ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA
O ZALOŽENÍ
ZÁUJMOVÉHO ZDRUŽENIA PRÁVNICKÝCH OSÔB
» ZDRUŽENIE PRIEMYSELNÝCH ODBERATEĽOV ENERGIE «

I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Podľa ust. § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka (zák. č. 40/1964 Zb.) v znení
neskorších zmien a doplnkov,
zakladatelia: Asociácia energetických manažérov
Magnetová ulica č. 2, 831 04 Bratislava
IČO: 30814464
štatutárny zástupca: p. Miroslav Kučera
Kappa Štúrovo, a.s.
Továrenská 1, 943 03 Štúrovo
IČO: 31410146
Delegovaný zástupca: Ing. Eduard Haderka
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Svit
Štúrova 101, 059 21 Svit
IČO:31737862
Delegovaný zástupca: Ing. Daniel Buc
Chemes, a.s. Humenné
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
IČO: 31695426
Delegovaný zástupca: Ing. Marek Matias
zakladajú záujmové združenie právnických osôb, priemyselných odberateľov energie ako
otvorený, verejnoprospešný neziskový právny subjekt
“Združenie priemyselných odberateľov energie”.
Poslaním združenia je zabezpečiť efektívne, významu priemyselných odberateľov energie
zodpovedajúce postavenie na relevantnom energetickom trhu na Slovensku, účinné
uplatňovanie štátnej energetickej politiky v sektore priemyslu s konečným cieľom dosiahnuť
fungujúci a transparentný energetický trh, zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj zvyšovania
energetickej účinnosti v priemysle a rozvoj energetických služieb.
Cieľom združenia je chrániť záujmy členov združenia a pripravovať relevantným inštitúciám
návrhy na uplatnenie potrieb členov združenia - koncových odberateľov energie a areálových
odberateľov energie.

II.
NÁZOV, SÍDLO A DOBA TRVANIA ZDRUŽENIA
(1) Združenie má názov: “Združenie priemyselných odberateľov energie”.
(2) Združenie používa skratku “ZPOE”.
(3) Sídlom združenia “Združenie priemyselných odberateľov energie” (ďalej len
“združenie”) je Bratislava, Magnetová ulica číslo 2, PSČ 831 04.
(4) Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.

III.
PREDMET ČINNOSTI ZDRUŽENIA
(1) Združenie vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky na princípoch
dobrovoľnosti, slobody názoru a slobody politickej príslušnosti. Pôsobí a zabezpečuje svoje
základné poslanie prostredníctvom svojich členov. Spolupracuje s Ministerstvom
hospodárstva Slovenskej republiky a Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.
(2) Združenie v záujme pôsobiť účinne spolupracuje pri vypracúvaní a najmä sa
vyjadruje k návrhom:
a) pravidiel trhu s elektrinou, plynom a pravidiel efektívneho presadzovania a využitia
centralizovane pripravovaného tepla, definovania časových úsekov na trhu s elektrinou
a plynom,
b) novelizácie a aktualizácie predpisov súvisiacich so zlepšením prevádzky výrobných,
prenosových, distribučných, rozvodných, odberných a riadiacich zariadení a prevádzky
prenosovej a distribučnej sústavy v elektroenergetike, prepravnej a distribučnej sústavy v
plynárenstve, rozvodných sústav tepla,
c) normatívnych nástrojov ovplyvňovania prevádzky energetických zariadení.
(3) Združenie je fórom presadzovania
a) čitateľného vnútorného trhu s energiou,
b) zmluvnej a krátkodobej dodávky a obchodovania s energiou,
c) efektívneho poskytovania
a podporných služieb.
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(4) Združenie je kompetentným partnerom pri spolupráci s tuzemskými alebo
zahraničnými partnermi na prospech presadzovania transparentného energetického trhu
a) aktívnym spoluvytváraním technického,
otvoreného energetického trhu,
b) aktuálnym informovaním
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c) presadzovaním účinného spôsobu priemyselného energetického manažmentu, ním
dosahovaných výsledkov a jeho propagáciou.
(5) Združenie vykonáva funkciu zástupcu priemyselných
energetickom trhu v styku s kompetentnými orgánmi štátnej správy.
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(6) Združenie za týmto účelom pre potreby členov a dotknuté inštitúcie
a) hodnotí úroveň otvoreného energetického trhu na základe poznatkov získaných členmi
združenia podľa pravidiel schválených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a na
základe všeobecne záväzných predpisov, ktoré s tým súvisia
1.

identifikuje a analyzuje bariéry rozvoja trhu s energiou a navrhuje možnosti ich
prekonania,

2.

spolupracuje pri tvorbe návrhov na úpravu normatívnych nástrojov ovplyvňovania
efektívnosti energetického trhu,

b) zabezpečuje
v spolupráci
s profesionálnymi
organizáciami
a osobami
odbornoporadenskú, hodnotiacu, výchovnovzdelávaciu a sprostredkovateľskú činnosť pre
svojich členov a záujemcov o členstvo v združení
1.

vypracováva posudky k úrovni poskytovania služieb v uplatňovaní efektívneho a
transparentného energetického trhu,

2.

vypracováva zadania úloh na riešenie problémov na energetickom trhu,

3.

organizuje a spolupracuje pri vzdelávaní a príprave personálu svojich členov,
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4.

propaguje a popularizuje činnosť združenia na výstavníckych, veľtržných
kongresových podujatiach s tematikou komplementárnou pôsobnosti združenia,

5.

hodnotí alebo organizuje hodnotenie úrovne energetickej efektívnosti a vplyvu na
životné prostredie z využitia energie u svojich členov,

6.

koordinuje postup členov na energetickom trhu (trh s elektrinou a plynom),

a

c) zúčastňuje sa na činnosti pracovných komisií a skupín, ktoré ovplyvňujú energetický trh,
d) pripravuje priemyselných odberateľov energie na zmeny na energetickom trhu
a zabezpečuje vzdelávanie ich energetických manažérov a odborných zamestnancov,
e) spolupracuje na medzinárodných a tuzemských podporných
zabezpečenie otvoreného prístupu k dodávkam elektriny a plynu,

programoch

na

e) sprostredkováva transfer nových energetických technológií zo zahraničia,
f) vykonáva správu finančných fondov a programov na podporu obchodovania s elektrinou a
plynom,
g) zhromažďuje informácie o trendoch vývoja trhu s elektrinou a plynom v zahraničí a
poskytuje informácie o vývoji cien elektriny a plynu na tuzemskom a zahraničnom
energetickom trhu,
h) zúčastňuje sa na medzinárodných konferenciách a spolupracuje s nadnárodnými
organizáciami na prospech členov združenia,
i) na propagáciu a popularizáciu efektívneho trhu s elektrinou, energetickej efektívnosti,
minimalizácie dopadu na životné prostredie z využitia energie, zabezpečenie trvalo
udržateľného rozvoja, činnosti združenia a činnosti členov združenia vydáva publikácie
v elektronickej a tlačenej (printovej) forme,
j) vykonáva akvizičnú činnosť na prezentačné akcie zamerané na propagáciu energetického
trhu, energeticky efektívnych technologických zariadení a pravidiel energetickej
efektívnosti.
(7) Združenie si na realizáciu predmetu činnosti môže zriadiť účelovú organizáciu.

IV.
ORGÁNY ZDRUŽENIA
(1) Orgánmi združenia sú:
a) zbor zástupcov členov združenia,
b) prezídium združenia,
c) výkonný riaditeľ,
d) revízny výbor združenia.
(2) Zakladatelia splnomocňujú na podanie návrhu na registráciu združenia Ing.
Miroslava Kučeru a JUDr. Vladimíra Lichnera.

V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
(1) Súčasťou tejto zmluvy sú stanovy, ktoré upravujú činnosť združenia.
(2) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami
zakladateľov združenia.
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PODPISY ZAKLADATEĽOV ZDRUŽENIA
Za Asociáciu energetických manažérov

p. Ing. Miroslav Kučera

............................
podpis

Za Kappa Štúrovo a.s., Štúrovo

p. Ing. Eduard Haderka

............................
podpis

Za CHEMOSVIT ENERGOCHEM a.s., Svit

p. Ing. Daniel Buc

............................
podpis

Za Chemes a.s., Humenné

p. Ing. Marek Matias

............................
podpis

V Bratislave, 12. mája 2004
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