
DOHODA O FIREMNOM ČLENSTVE  

 

v 

 

SLOVENSKEJ CESTNEJ SPOLOČNOSTI 

 

Táto dohoda je uzatvorená v súlade so Stanovami Slovenskej cestnej spoločnosti schválenými 

Valným zhromaždením dňa 6. apríla 2017 registrovaných na Ministerstve vnútra SR dňa  

14. júla 2017 

 

medzi účastníkmi dohody 

 

Slovenská cestná spoločnosť 

 

Sídlo:    Koceľova 15, 815 94  Bratislava 

IČO:    00683736 

DIČ:    2021442500 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa 

Číslo účtu:   SK7909000000000011468928 

Zastúpená:    Ing. Ján Šedivý, CSc., predseda 

člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností a Svetovej cestnej asociácie 

 

(ďalej len „SCS) 

a 

 

Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

 

Sídlo:    Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

IČO:    3555777 

DIČ:    2021772544 

IČ DPH:   SK2021772544 

Bankové spojenie:      Štátna pokladnica 

IBAN:   SK68 8180 0000 0070 0040 9705 

Swift/BIC:                  SPSRSKBA 

Štatutárny orgán:  Ing. Jozef Rauch, riaditeľ 
Právna forma:            Príspevková organizácia zriadená Košickým                     

                                            samosprávnym  krajom zriaďovacou listinou č. 5914/2010-RU16/40617 

                                             

    

     

(ďalej len „firemný člen“) 

 

 

Účastníci sa dohodli: 

Článok I 

Predmet dohody 

 

1. SCS sa zaväzuje zabezpečiť a poskytnúť firemnému členovi: 

- pravidelné informácie o činnosti spoločnosti a odborných podujatiach, 

- zvýhodnené podmienky na odborných podujatiach pre zamestnancov, 

- bezplatné zasielanie Spravodaja SCS, 

- vytvorenie podmienok pre možnosť propagácie a prezentácie jeho činnosti. 

 



2. SCS sa zaväzuje plniť všetky povinnosti a rešpektovať práva firemného člena v súlade 

so Stanovami SCS.  

 

3. SCS premietne požiadavky firemného člena týkajúce sa zamerania odbornej 

problematiky z cestného staviteľstva, alebo cestného hospodárstva, do plánu svojej 

odbornej činnosti. 

 

4. Firemný člen sa zaväzuje: 

- s plnou vážnosťou plniť všetky povinnosti vyplývajúce mu z členstva v SCS 

upravené Stanovami SCS, 

- aktívne spolupracovať pri príprave a organizovaní odborných podujatí, a to najmä 

formou účasti a prednášok svojich zamestnancov,  

- šíriť dobré meno SCS a v rámci svojich možností propagovať činnosť a aktivity 

SCS.  

 

5. Firemný člen je oprávnený používať logo SCS pri aktivitách súvisiacich s jeho 

členstvom v SCS, a to najmä na propagačných materiáloch, publikáciách, webovej 

stránke  a pod.  

 

Článok II 

Členský príspevok 

 

1. V zmysle čl. IV ods. 2 písm. c)  Stanov SCS sa firemný člen zaväzuje uhradiť ročný 

členský príspevok vo výške 1000.- EUR  (slovom: tisíc €) a to na účet č.: 

SK7909000000000011468928 v Slovenskej sporiteľni vždy v prvom štvrťroku 

kalendárneho roka, resp. po doručení riadne vystavenej faktúry.  

 

2. V prípade, ak ročný členský príspevok stanovený touto dohodou bude v priebehu 

platnosti tejto dohody nižší ako ročný členský ročný príspevok schválený Valným 

zhromaždením SCS, SCS je oprávnená fakturovať ročný členský príspevok vo výške 

schválenej valným zhromaždením. Firemný člen s týmto ustanovením výslovne 

súhlasí.  

 

Článok III 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Táto dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú. Dohodu je možno meniť a dopĺňať len so 

súhlasom oboch strán. 

 

2. Túto dohodu je možné meniť len písomnými dodatkami dohodnutými a podpísanými 

účastníkmi dohody. 

 

3. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu účastníkov tejto dohody a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy týkajúce sa predmetu tejto dohody 

začaté pred jej uzavretím sa v plnom rozsahu riadia jej ustanoveniami.  

 

5. Dohodou neupravené vzťahy medzi zmluvnými stranami sa spravujú ustanoveniami 

Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatnými všeobecne záväznými právnymi  

predpismi platnými na území SR.  

 

6. Túto dohodu možno skončiť: 

 



- písomnou dohodou  účastníkov, 

- v prípade akéhokoľvek porušenia ustanovení tejto dohody a neplnenia ustanovení 

a povinností vyplývajúcich zo Stanov SCS na základe písomného odstúpenia 

dňom jeho doručenia druhému účastníkov tejto dohody,  

- výpoveďou, a to aj bez udania dôvodu; výpovedná doba je jeden mesiac a plynie  

odo dňa prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni doručenia 

výpovede druhej strane. 

 

7. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých 

jeden rovnopis prevezme každý účastník. 

 

8. Účastníci dohody vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, 

uzatvárajú ju slobodne, vážne, určito zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok a na znak vôle byť ňou viazaní ju vlastnoručne podpisujú 

oprávnenými osobami.    

 

 

 

 

Firemný člen:                                                              SCS: 

V Košiciach, dňa ...........................                             V Bratislave, dňa ...........................                            

 

 

 

 

 

  

Správa ciest  Slovenská cestná spoločnosť 

Košického samosprávneho kraja                     Ing. Ján Šedivý, CSc. 

Ing. Jozef Rauch                                           predseda  

riaditeľ                                         

 

 

 

 

 

 


