obálka s hlasovacím lístkom, a poučenie o spôsobe
hlasovania a úprave hlasovacieho lístka. V prípade korešpondenčného hlasovania sa na platnosť
akéhokoľvek uznesenia vyžaduje súhlas najmenej dvojtretinovej väčšiny všetkých riadnych členov
Asociácie. Korešpondenčným hlasovaním nie je možné rozhodovať o dobrovoľnom rozpustení
Asociácie.
14) O rokovaní a uzneseniach členskej schôdze vyhotoví do 30 dní sekretariát Asociácie zápisnicu ,
ktorú doručí všetkým členom Asociácie.
15) Zápisnica obsahuje najmä:
a) program rokovania členskej schôdze.
b) prezenčnú listinu,
c) návrhy a uznesenia k jednotlivým bodom programu. Pri hlasovaniach sa vždy uvedie počet
hlasujúcich za návrh, proti a počet členov, ktorí sa zdržali hlasovania. Každý člen
má právo, aby sa jeho rozdielny názor na návrh uviedol v zápise.
16) Zápisnicu vyhotovuje zapisovateľ. Podpisuje ju predsedajúci, overovateľ a zapisovateľ.
Overovateľ a zapisovateľ sa volia na každej členskej schôdzi.
Článok 10
Predstavenstvo
1) Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Asociácie, ktorý riadi činnosť Asociácie a koná v jej mene.
Rovnako je Predstavenstvo kontrolným orgánom Asociácie voči sekretariátu. Za svoju činnosť
je Predstavenstvo zodpovedné členskej schôdzi. Predstavenstvo tvorí jeden predseda, dvaja
podpredsedovia (pre styk so zahraničím bude Asociácia používať titul prezident a viceprezident)
a ďalší členovia, až do celkového počtu 7 členov.
2) Členovia Predstavenstva sú volení členskou schôdzou. Predstavenstvo volí zo svojich členov
predsedu.
3) Voľby sú vykonané tajne. Jednotlivých kandidátov navrhuje volebný výbor volený členskou
schôdzou.
4) Funkčné obdobie je dvojročné a nekončí skôr, kým nie je vykonaná voľba nového predsedu.
5) Do týchto funkcií môžu byť volení iba štatutárni zástupcovia riadnych členov Asociácie alebo
fyzická osoba, ktorá zastupuje riadneho člena v Asociácii na základe písomného plnomocenstva.
6) Členstvo v Predstavenstve zaniká:
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) vzdaním sa funkcie,
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c) odvolaním z funkcie,
d) zánikom funkcie štatutárneho zástupcu riadneho člena Asociácie, resp. odvolanie
splnomocnenia na zastupovanie v Asociácii.
7) Účinky zániku členstva nastávajú:
a) prerokovaním vzdania sa Predstavenstvom,
b) rozhodnutím o odvolaní členskou schôdzou,
c) doručením oznámenia o zániku funkcie resp. o odvolaním splnomocnenia sekretariátu
Asociácie
8) V prípade zániku funkcie člena Predstavenstva, má Predstavenstvo právo počas volebného obdobia
kooptovať maximálne dvoch členov. Takto kooptovaných členov predloží Predstavenstvo
na dodatočné schválenie najbližšej členskej schôdzi. Funkčné obdobie kooptovaných členov zaniká
rovnako ako funkčné obdobie nekooptovaných členov.
9) Predstavenstvo najmä:
a) zvoláva výročnú, ako i mimoriadnu členskú schôdzu Asociácie,
b) pripravuje program členskej schôdze a organizačne ju zabezpečuje,
c) posudzuje návrhy na prijatie člena Asociácie, posudzuje návrhy na vylúčenie členov
a predkladá stanovisko členskej schôdzi,
d) rozhoduje o dočasnom pozastavení členstva v prípade porušenia týchto stanov členom
Asociácie a zároveň zrušení pozastavenia,
e) rokuje menom Asociácie s tretími osobami,
f) zostavuje účtovnú uzávierku a rozpočet na budúci rok, predkladá na schválenie členskej
schôdzi strategický zámer v podobe hlavných úloh na ďalší rok, rozpočet a výsledok
hospodárenia za predchádzajúci rok,
g) hospodári s rozpočtovými prostriedkami v súlade so schváleným rozpočtom,
h) zabezpečuje a kontroluje riadny chod Asociácie a jej sekretariátu, schvaľuje interné
predpisy Asociácie,
i) schvaľuje, vymenúva a do pracovného pomeru prijíma zamestnancov sekretariátu
Asociácie, schvaľuje ich mzdové podmienky, riadi ich činnosť a stanovuje ich úlohy,
j) prerokúva a posudzuje pripomienky, návrhy a námety od členov k činnosti Asociácie,
k) rieši všetky zásadné otázky vo vzťahu k Asociácii, pokiaľ o nich nerozhodla členská
schôdza,
l) rozhoduje o odmeňovaní členov výborov,
m) schvaľuje dočasné pridružené členstvo.
10) Predstavenstvo zvoláva ktorýkoľvek jeho člen ústne alebo písomne.
11) Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
K platnosti uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičného počtu členov.
12) V prípade ak je potrebné rozhodnutie Predstavenstva bez zbytočného odkladu, je možné rozhodnúť
„per rollam“ prostredníctvom elektronickej pošty. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Predstavenstva.
Článok 10a
Čestný predseda
1) Čestným predsedom môže byť osoba, ktorá významným dielom prispela k napĺňaniu poslania
Asociácie, dlhodobo sa aktívne zapájala do budovania lízingového trhu na Slovensku a po dlhšiu
dobu zastávala vrcholové pozície v Asociácii.
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2) Titul „Čestný predseda“ na návrh Predstavenstva udeľuje členská schôdza na dobu neurčitú.
Na návrh Predstavenstva členská schôdza môže titul „Čestný predseda“ odobrať.
3) Čestný predseda má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach Predstavenstva s hlasom poradným.
Na návrh Predstavenstva môže byť čestný predseda poverený účasťou na významných akciách
Asociácie na Slovensku alebo v zahraničí.
Článok 11
Revízor účtov
1) Revízor účtov je volený členskou schôdzou na dobu dvoch rokov, znovuzvolenie je možné.
Za svoju činnosť je zodpovedný členskej schôdzi.
2) Revízor účtov vykonáva bežnú kontrolu účtov hospodárenia spoločnosti a previerku ročných
uzávierkových účtov. O výsledku podáva správu členskej schôdzi.
Článok 12
Generálny tajomník
1) Generálny tajomník je výkonným orgánom asociácie.
2) Generálny tajomník riadi, kontroluje a je zodpovedný za sekretariát, ako i za organizačné
a technické záležitosti Asociácie. Vedie účtovníctvo a výkazníctvo.
3) Generálny tajomník je v priamej riadiacej pôsobnosti Predstavenstva asociácie, ktorému je za svoju
činnosť zodpovedný. Generálneho tajomníka volí a odvoláva Predstavenstvo asociácie
nadpolovičnou väčšinou všetkých členov.
4) Podmienkou uzatvorenia pracovného pomeru s Generálnym tajomníkom je jeho vymenovanie
do tejto funkcie podľa § 42 ods. 2 Zákonníka práce Predstavenstvom. Predstavenstvo môže
Generálneho tajomníka vymenovať i na dobu určitú (na funkčné obdobie).
Článok 13
Výbory
1) Na spracovanie zvláštnych úloh môže Predstavenstvo zriadiť výbory. Predmet činnosti ako
i konkrétne úlohy určuje výborom Predstavenstvo.
2) Stáli delegáti sú do výborov menovaní Predstavenstvom väčšinou hlasov prítomných členov
na základe návrhu členov Asociácie. Členovia asociácie sa zaväzujú zabezpečiť aktívnu účasť
a participáciu svojich delegovaných zástupcov na činnosti výborov. Spravidla, v závislosti
od počtu výborov, je každý člen Predstavenstva ako gestor zodpovedný za činnosť jedného výboru.
Predstavenstvo na návrh výboru volí predsedu príslušného výboru zo stálych členov. V prípade
problémov s plnením úloh a/alebo aktívnou účasťou stálych členov výboru môže predseda výboru
prostredníctvom gestora iniciovať odvolanie stáleho člena výboru nadpolovičnou väčšinou
prítomných členov Predstavenstva.
3) Výbor sa schádza minimálne 4 krát ročne. Za činnosť výboru zodpovedá predseda výboru
Predstavenstvu.
4) O zániku členstva vo výboroch platí obdobne ustanovenie č. 10 ods. 6) týchto stanov.
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Článok 14
Zastupovanie navonok
Asociáciu môže zaväzovať navonok a konať v jej mene
a) zvolený predseda Predstavenstva samostatne,
b) v prípade neprítomnosti predsedu Predstavenstva obidvaja podpredsedovia spoločne,
c) osoba, ktorú členská schôdza Asociácie osobne poverí zastupovaním.
Článok 15
Rozhodcovský orgán
1) Všetky spory vzniknuté z členského vzťahu medzi členom Asociácie a Asociáciou rozhoduje
päťčlenná rozhodcovská komisia a členovia Asociácie sa zaväzujú jej rozhodnutie rešpektovať.
Komisia je ustanovená vždy ad hoc na konkrétny prípad. Neakceptovanie takéhoto rozhodnutia
môže byť dôvodom k vylúčeniu z Asociácie. Komisia nerieši a nerozhoduje obchodné alebo
právne spory členov Asociácie.
2) Členská schôdza, na ktorej dochádza k voľbe nového Predstavenstva, zvolí päť členských
spoločností (riadnych členov), ktoré v prípade sporu vzniknutého v danom funkčnom období
Predstavenstva nominujú po jednom svojom zástupcovi do rozhodcovskej komisie. Členská
spoločnosť, ktorá má v príslušnom funkčnom období zastúpenie v Predstavenstve, nemôže byť
zvolená medzi členov rozhodcovskej komisie. Zo svojho stredu si rozhodcovská komisia volí
predsedu.
3) Rozhodcovská komisia je uznášaniaschopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých členov
rozhodcovskej komisie. Pre platnosť rozhodnutia je nutný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
členov rozhodcovskej komisie. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
Článok 16
Hospodárenie Asociácie
Asociácia hospodári v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi, ako i v súlade
s rozhodnutím príslušného orgánu Asociácie. Za účelom dosiahnutia predmetu činnosti je
Asociácia oprávnená vykonávať podnikateľskú činnosť.
Článok 17
Zánik združenia
1) Združenie zaniká:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, o ktorom rozhoduje členská
schôdza,
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.
2) Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie.
3) K likvidácii združenia sa pristúpi na základe všeobecne platných právnych predpisov. O spôsobe
likvidácie, ako i o osobe likvidátora, vysporiadania majetku a ďalších dôležitých skutočnostiach
rozhoduje členská schôdza.
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Článok 18
Dodržiavanie právnych predpisov
Členovia Asociácie, orgány Asociácie, ako aj jednotliví členovia orgánov Asociácie sú povinní
vykonávať svoje práva a plniť svoje povinnosti vždy spôsobom, ktorý nemá za cieľ alebo následok
porušenie platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä, no nie výlučne
predpisov upravujúcich ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochranu pred
financovaním terorizmu, predpisov upravujúcich ochranu hospodárskej súťaže, a to vždy
spôsobom, ktorý nenarúša hospodársku súťaž medzi členmi Asociácie navzájom, príp. medzi
členmi Asociácie a tretími subjektmi, resp. nemá za cieľ alebo následok neoprávnený zásah do práv
a právom chránených záujmov ostatných členov Asociácie alebo tretích osôb.
Článok 19
Záverečné a prechodné ustanovenia
1) Zakladajúci členovia sa dohodli, že ich práva a povinnosti vyplývajúce z týchto stanov sú
neprevoditeľné.
2) Stanovy nadobúdajú platnosť dňom podpisu zakladajúcimi členmi Asociácie.
3) Práva a povinnosti vyplývajúce z riadneho členstva v Asociácii nadobúdajú zakladajúci členovia
dňom registrácie združenia.
4) Zmena Stanov v časti Článku 10 Predstavenstvo ods. 1 - zníženie počtu členov Predstavenstva
z pôvodných 9 na 7 je účinná odo dňa konania výročnej členskej schôdze Asociácie v roku 2013.
Pôvodné znenie zo dňa:
Zmeny schválené dňa:

28.09.1992
23.09.1993,
27.10.1995,
29.03.1996,
28.01.1997,
24.02.1998,
24.03.2000,
30.03.2001,
27.03.2009,
30.03.2012,
03.03.2016,
07.12.2016,
22.03.2018,
11.04.2019

Ing. Richard Daubner
predseda predstavenstva ALS
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