
 
Stanovy záujmového združenia právnických osôb 

 
 

Preambula 
 

Spoločnosť iService, a.s. je vlastníkom internetového portálu www.zltymelon.sk, 
prostredníctvom ktorého sa prevádzkuje internetová aukcia pôžičiek, pričom poskytuje pre 
klientov – investorov služby s tým spojené (portál alebo projekt „žltý melón“).  Spoločnosť  
iSale, s.r.o.  spoluprevádzkuje so spol. iService, a.s. portál „žltý melón“. 
  
S cieľom zabezpečiť poskytovanie služieb v rámci projektu „žltý melón“ pre klientov – 
investorov - fyzických osôb, občanov, najmä zjednodušiť a zefektívniť  proces vymáhania 
splatenia poskytnutých pôžičiek,  ako aj minimalizovať náklady s tým spojené, sa spol. 
iService, a.s. a  iSale, s.r.o. rozhodli založiť  záujmové združenie.  

 
 

Cieľom združenia je najmä:  
a) kolektívna ochrana práv členov a ich klientov 
b) uplatňovanie práv a nárokov klientov v konaní pred orgánmi štátnej moci 
c) vykonávanie činnosti za účelom mimosúdneho riešenia sporov pre klientov 
d) použitie všetkých výnosov z jeho činnosti po odpočítaní nákladov na uspokojenie 

finančných nárokov klientov  
e) poskytovanie bezplatných poradenských služieb registrovaným užívateľom portálu 

„žltý melón“ 
f) osvetová činnosť pre posilnenie právneho vedomia klientov 

 
Článok 1 

 
1.1. Názov združenia je:  Združenie na ochranu práv investorov – občanov; skrátený názov: 

ZOPI. 
1.2. Združenie je záujmovým združení právnických osôb založeným  podľa ust. § 20f a nasl. 

Občianskeho zákonníka. Združenie je právnickou osobou. 
1.3. Sídlom združenia je Strakova 1, 811 01 Bratislava. 
 
 

Článok 2 
Predmet činnosti združenia 

 
Predmetom činnosti združenia je: 

a) podpora a zastupovanie spoločných záujmov i záujmov členov a ich klientov – 
investorov ako fyzických osôb, občanov v projekte „žltý melón“ 

b) prevzatie pohľadávok od klientov členov združenia  formou ich postúpenia na 
združenie za účelom ich jednoduchšieho a efektívnejšieho vymáhania v súdnom 
a exekučnom konaní a minimalizácie nákladov spojených s ich vymáhaním  

c) poskytovanie odbornej pomoci a poradenstva svojím členov a ich klientom 
d) súdne a mimosúdne riešenie právnych nárokov 
e) uspokojovanie finančných nárokov klientov portálu „žltý melón“ 
f) informovanie klientov o činnosti združenia a stave riešenia právnych nárokov 

 
Uvedené činnosti združenie nebude vykonávať za účelom dosahovania zisku.  



Článok 3 
Členstvo v združení 

 
3.1. Zakladajúcimi členmi združenia sú iService, a.s. so sídlom Strakova 1, 811 01 Bratislava, 
IČO: 46 029 796  a  iSale, s.r.o.  so sídlom Strakova 1, 811 01 Bratislava, IČO: 46 289 402, 
ktoré súhlasia s predmetom činnosti združenia. 
 
3.2. O prijatí za člena združenia rozhodujú členovia združenia na valnom zhromaždení  
jednohlasným hlasovaním. 
 
3.3. Členstvo vzniká dňom zápisu zo zoznamu členov združenia na základe prihlášky 
o členstvo v združení, písomného súhlasu so stanovami združenia a zaplatenia členského 
príspevku.  
 
3.4. Členstvo v združení zanikne: 

a) vystúpením s účinnosťou odo dňa písomného oznámenia o vystúpení na adresu sídla 
združenia  

b) vylúčením z dôvodov porušovania stanov združenia, konania proti záujmov združenia 
alebo z dôvodu poškodzovania dobrého mena združenia. O vylúčení člena rozhoduje 
valné zhromaždenie jednohlasným hlasovaním. Hlas člena, ktorého sa hlasovanie 
týka, sa nezapočítava.  

c) zánikom člena ako právnickej osoby 
d) zánikom združenia 
e) nesplnením príspevkovej povinnosti 

 
Článok 4 

Práva a povinnosti členov združenia 
 

4.1. Práva a povinnosti člena združenia vykonáva člen prostredníctvom svojho štatutárneho 
zástupcu alebo povereného zástupcu. 
 
4.2. Člen združenia má právo hlavne: 

a) podieľať sa na plnení úloh predmetu činnosti združenia 
b) voliť a byť volený do orgánov združenia 
c) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia 
d) dávať podnety a návrhy orgánov združenia 
e) zúčastňovať sa na zasadnutiach valného zhromaždenia s jedným hlasom rozhodujúcim 
f) zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov združenia, podávať návrhy týkajúce sa jeho 

úloh a organizácie 
g) upozorňovať orgány združenia na nedostatky a dávať podnety na ďalšiu činnosť 
 

4.3. Člen združenia je povinný hlavne: 
a) dodržiavať stanovy združenia a aktívne sa podieľať na plnení úloh združenia 
b) plniť uznesenia orgánov združenia 
c) platiť členské príspevky v určenej výške a termíne   
d) podieľať sa na činnosti orgánov združenia, do ktorých bol člen zvolený 
e) dodržiavať všeobecné zásady podnikateľskej a profesionálnej etiky. 

 
4.4. Členské príspevky sú členovia povinní uhrádzať ročne vo výške určenej rozhodnutím 
valným zhromaždením združenia.  



 
Článok 5 

Orgány združenia 
 

5.1. Orgánmi združenia sú: 

a) Valné zhromaždenie 
b) Predseda združenia, podpredseda združenia  

 
 
5.2. Združenie podľa potreby vytvára svoje pracovné komisie a pracovné skupiny. O ich 
zložení, cieľoch a úlohách rozhoduje predseda združenia, resp. podpredseda združenia. 
 
 

Článok 6 
 Valné zhromaždenie 

 
6.1. Valné zhromaždenie členov združenia je jeho najvyšším orgánom a je utvorené zo 
všetkých členov združenia. 
 
6.2. Valné zhromaždenie najmä: 

a) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky, 
b) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena 
c) volí a odvoláva predsedu a podpredsedu združenia, 
d) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, 
e) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení združenia, 
f) schvaľuje správu o činnosti združenia, 
g) rozhoduje o zrušení združenia a určuje orgán zodpovedný za majetkové vysporiadanie 

pri zrušení združenia. 
 
6.3. Valné zhromaždenie zvoláva  predseda združenia, resp. podpredseda združenia podľa 
potreby, najmenej raz do roka. 
 
6.4. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. 
 
6.5. Valné zhromaždenie združenia je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 
všetkých členov. 
 
 

Článok 7 
Predseda a podpredseda združenia 

 
7.1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda združenia a podpredseda združenia, ktorí 
zastupujú združenie navonok, pričom každý z nich môže konať samostatne. Za svoju činnosť 
je  predseda združenia a podpredseda združenia  zodpovedný valnému zhromaždeniu. 
 
7.2. Predseda združenia a  podpredseda združenia najmä: 

a) riadi a zabezpečuje činnosť združenia 
b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia 
c) vypracováva plán činnosti združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu 

o hospodárení združenia 
 



7.3. Predseda združenia a podpredseda združenia môže na zabezpečenie svojej činnosti 
ustanoviť tajomníka združenia. 

 
 

Článok 8 
Majetok združenia 

 
8.1 Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie 
zodpovedá predseda združenia a podpredseda združenia. 
 
8.2. Zdrojmi majetku združenia sú najmä členské príspevky a dary.  
 
8.3. Združenie je neziskovou organizáciou, jej účelom nie je dosiahnutie zisku. 
 
8.4. Všetky výnosy z činnosti združenia budú po odpočítaní nákladov použité na uspokojenie 
finančných  nárokov klientov portálu “žltý melón“. 
 
8.5. Všetky finančné prostriedky vložené a poskytnuté v prospech združenia, ako aj hnuteľné 
a nehnuteľné veci sú majetkom združenia. 
 
8.6. Združenia zodpovedá za nesplnenie svojich povinností celým svojim majetkom. 
 
8.7. Finančné prostriedky združenia možno použiť výlučne na realizáciu predmetu činnosti 
združenia. Združenia zostavuje jednoduchý ročný rozpočet, vedie účtovníctvo o príjmoch 
a výdavkoch a uskutočňuje ročnú závierku o výsledkoch hospodárenia. 
 
8.8. Združenie je oprávnené vykonávať aj podnikateľskú činnosť, avšak len v rozsahu 
predmetu svojej činnosti a na základe oprávnenia na výkon tejto činnosti. Zisk 
z podnikateľskej činnosti musí byť po zdanení v celok rozsahu použitý na predmet činnosti 
združenia, okrem výdavkom na správu združenia. Zisk z podnikateľskej činnosti združenia 
nesmie byť použitý v prospech členov združenia, členov jeho orgánov ani jeho zamestnancov. 
 
 

Článok 9 
Zrušenie združenia 

 
9.1. Združenie sa zrušuje dobrovoľným rozpustením, zlúčením s inými organizáciami a lebo 
právoplatným rozhodnutím súdu o jeho zrušení. 
 
9.2. Pri zrušení združenia je nutné vykonať likvidáciu, ak majetok združenia neprechádza na 
právneho nástupcu. Likvidáciu vykoná likvidátor určený rozhodnutím Valného zhromaždenia. 
 
9.3. Združenia zaniká výmazom z registra združení vedeného registrovým úradom. 
 

 
Článok 10 

Záverečné ustanovenia 
 

10.1. Tieto stanovy  boli schválené podpisom zakladateľskej zmluvy zakladajúcich členov 
dňa17.10.2013. 
 



10.2. Združenia vzniká právoplatnosťou rozhodnutia registrového úradu. 
 
10.3. Zmeny a doplnky stanov schválené združením budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť týchto 
stanov. 
 
10.4. Všetky spory členov združenia, týkajúcej sa vnútornej činnosti združenia, budú riešené 
v rozhodcovskom konaní, pričom jeho pravidlá schvaľuje valné zhromaždenie. 
 
 
 


