
Zakladateľská zmluva  

o založení záujmového združenia právnických osôb 
 
 

zakladaného podľa § 20f a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej aj ako „zakladateľská zmluva“) 

 
Žilinský samosprávny kraj 
Sídlo: Komenského 2622/48, 011 09 Žilina 
Štatutárny orgán:   Ing. Erika Jurinová, predsedníčka 
IČO:  37808427 
 
Mesto Žilina 
Sídlo:  Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 
Štatutárny organ:  Mgr. Peter Fiabáne, primátor 
IČO:  00321796 
 
Žilinská univerzita v Žiline  
Sídlo: Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina  
Štatutárny orgán: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor 
IČO: 00397563 
 
 
(ďalej len „Zakladajúci členovia“ ) 

 
uzatvárajú túto zakladateľskú zmluvu o založení záujmového združenia právnických osôb (ďalej len 
„Združenie“). 

 
 
 

Článok I. 

Názov a sídlo združenia 

1. Názov Združenia je: InoVia 
2. Sídlom Združenia je: Komenského 2622/48, 011 09 Žilina 
3. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú. 

 

Článok II. 

Účel združenia 

1. Účelom Združenia je napĺňanie vízie a cieľov regionálnej inovačnej stratégie premietnutých v Programe 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja s dôrazom na podporu 

inovácií a inovačného ekosystému, presadzovanie a ochranu spoločných záujmov jeho členov a 

koordináciu činnosti členov Združenia. 
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Článok III. 
Predmet činnosti združenia 

 

1. Predmet činnosti Združenia zahŕňa: 

a. posilnenie, rozvoj a koordináciu spolupráce Združenia s tretími osobami pôsobiacimi v 

podnikateľskej aj nepodnikateľskej sfére na regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni, 

b. vyhľadávanie a podporu prenosu kapitalizovateľných výsledkov výskumu a vývoja a transfer 

technológií medzi akademickou, výskumno-vývojovou a podnikateľskou sférou, 

c. podporu a koordináciu sprístupnenia akademickej a vedecko-výskumnej infraštruktúry 

subjektom pôsobiacim v podnikateľskej sfére,  

d. podporu a koordináciu tvorby výskumných prepojení a väzieb medzi výskumno-vývojovým 

prostredím a priemyslom, 

e. vytváranie podmienok pre vznik a rozvoj najmä malých a stredných inovatívnych podnikov 

zameraných na využívanie nových výrobných postupov a technológií, produkujúcich 

konkurencieschopné výrobky a poskytujúcich kvalitatívne lepšie služby, 

f. vytváranie kapacít pre prenos inovatívnych postupov, riešení a technológií z podnikateľskej sféry 

do činnosti samosprávy, 

g. aktívna spolupráca na tvorbe, aktualizácii a realizácii inovačných stratégií regiónu, 

h. podpora kreatívneho priemyslu a vzdelanostnej ekonomiky, 

i. poradenstvo, podporu a poskytovanie služieb inovatívnym podnikom, 

j. vytváranie podmienok pre zvyšovanie kvality ľudských zdrojov, 

k. rozvoj regionálneho inovačného ekosystému a podpora sieťovania, 

l. prípravu, realizáciu a správu vybraných inovačných nástrojov, 

m. podporu a koordináciu aplikácie smart riešení uľahčujúcich život občanov v regióne a zvyšovania 

úrovne digitalizácie. 

 

Článok IV. 

Osoby oprávnené konať v mene združenia 

1. Zakladajúci členovia sa dohodli, že v mene Združenia je oprávnený konať štatutárny orgán, ktorým je 

riaditeľ. Zakladajúci členovia určili prvého riaditeľa, ktorým je: Ing. Vlastimil Kocián, narodený 

30.10.1974, bydliskom Hečkova 2529/45, 01001 Žilina. 

2. Riaditeľ riadi činnosť Združenia, koná za Združenie a rozhoduje o všetkých záležitostiach Združenia, 

pokiaľ nie sú stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. V mene 

Združenia je oprávnený konať samostatne tak, že k názvu Združenia pripojí svoj vlastnoručný podpis. 

3. Zakladajúci členovia sa dohodli, že osobou oprávnenou na podanie návrhu na registráciu Združenia a na 

všetky, a to aj právne úkony s tým spojené je: Ing. Vlastimil Kocián, narodený 30.10.1974, bydliskom 

Hečkova 2529/45, 01001 Žilina. 
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Článok V. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Táto zakladateľská zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom registrácie v registri záujmových združení právnických osôb. 

2. Zakladajúci členovia v deň podpísania tejto zakladateľskej zmluvy prijali stanovy Združenia, ktoré tvoria 
prílohu tejto zakladateľskej zmluvy. 

3. Združenie vzniká dňom registrácie v registri záujmových združení právnických osôb. 

4. Táto zakladateľská zmluvy je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých obdrží 
každý Zakladajúci člen jeden rovnopis, jeden (1) rovnopis bude použitý na účely registrácie Združenia a 
jeden (1) rovnopis je určený pre Združenie. 

5. Vzťahy medzi Zakladajúcimi členmi, ktoré nie sú výslovne upravené touto zakladateľskou zmluvou sa 
spravujú príslušnými normami Občianskeho zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 

6. Zakladajúci členovia prehlasujú, že súhlasia s obsahom tejto zakladateľskej zmluvy, že bola spísaná na 
základe pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, nebola dojednaná v tiesni ani za inak nevýhodných 
podmienok a že im nie sú v dobe jej podpisu známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jej obsah a 
účinnosť. Na dôkaz toho zakladateľskú zmluvu podpisujú.

 

 

Žilinský samosprávny kraj                                               V Žiline dňa 19.11.2021 

Štatutárny orgán: Ing. Erika Jurinová, predsedníčka 

 

Mesto Žilina                                                                               V Žiline dňa 19.11.2021 

Štatutárny orgán: Mgr. Peter Fiabáne, primátor 

 

Žilinská univerzita v Žiline                                               V Žiline dňa 19.11.2021 

Štatutárny orgán: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor 


