STANOVY ÚNIE HYDINÁROV SLOVENSKA
Článok 1
/1/ Únia hydinárov Slovenska /ďalej len „združenie/ je založené v súlade s § 20 f
Občianskeho zákonníka a rozhodnutím Valného zhromaždenia /ďalej len „zhromaždenie“/
združenia.
/2/ Členmi združenia /ďalej len „členovia“/ môžu byť právnické osoby a fyzické osoby,
ktorých činnosť zabezpečuje produkciu hydinového mäsa a vajec, spracovanie, predaj hydiny,
hydinových výrobkov, vajec a vaječných výrobkov.
/3/ Združenie je otvorené aj pre ostatné právnické osoby, ktorých predmet podnikateľských
činností alebo služby súvisia s vyššie uvedenými komoditami.
/4/ Združenie je založené na dobu neurčitú.
Článok 2
Názov a sídlo združenia
/1/ Názov združenia znie:
„ÚNIA HYDINÁROV SLOVENSKA“
/2/ Sídlo združenia je v Bratislave.
Článok 3
Predmet činnosti združenia
/1/ Predmetom činnosti je:
- ochrana a podpora oprávnených záujmov členov pri výrobe a rozvoji produkcie hydiny,
vajec, predaja hydinového mäsa, výrobkov z hydiny a vajec na vnútornom i zahraničnom
trhu,
- vytvárať kontakty a priaznivé podnikateľské aktivity pre rozvoj partnerských
podnikateľských vzťahov na vnútornom i zahraničnom trhu,
- zastupovať členov v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore, zväzoch a na
príslušných rokovaniach so štátnymi orgánmi a voči týmto združenie vystupuje ako partner
v rozsahu svojej pôsobnosti,
- koordinovať činnosti členov pri riešení otázok zdravia hydiny, celkovej výživy, kvality
hydinárskych výrobkov a lepšej účinnosti krmív,
- vypracovať analýzy, prehľady o vývoji hydinárskeho priemyslu na Slovensku i vo svete,
- spolupracovať s Ministerstvom pôdohospodárstva SR, so Slovenskou poľnohospodárskou
a potravinárskou komorou pri tvorbe a novelizácii legislatívno-právnych predpisov
dotýkajúcich sa hydinárskeho odvetvia,
- Ministerstvo pôdohospodárstva SR podľa ustanovenia § 6 zákona NR SR č. 194/98 Z.z.
uznáva ÚHS ako „uznanú chovateľskú organizáciu“, ktorá je oprávnená vykonávať úlohy
starostlivosti o rozvoj šľachtenia a plemenitby hydiny ako aj činnosti, ktoré v zmysle
uvedeného zákona môže vykonávať iba uznaná chovateľská organizácia,

- spolupôsobiť s Ministerstvom pôdohospodárstva SR a ďalšími zainteresovanými
inštitúciami pri poskytovaní účelových dotácií, využívaní Štátneho fondu trhovej regulácie,
Štátneho podporného fondu v pôdohospodárstve a potravinárstve a pod.,
- sprostredkovávať a vykonávať obchodnú činnosť pre členov na tuzemskom aj zahraničnom
trhu,
- organizovať odborné aktivity – semináre, konzultácie, poradenstvo, expozície na
tuzemských a zahraničných výstavách,
- organizovať a zabezpečovať systém vzájomných informácií v otázkach spoločného záujmu
členov, výmenu skúseností a poznatkov s inými organizáciami, združeniami, zväzmi na báze
tuzemských a zahraničných úrovniach.
Článok 4
Členstvo v združení
/1/ Členom môže byť právnická osoba uvedená v čl. 1 ods. 2 a 3 týchto Stanov a je zapísaná
v Obchodnom registri.
/2/ Členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky o členstvo a jej schválení predstavenstvom,
ktoré vo svojom rozhodnutí určí deň vzniku členstva.
/3/ Členstvo zaniká:
a/ dohodou,
b/ vystúpením,
c/ vylúčením,
d/ zánikom právnickej osoby,
f/ zrušením.
/4/ Vylúčiť člena možno:
a/ ak sa člen previní proti Stanovám tak, že jeho konanie alebo opomenutie vážne poškodí
záujmy združenia,
b/ ak do 31.3. kalendárneho roka neuhradí členský príspevok za predchádzajúci rok.
O vylúčení rozhoduje zhromaždenie. Na platnosť rozhodnutia treba 2/3 prítomnosť členov
s za vylúčenie hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných. Vylúčený člen má právo sa
odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o vylúčení dozornej rade združenia.
/5/ Zrušiť členstvo môže predstavenstvo a to po výzve a márnom uplynutí 30 dňovej lehoty na
dodatočné zaplatenie členského príspevku. Člen má právo odvolať sa proti rozhodnutiu
u dozornej rady.
Článok 5
Práva a povinnosti členov
/1/ Člen má tieto práva:
- navrhovať a voliť zástupcov do orgánov združenia i sám byť do týchto volený,
- podávať námety a sťažnosti na činnosť orgánov, funkcionárov združenia,
- byť informovaný o hospodárskych, obchodných aktivitách združenia a jeho hospodárení,
- na ochranu a podporu svojich podnikateľských záujmov.

/2/ Člen má tieto povinnosti:
- dodržiavať Stanovy združenia a plniť rozhodnutia orgánov združenia,
- platiť združeniu v čase stanovený členský príspevok takto:
a/ členský príspevok je založený na vzájomnom vzťahu ročného rozpočtu združenia a tržbách
z hydiny, vajec a výrobkov z nich jednotlivých členských podnikov,
b/ ročný členský príspevok sa vypočíta tak, že skutočný ročný objem tržieb člena združenia sa
vynásobí koeficientom, t.j. podielom rozpočtu združenia a sumou tržieb všetkých členských
podnikov,
c/ príspevok je možné uhradiť v 2 splátkach, prvú najneskôr do 15. februára bežného roka
a druhú najneskôr do 30. júna bežného roka.
Článok 6
Orgány združenia
Orgánmi sú:
a/ Valné zhromaždenie,
b/ Predstavenstvo,
c/ Dozorná rada.
Článok 7
Valné zhromaždenie
/1/ Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia, ktoré sa skladá zo zástupcov
všetkých členov.
Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak sa na ňom zúčastní viac ako nadpolovičná
väčšina členov a uznesenie je platné, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov.
/2/ Rokovanie zhromaždenia zvoláva predstavenstvo najmenej jeden krát za rok najneskôr do
troch mesiacov po skončení kalendárneho roku a to písomnou formou.
/3/ Mimoriadne zhromaždenie predstavenstvo je povinné zvolať najneskôr do 30 dní od
doručenia žiadosti:
a/ ak o zvolanie požiada najmenej 50 % členov,
b/ ak o zvolanie požiada dozorná rada,
c/ ak o zvolaní rozhodne zhromaždenie,
d/ ak zvolanie vyžadujú záujmy združenia, najmä ak je združenie platobne neschopné po dobu
kratšiu ako tri mesiace.
/4/ Rokovania zhromaždenia sa zúčastňujú bez hlasovacieho práva výkonný riaditeľ a vedúci
pracovníci združenia.
/5/ Pozvánka na zhromaždenie a oznámenie o konaní zhromaždenia obsahuje:
a/ miesto a čas konania /dátum, hodinu/,
b/ program rokovania,
c/ označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne zhromaždenie.

/6/ Pozvánka ako je uvedené v odseku 5 Čl. 7 Stanov sa členom musí doručiť najneskôr 15
dní pred konaním zhromaždenia a spolu s pozvánkou musí byť členom poslaný tiež písomný
materiál, ktorý bude predmetom rokovania.
/7/ Rokovanie zhromaždenia vedie a riadi poverený člen predstavenstva.
/8/ O priebehu rokovaní zhromaždenia a jeho rozhodnutiach sa spíše zápisnica, v ktorej sú
uvedené skutočnosti rozhodné pre platnosť uznesení. Zápisnicu vypracujú zapisovatelia
určení zhromaždením a zápisnicu podpisujú 2 overovatelia schválení zhromaždením
a predsedajúci zhromaždenia.
/9/ Uznesenie zhromaždenia je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných na
zhromaždení.
/10/ Na zhromaždení sa hlasuje verejne, alebo hlasovacími lístkami. Môže sa aj inak hlasovať,
ak o tom rozhodne zhromaždenie.
Článok 8
Pôsobnosť zhromaždenia
/1/ Do pôsobnosti zhromaždenia patrí:
a/ schvaľovať Stanovy združenia, ich doplnky a zmeny,
b/ schvaľovať a vytvárať orgány združenia,
c/ voľba o odvolanie členov predstavenstva, členov dozornej rady, členov ďalších orgánov
združenia.
Pri voľbe členov do orgánov združenia platí zásada paritného zastúpenia členov za
prvovýrobu, spracovanie a regióny.
d/ schvaľovať ročné účtovné závierky,
e/ rozhodnutie o zrušení združenia,
f/ schvaľovať dlhodobú rozvojovú koncepciu činností a práce združenia,
g/ rozhodovať o vytváraní účelových prostriedkov a ich použití,
h/ schvaľovať správu dozornej rady,
i/ rozhodovať s konečnou platnosťou o otázkach členstva.
Článok 9
Predstavenstvo
/1/ Predstavenstvo je štatutárnym orgánom združenia, ktorý riadi činnosť združenia a koná v
jeho mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, pokiaľ nie sú
zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej
rady.
/2/ Predstavenstvu, ktoré zvoláva jeho predseda patrí:
a/ zvolávať zhromaždenie a pripravovať jeho organizačné, technické a obsahové
zabezpečenie,
b/ organizovať a vykonávať plnenie rozhodnutí orgánov združenia,
c/ predkladať zhromaždeniu
- návrhy koncepcie činností a aktivít združenia,
- návrhy hlavných úloh združenia,

- návrhy na finančné a materiálne krytie činností a aktivít združenia,
- správy o výsledkoch a návrhy rozvoja hydinárskeho priemyslu,
- návrhy na kooptovanie členov do orgánov združenia.
d/ menovať o odvolávať výkonného riaditeľa a určuje mu odmenu,
e/ prostredníctvom riaditeľa organizovať a riadiť činnosť výkonnej zložky združenia,
f/ prerokovávať a predkladať správu o výsledkoch hospodárenia,
g/ schvaľovať účasť členov na aktivitách iných orgánov, komisiách atď.,
h/ schvaľovať návrhy na uzavretie zmlúv, dohôd s inými subjektami,
i/ schvaľovať rozpočet a pracovné miesta výkonnej zložky,
j/ navrhovať ročné odmeny pre predsedu, podpredsedu, členov predstavenstva, predsedu a
členov dozornej rady i ďalších orgánov združenia,
k/ viesť knihu členov,
l/ schvaľovať organizačný, podpisový, pracovný, spisový a skartačný poriadok a platový
poriadok,
m/ organizuje výkon zmierovacieho konania členov.
/3/ Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na
platnosť uznesenia treba, aby zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov
predstavenstva.
/4/ V prípadoch, ktoré nestrpia odklad, môže predseda alebo podpredseda vydať uznesenie
predstavenstva per rollam na základe predchádzajúcej písomnej alebo faxovej správy u
všetkých členov predstavenstva. Tieto uznesenia sú platné len, ak sa uznášaním per rollam
zúčastnili a s uznesením súhlasili všetci členovia predstavenstva. Uznesenie per rollam musí
byť na najbližšom rokovaní predstavenstva zapísané do zápisnice.
/5/ Uznesenia predstavenstva podpisuje predsedajúci a zapisovateľ a overovatelia.
/6/ Predstavenstvo, ktoré zvoláva predseda alebo podpredseda, sa schádza podľa potreby, ale
najmenej jeden krát za 2 /3/ mesiace. Na písomnú žiadosť ktoréhokoľvek člena
predstavenstva, sa musí rokovanie uskutočniť do 15 dní od obdržania žiadosti, ktorá musí byť
zdôvodnená a musí obsahovať predmet rokovania.
/7/ Predstavenstvo má najviac 9 členov, ktorých volí a odvoláva Valné zhromaždenie.
Obligatórnym členom je výkonný riaditeľ združenia.
/8/ Funkčné volebné obdobie členov predstavenstva je tri roky.
/9/ Predstavenstvo po voľbe členov volí zo svojich radov predsedu a podpredsedu. Zvolený je
ten, za ktorého hlasovala väčšina.
/10/ Člen predstavenstva má právo poveriť plnou mocou iného člena predstavenstva na
zastupovanie svojej osoby a hlasovanie na rokovaní predstavenstva s vymedzením rozsahu
poverenia.
Článok 10
Dozorná rada

/1/ Dozorná rada je najvyšší kontrolný orgán združenia, dohliada na výkon pôsobnosti
predstavenstva o uskutočňovanie rozhodnutí združenia a dodržiavania stanov združenia.
/2/ Dozorná rada má 3 členov, ktorých volí zhromaždenie na funkčné obdobie tri roky.
/3/ Členovia dozornej rady zo svojich radov volia predsedu a podpredsedu. Dozorná rada
rozhoduje na základe súhlasu väčšiny svojich členov.
/4/ Rokovanie dozornej rady zvoláva jej predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda, podľa
potreby, ale najmenej jedenkrát za tri mesiace.
/5/ Členom dozornej rady nemôže byť člen predstavenstva, riaditeľ, resp. pracovník výkonnej
zložky združenia.
/6/ Uznesenie dozornej rady je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných
členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho.
/7/ Predseda dozornej rady alebo podpredseda má právo zúčastňovať sa na rokovaní
predstavenstva s hlasom poradným.
/8/ Dozorná rada a jej členovia majú právo prístupu a nahliadnuť do všetkých dokladov
združenia. Majú právo preskúmavať všetky účtovné doklady vzťahujúce sa k združeniu.
/9/ Dozorná rada sa vyjadruje formou svojho stanoviska k správe o hospodárskych
výsledkoch združenia za kalendárny rok a to skôr ako predstavenstvo túto predloží
zhromaždeniu.
/10/ Dozorná rada má právo požiadať o zvolanie mimoriadneho zhromaždenia.
Článok 11
Predseda združenia
Predseda:
a/ zvoláva predstavenstvo a riadi jeho rokovanie,
b/ v spolupráci s riaditeľom a predstavenstvom organizuje a zabezpečuje realizáciu
rozhodnutí zhromaždenia a ďalších orgánov združenia,
c/ navrhuje výšku odmeny členom predstavenstva a členom ďalších orgánov združenia,
d/ predsedu v jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda,
e/ predseda za svoju činnosť zodpovedá predstavenstvu.
Článok 12
Riaditeľ
/1/ Riaditeľ je výkonným orgánom združenia, do ktorej ho menuje predstavenstvo a voči
združeniu je v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy uzavretej podľa príslušných
ustanovení zákonníka práce.
/2/ Riaditeľovi prináleží najmä:

a/ vykonávať uznesenia zhromaždenia a predstavenstva,
b/ organizovať a vykonávať prípravu rokovaní orgánov združenia,
c/ zabezpečovať všetky záležitosti týkajúce sa bežného riadenia združenia a jeho výkonnej
zložky,
d/ vykonávať pôsobnosť, ktorú mu delegovalo predstavenstvo voči zamestnancom združenia,
orgánom štátnej správy a k iným inštitúciám,
e/ ak to vyžadujú prevádzkové potreby združenia, preniesť na pracovníkov združenia
príslušné právomoci a zodpovednosti,
f/ vo veciach, kde je nebezpečenstvo z omeškania, vykonávať aj opatrenia vo veciach, ktorí
inak patria do pôsobnosti iným orgánom. O takýchto opatreniach je povinný okamžite
informovať na najbližšom rokovaní predstavenstva.
/3/ Riaditeľ za svoju činnosť zodpovedá predstavenstvu a jeho funkcia je nezlučiteľná
s členstvom v dozornej rade.
/4/ Prijíma a uvoľňuje pracovníkov výkonnej zložky, ktorých pracovne a platovo zaraďuje.
/5/ Pracovníci výkonnej zložky sú voči združeniu v pracovnom pomere.
/6/ Náklady na činnosť riaditeľa a pracovníkov združenia sú hradené z rozpočtu združenia.
Článok 13
Hospodárenie združenia
/1/ Združenie hospodári podľa pravidiel a rozpočtu schválených zhromaždením.
/2/ Finančné zdroje sú:
a/ ročné členské príspevky,
b/ príjmy a výnosy z vlastnej činnosti,
c/ účelové príspevky,
d/ dary.
/3/ Hospodárenie a účtovníctvo sa riadia platnými právnymi predpismi.
/4/ Združenie zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom. Členovia neručia za ich
splnenie a ich podiel na hospodárskych stratách sa obmedzuje na výšku členského príspevku.
/5/ Hospodársky rok je rok kalendárny, ktorý je tiež účtovným obdobím.
/6/ Ročná účtovná závierka sa zostavuje po uplynutí príslušného kalendárneho roku
a predkladá sa zhromaždeniu na schválenie.
Článok 14
Systém vnútornej kontroly
Kontrolný systém združenia zabezpečuje:
a/ zhromaždenie tým, že hodnotí činnosť predstavenstva a dozornej rady,

b/ na činnosť predstavenstva i ďalších orgánov najmä v otázkach hospodárenia dohliada
dozorná rada,
c/ predstavenstvo dohliada, kontroluje a hodnotí výkon práce riaditeľa i výkonnej zložky,
d/ štruktúra zodpovedných pracovníkov.
Článok 15
Právne úkony združenia
/1/ V mene združenia koná a podpisuje predseda samostatne. V prípade ak predseda nemôže
vykonávať svoju funkciu po dobu dlhšiu ako 15 dní, koná a podpisuje v mene združenia
podpredseda samostatne. V oblastiach, ktoré vymedzuje článok 12, je oprávnený konať
a podpisovať v mene združenia aj riaditeľ. Tieto osoby podpisujú v mene združenia tak, že k
vytlačenému alebo napísanému názvu združenia a označeniu funkcie pripoja svoje
vlastnoručné podpisy.
/2/ Združenie môžu zastupovať aj pracovníci na základe plnej moci danej predstavenstvom.
Článok 16
Podpisové právo
/1/ Podpisové právo za združenie má predseda a riaditeľ. V prípade neprítomnosti predsedu,
podpisové právo má podpredseda.
/2/ Podpisovanie za združenie je upravené v spisovom poriadku.
Článok 17
Zrušenie a likvidácia združenia
/1/ O zrušení združenia rozhoduje zhromaždenie formou svojho uznesenia.
/2/ Pre zrušenie a zánik združenia platia príslušné právne predpisy.
/3/ Za platnosť uznesenia o zrušení združenia musí hlasovať 2/3 prítomných členov
/zástupcov/ na zhromaždení.
Článok 18
Združenie zaniká dňom výmazu z registrácie u príslušného štátneho orgánu.
Článok 19
Záverečné ustanovenia
/1/ Združenie nadobúda právnu spôsobilosť dňom zapísania v registri u príslušného štátneho
orgánu a zaniká jeho výmazom z registra.

/2/ Zmeny a doplnky týchto Stanov musia mať písomnú formu a schvaľuje ich zhromaždenie
nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
/3/ Tieto Stanovy schválili zakladatelia.

.................................................

Ing. Timotej Husár, CSc., predseda predstavenstva ÚHS

..................................................

Ing. Mgr. Daniel Molnár, riaditeľ ÚHS

ÚNIA HYDINÁROV SLOVENSKA, KRÍŽNA 52, 821 08 BRATISLAVA
ZMENA STANOV ÚNIE HYDINÁROV SLOVENSKA
1/ V článku 5 Práva a povinnosti členov v bode 2/ nahradiť písmená c/ a d/ nasledovným
znením:
„c/ minimálna výška príspevku je 664,- EUR a maximálna výška príspevku je 9 960,- EUR,
d/ príspevok je možné uhradiť v 2 splátkach, prvú najneskôr do 15. februára bežného roka
a druhú najneskôr do 30. júna bežného roka.“
2/ V článku 6 Orgány združenia zrušiť písmeno d.
3/ V článku 9 Predstavenstvo nahradiť bod 1/ nasledovným znením:
„1/ Predstavenstvo je štatutárnym orgánom združenia, ktorý riadi činnosť združenia a koná v
jeho mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, pokiaľ nie sú
zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej
rady."
4/ V článku 9 Predstavenstvo nahradiť bod 7/ nasledovným znením:
„7/ Predstavenstvo má najviac 9 členov, ktorých volí a odvoláva Valné zhromaždenie.
Obligatórnym členom je výkonný riaditeľ združenia.“
5/ V článku 9 Predstavenstvo doplniť nový bod 10/:
„10/ Člen predstavenstva má právo poveriť plnou mocou iného člena predstavenstva na
zastupovanie svojej osoby a hlasovanie na rokovaní predstavenstva s vymedzením rozsahu
poverenia.“
6/ V článku 15 Právne úkony združenia nahradiť bod 1 nasledovným znením:
„1/ V mene združenia koná a podpisuje predseda samostatne. V prípade ak predseda nemôže
vykonávať svoju funkciu po dobu dlhšiu ako 15 dní, koná a podpisuje v mene združenia
podpredseda samostatne. V oblastiach, ktoré vymedzuje článok 12, je oprávnený konať
a podpisovať v mene združenia aj riaditeľ. Tieto osoby podpisujú v mene združenia tak, že k
vytlačenému alebo napísanému názvu združenia a označeniu funkcie pripoja svoje
vlastnoručné podpisy.“
7/ V článku 19 Záverečné ustanovenia doplniť bod 3/ o nasledovné znenie:
„nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.“
8/ V článku 11 zrušiť bod f
9/ V článku 19 zrušiť bod 2
10/ V článku 1 v bode 2 doplniť do textu aj fyzické osoby
11/ Zrušiť článok 5 ods. 2 písmeno c

.................................................

Ing. Timotej Husár, CSc., predseda predstavenstva ÚHS

..................................................

Ing. Mgr. Daniel Molnár, riaditeľ ÚHS

