LESNÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO OKRUŽNÁ

NÁVRH

STANOVY
úplné znenie
stanov družstva zo dňa 21. 3. 2017

STANOVY
Lesného podielového družstva Doly Okružná
I.

ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
Stanovy lesného podielového družstva Doly Okružná sú základným vnútro družstevným
predpisom, ktorý upravuje:

.
.
.
.
.
.
.
.

obchodné meno a sídlo družstva,
predmet podnikateľskej činnosti,
vznik a zánik členstva v družstve,
práva a povinnosti členov k družstvu a družstva k členom,
výšku základného členského vkladu a spôsob vyrovnania členského podielu pri zániku členstva,
spôsob upísania ďalších vkladov, a spôsob ich vysporiadania,
uhradzovaciu povinnosť členov družstva presahujúci členský vklad,

orgány družstva, dĺžku funkčného obdobia, spôsob ustanovenia, pôsobnosť, ich zvolávanie
a konanie rokovaní,

.
.
.

spôsob použitia zisku a úhradu prípadnej straty,
tvorbu a použitie nedeliteľného fondu,
zánik družstva.

Článok 2
Obchodné meno, sídlo a právne postavenie družstva
1. Obchodné meno: Lesné podielové družstvo Doly Okružná
2. Sídlo: Okružná 15
3. Lesné podielové družstvo Doly Okružná /ďalej len družstvo/ je spoločenstvom
neuzatvoreného počtu fyzických a právnických osôb, založením za účelom
podnikania a zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov.
4. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie
zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Za porušenie svojich záväzkov zodpovedá
celým svojím majetkom. Členovia neručia za záväzky družstva.
5. Družstvo je zriadené na dobu neurčitú.

Článok 3
Predmet činnosti družstva
Predmetom činnosti družstva je:

.

lesná výroba vrátane predaja nespracovaných lesných výrobkov za účelom spracovania alebo
ďalšieho predaja

.
.
.
.
.
.
.

piliarska výroba a porez dreva
služby v rámci lesníctva a ťažby dreva
výroba drevených obalov a paliet
výroba drevených brikiet
výroba zámkovej dlažby
staviteľ – vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok

poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych
a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

II. ČASŤ
ČLENSTVO V DRUŽSTVE
Článok 4
Vznik členstva
1. Členstvo v družstve je dobrovoľné. Členom družstva môže byť fyzická i právnická osoba
/prípadne
i zahraničná fyzická alebo právnická osoba/. Fyzická osoba sa môže stať členom družstva po
dovŕšení 18. roku veku, s výnimkou vzniku členstva podľa čl.11, ods. 1.
2. Členstvo v družstve nie je podmienené pracovným vzťahom.
3. Členstvo v družstve vzniká:
a/ pri založení družstva dňom vzniku družstva,
b/ za trvania družstva prijatím za člena na základe písomnej členskej prihlášky,
c/ prevodom členstva podľa čl. 6 týchto stanov,
d/ na základe písomnej prihlášky dediča členských práv a povinností podľa čl. 11, ods. 1
týchto stanov.
4. O prijatie fyzickej osoby za člena na základe písomnej prihlášky uchádzača o členstvo
rozhoduje predstavenstvo družstva. Členstvo v družstve vzniká dňom schválenia prihlášky
uchádzača predstavenstvom, po zaplatení základného členského vkladu a zápisného vo výške
33 EUR.
5. O prijatí právnickej osoby za člena družstva rozhoduje členská schôdza družstva na základe
písomnej prihlášky. Členstvo v družstve vzniká po schválení prihlášky uchádzača členskou
schôdzou dňom zaplatenia základného členského vkladu a zápisného vo výške 330 EUR.
6. V prípade vzniku členstva podľa čl. 6 a 11 týchto stanov, sú noví členovia povinní zaplatiť
zápisné vo výške 33 EUR.

Článok 5
Práva a povinnosti členov
1. Člen družstva /ďalej len člen/ má tieto základné práva:
a/ podieľať sa na riadení a kontrole činnosti družstva prostredníctvom schôdzí členskej
základne,
b/ podieľať sa na zisku a ďalších výhodách, ktoré družstvo poskytuje podľa týchto stanov
a uznesení členskej schôdze,
c/ predkladať návrhy na zlepšenie činnosti družstva, vznášať pripomienky a otázky
na orgány družstva a byť o ich riešení informovaný,
d/ byť informovaný o výsledkoch hospodárenia družstva prostredníctvom členskej schôdze
najmenej jedenkrát ročne.
2. Základné povinnosti člena sú:
a/dodržiavať stanovy a plniť uznesenia družstevných orgánov,
b/ doplatiť základný členský vklad do stanoveného termínu, ak o jeho zvýšení rozhodne
príslušný orgán družstva,
c/ plniť uhradzovaciu povinnosť presahujúcu základný členský vklad a majetkový
podiel vo výške, ktorú určí členská schôdza družstva.
d/ zúčastňovať sa členských schôdzí.
3. Ďalšie práva a povinnosti právnických osôb môžu byť upravené zmluvne.

Článok 6
Prevod členstva
1. Fyzická osoba môže previesť členstvo na inú fyzickú osobu len so súhlasom členskej
schôdze. Na právnickú osobu nemôže člen družstva, ktorý je fyzickou osobou, členstvo
previesť.
2. Právnická osoba môže členstvo previesť len na inú právnickú osobu a to iba so súhlasom
členskej schôdze. Pritom nerozhoduje, či nadobúdateľ členských práv a povinností je
členom družstva alebo nie.
3. Rozhodnutím členskej schôdze o schválení dohody o prevode členstva sa stáva ich
Nadobúdateľ členom družstva v rozsahu práv a povinností prevádzajúceho člena.

Článok 7
Zánik členstva
1. Členstvo v družstve zaniká:
a/ dohodou,
b/ prevodom členstva podľa čl. 6 týchto stanov,
c/ vystúpením,
d/ vylúčením,
e/ vstupom do likvidácie, vyhlásením konkurzu, prípadne zánikom právnickej osoby – člena
f/ zánikom družstva.

Článok 8
Dohoda
1. Ak sa člen a družstvo dohodnú na skončení členstva, končí členstvo dohodnutým dňom.
2. Dohoda o skončení členstva musí mať písomnú formu, pričom sa nevyžaduje uvedenie
dôvodov.

Článok 9
Vystúpenie
1. Člen môže z družstva vystúpiť na základe písomnej odhlášky, ktorá nemusí obsahovať dôvody
Vystúpenia. Členstvo zaniká koncom polroka, v ktorom bola odhláška družstvu doručená.
2. Odhlášku je možné vziať späť písomne, pričom s tým musí vyjadriť súhlas orgán, ktorý je
právomocný rozhodovať o prijatí člena.

Článok 10
Vylúčenie
1. Členská schôdza družstva môže o vylúčení člena rozhodnúť ak:
a/ člen bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, ktorý spáchal voči družstvu alebo
členovi družstva.
b/ závažným spôsobom alebo opätovne napriek výstrahe porušil členské povinnosti
stanovené právnymi alebo vnútro družstevnými predpismi,
c/ s členom družstva, ktorý je súčasne pracovníkom družstva bol rozviazaný pracovný pomer
pre závažné porušenie pracovnej disciplíny.
d/ člen nedoplatí základný vklad v stanovenej lehote v prípade, že príslušný orgán rozhoduje
o jeho zvýšení.
2. V rozhodnutí o vylúčení musí byť uvedený dôvod vylúčenia, ktorý môže byť aj dodatočne
doplnený. Členstvo zaniká dňom doručenia rozhodnutia členskej schôdze.
3. Súd na návrh člena, ktorého sa rozhodnutie týka, vyhlási rozhodnutie členskej schôdze
o vylúčení za neplatné, ak je v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami.

Článok 11
Smrť člena
1. Členstvo fyzickej osoby zaniká smrťou. Dedič členských práv a povinností poručiteľa môže
požiadať o členstvo do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o vysporiadaní dedičstva.
Členstvo vzniká dňom schválenia prihlášky členskou schôdzou. K prihláške musí byť priložené
právoplatné rozhodnutie orgánu, ktorý o vysporiadaní dedičstva rozhodol. V prípade, že je
takýchto dedičov viac, môžu sa medzi sebou dohodnúť na tom, ktorý z nich nadobúda všetky

členské práva a povinnosti poručiteľa. Ak k takejto dohode nedôjde, môžu o členstvo
požiadať všetci dedičia, pričom sú povinní doplatiť družstvu rozdiel medzi základným
členským vkladom do výšky určenej týmto stanovami. V takom prípade vzniká členstvo
uhradením tohto rozdielu.
2. Dedič, ktorý sa nestal členom družstva, má nárok na vyrovnací podiel člena, ktorého členstvo
zaniklo.
3. Ak dedič už je členom družstva, pripočíta sa zdedený členský vklad k jeho členskému vkladu,
ktorý mal pred nadobudnutím dedičstva.
4. Žiadosť o členstvo môže členská schôdza zamietnuť dedičovi, ktorý bol z družstva vylúčený
v zmysle článku 10, ods. 1, písm. a/ a b/ týchto stanov.

Článok 12
Zánik člena – právnickej osoby
Členstvo člena – právnickej osoby v družstve zaniká jeho vstupom do likvidácie, vyhlásením
konkurzu na majetok, pripadne jeho zánikom. Ak člen družstva – právnická osoba zaniká bez
likvidácie a má právneho nástupcu, predchádzajú na neho členské práva a povinnosti
zanikajúceho člena.

III. ČASŤ
MAJETKOVÉ VZŤAHY
Článok 13
Základné imanie
1. Základné imanie družstva tvorí súhrn členských vkladov, na splatenie ktorých sa zaviazali
členovia družstva.
2. Základné imanie družstva zapisované do obchodného registra, tzv. zapisované základné
imanie sa stanovuje vo výške 1659,70 EUR

Článok 14
Majetková účasť člena
1. Členský vklad je súhrn peňažných prostriedkov a iných peniazmi oceniteľných hodnôt, ktoré
sa člen družstva zaväzuje vložiť do družstva a podieľať sa ním na výsledku podnikania
družstva. Je to súhrn základného členského vkladu a ďalšieho členského vkladu:
a/ základný členský vklad – člen zloží pri podaní prihlášky do družstva.
Základný členský vklad sa určuje pre fyzické osoby vo výške 33 EUR, pre právnické osoby
vo výške 330 EUR. Splatenie základného členského vkladu je podmienkou
vzniku členstva.

2.
3.

4.

5.

b/ ďalší členský vklad – člen družstva sa môže zaviazať k splateniu ďalšieho členského vkladu,
prípadne k ďalšej majetkovej účasti na podnikaní družstva a to v peňažnej forme, alebo
formou nepeňažného vkladu.
Základné členské vklady ich splatením prechádzajú do vlastníctva družstva. Pri založení
družstva členský vklad prejde do vlastníctva družstva jeho zápisom do obchodného registra.
Ďalšie členské vklady, ktoré sa splácajú v peniazoch, alebo nepeňažným vkladom, sa ich
vložením stávajú majetkom družstva. Nepeňažné vklady fyzických, resp. právnických osôb sa
oceňujú účtovnou zostatkovou hodnotou v čase realizácie vkladu, prípadne iným vhodným
spôsobom dohodnutým medzi členom a družstvom.
Ak sa členské práva a povinnosti prevádzajú na iného člena /čl. 6 týchto stanov/,členský vklad
prevádzajúceho člena sa stáva ďalším členským vkladom člena, na ktorého sa členstvo
prevádza. Ak sa členské práva a povinnosti prevádzajú na inú fyzickú osobu – nečlena
družstva, členský vklad prevádzajúceho člena sa stáva členským vkladom fyzickej osoby, ktorá
sa dňom schválenia dohody v predstavenstve družstva stáva členom družstva, a to v členení
na základný členský vklad / 33 EUR/ a ďalší členský vklad.
Ďalšie majetkové účasti – bližšie podmienky budú dohodnuté zmluvne s družstvom.

Článok 15
Zhodnocovanie vkladov
Družstvo vložené vklady člena uvedené v článku 14, odst. 1, písm. a/ a b/ zhodnocuje ročne
podielom zo zisku podľa rozhodnutia členskej schôdze pri prerokovávaní účtovnej závierky.

Článok 16
Fondy družstva
1. Družstvo zriaďuje nedeliteľný fond vo výške 50 % zapisovaného základného imania, t. j.
830 EUR. Tento fond družstvo dopĺňa najmenej o 5 % ročného čistého zisku, a to až do doby,
než výška nedeliteľného fondu dosiahne sumu 1659,7 EUR.
2. Nedeliteľný fond sa nesmie použiť za trvania družstva na rozdelenie medzi členov.
Nedeliteľný fond predstavuje rezervu finančných prostriedkov pre činnosť družstva, vrátane
krytia prípadných hospodárskych rizík.
3. Družstvo okrem nedeliteľného fondu vytvára rezervný fond. Rezervný fond bude ročne
doplňovaný prídelom zo zisku čiastkou, ktorú určí členská schôdza. Rezervný fond možno
použiť iba na krytie strát družstva alebo na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý
priebeh hospodárenia družstva.
4. Družstvo môže na základe rozhodnutia členskej schôdze zriaďovať ďalšie zabezpečovacie
fondy.

Článok 17
Rozdelenie zisku a úhrada straty
1. Nároky z majetkových vzťahov člena sú súčasťou rozdelenia zisku za príslušný rok.
2. Členská schôdza rozhodne uznesením o majetkových nárokoch člena pri prerokovaní ročnej
účtovnej závierky do 30. novembra príslušného roka. Pritom stanovi, aká časť zisku je určená
na rozdelenie medzi členov.
3. Podiel člena na zisku určenom na rozdelenie medzi členov sa určí pomerom výšky jeho
členského vkladu k súčtu členských vkladov všetkých členov.
4. U členov, ktorých členstvo v rozhodujúcom roku trvalo iba časť roka sa podiel na zisku určený
podľa odseku 3 primerane kráti.
5. Stratu družstva možno kryť z prostriedkov nedeliteľného fondu, rezervného fondu, podľa
článku 16 týchto stanov, prípadne kombináciou týchto spôsobov.

Článok 18
Vysporiadanie majetkových nárokov
1. Ak člen odstúpi od ďalšej majetkovej účasti má nárok na jej vrátenie za podmienok
dohodnutých v zmluve.
2. Ak členstvo zaniklo smrťou člena, majetkové práva prechádzajú na dedičov.
Vyrovnací podiel sa vyplatí v termíne podľa odseku 7 tohto článku. K žiadosti o vysporiadanie
majetkových práv musí byť priložené rozhodnutie príslušného orgánu o vysporiadaní
dedičstva alebo o schválení dohody dedičov.
3. Ak zanikne členstvo z titulu zániku družstva bez likvidácie / zlúčením, splynutím, rozdelením/,
členom, ktorí požiadajú o vysporiadanie finančných a vecných vkladov, družstvo tieto vyplatí
do jedného mesiaca od prechodu majetku družstva na jeho právneho nástupcu.
4. Ak zanikne likvidáciou, členovia majú právo na vrátenie svojich majetkových nárokov takto:
a/ finančných a vecných vkladov po vysporiadaní odvodových a daňových povinností voči
štátu,
b/ základného členského vkladu po uspokojení všetkých veriteľov,
c/ zvyšku likvidačného zostatku členovia, členstvo ktorých ku dňu zániku družstva trvalo
aspoň jeden rok podľa rozsahu v akom sa podieľali na základnom imaní družstva.
5. Pri zániku členstva za trvania družstva má doterajší člen nárok na vyrovnací podiel, ktorý sa
rovná hodnote jeho základného členského vkladu, upraveného o podiel na zisku, resp. úhradu
straty podľa čl. 17, ods. 5, resp. čl. 19, ods. 2.
6. Na určenie vyrovnacieho podielu je rozhodný stav základného členského vkladu člena podľa
účtovnej závierky za rok, v ktorom členstvo zaniklo.
7. Vyrovnací podiel je splatný uplynutím troch mesiacov od schválenia účtovnej závierky za rok,
v ktorom členstvo zaniklo. Nárok na vyrovnací podiel má člen za obdobie trvania členstva.
8. Vyrovnací podiel sa uhrádza v eurách.

Článok 19
Uhradzovacia povinnosť
1. Členovia družstva neručia za záväzky družstva. Členovia družstva sú povinní uhradiť
prípadnú stratu družstva do výšky svojho základného členského vkladu.
2. Členská schôdza môže určiť uznesením, ktorí členovia a do akej výšky majú voči družstvu
uhradzovaciu povinnosť presahujúcu základný členský vklad na krytie strát družstva.

IV. ČASŤ
ORGÁNY DRUŽSTVA
Článok 20
Orgány družstva
1. Orgánmi družstva sú:
a/ členská schôdza
b/ predstavenstvo
c/ kontrolná komisia
2. Funkčné obdobie volených orgánov družstva je päť ročné. Členovia prvých orgánov
po založení družstva môžu byť volení na obdobie najviac troch rokov. Členovia orgánov
družstva môžu byť volení opätovne. Spôsob ich voľby určujú volebné poriadky. Vo svojej
činnosti sa riadia všeobecne záväznými predpismi, týmito stanovami a rokovacími
poriadkami.
3. Pre lepšie plnenie úloh môžu orgány družstva vytvárať poradné komisie s určením ich
pôsobnosti a zloženia.
4. Všetky orgány družstva rozhodujú kolektívne, na schôdze sú pozývaní všetci ich členovia.
Členstvo vo volených orgánoch družstva je nezastupiteľné.
5. Člen orgánu družstva môže zo svojej funkcie odstúpiť, ale je povinný oznámiť to orgánu,
ktorého je členom. Jeho členstvo vo volenom orgáne družstva sa končí dňom, keď odstúpenie
prerokoval orgán, ktorého je členom. Tento orgán musí prerokovať odstúpenie na svojom
najbližšom zasadnutí, po doručení odstúpenia, najneskôr však do troch mesiacov. Po márnom
uplynutí tejto lehoty sa odstúpenie považuje za prerokované a členstvo odstupujúceho člena
sa končí uplynutím tejto lehoty.
6. Na miesto odstupujúceho člena nastupuje dňom účinnosti odstúpenia náhradník podľa
poradia zostaveného na základe počtu hlasov dosiahnutých pri voľbe členov a náhradníkov
príslušného orgánu. V prípade, že neboli náhradníci zvolení, alebo všetci náhradníci sa už stali
členmi voleného orgánu družstva za odstupujúcich členov, povolá volený orgán družstva
k výkonu funkcie zastupujúceho člena až dovtedy, kým možno uskutočniť riadnu voľbu
nového člena. Zastupujúci člen má práva a povinnosti riadneho člena.

7. Orgány družstva sú uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov.
Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných.
Pri rozhodovaní o zániku, rozdelení, zlúčení a splynutí družstva sa vyžaduje súhlas
dvojtretinovej väčšiny všetkých členov družstva.
8. Do orgánov družstva môžu byť zvolení len členovia družstva a zástupcovia právnických osôb,
ktorí sú členmi družstva. Zástupcovia právnických osôb musia byť starší ako 18 rokov.
9. Ak je členom družstva právnická osoba, je povinná splnomocniť fyzickú osobu zastupovaním
v orgáne družstva.
10. O rokovaniach orgánov družstva sa vyhotovujú zápisy, v ktorých sa v stručnej, ale výstižnej
forme uvádza priebeh rokovania, pričom sa osobitná pozornosť venuje zápisom prijatých
uznesení.
11. Ak člen orgánu nesúhlasí s niektorým uznesením, má právo požiadať, aby jeho názor bol
poznamenaný v zápise, ktorý podpisuje člen orgánu, ktorý rokovanie viedol so zapisovateľom
a zvoleným overovateľom.

Článok 21
Členská schôdza
1. Členská schôdza je najvyšším orgánom družstva, na ktorom členovia priamo uplatňujú svoje
právo rozhodovať o záležitostiach družstva.
2. K svojmu rokovaniu sa členská schôdza schádza najmenej raz za rok. Musí sa zvolať, ak o jej
zvolanie písomne požiada najmenej jedna tretina všetkých členov družstva alebo kontrolná
komisia.
3. Členskú schôdzu zvoláva predstavenstvo.
4. Do pôsobnosti členskej schôdze patrí:
a/ prijímanie stanov družstva a ich zmien
b/ voľba a odvolávanie predsedu družstva, ktorý je zároveň aj predsedom predstavenstva,
a úprava jeho právomoci
c/ voľba a odvolávanie členov a náhradníkov predstavenstva a kontrolnej komisie
d/ schvaľovanie ročnej účtovnej závierky
e/ rozhodovanie o rozdelení a použití zisku a spôsobe úhrady prípadnej straty
f/ rozhodovanie o zvýšení alebo znížení zapisovaného základného imania
g/ rozhodovanie o základných otázkach rozvoja družstva
h/ rozhodovanie o splynutí, zlúčení, rozdelení alebo inom zrušení družstva
i/ prerokovávanie správ predstavenstva, kontrolnej komisie, rozhodovanie o odvolaniach
proti uzneseniam predstavenstva, kontrolnej komisie, poprípade prerokovávanie sťažností
proti týmto rozhodnutiam
j/ rozhodovanie o ďalších záležitostiach týkajúcich sa družstva a jeho činnosti, pokiaľ toto
rozhodovanie nie je vyhradené inému orgánu, resp. pokiaľ si rozhodovanie o niektorej veci
členská schôdza vyhradila.
5. Členom družstva termín a program rokovania členskej schôdze oznamuje pozvánkami
najneskôr 5 dní pred jej konaním.
6. Uznášaniaschopnosť členskej schôdze pri prijatí uznesení sa riadi článkom 20. odst. 7 týchto
stanov.

7. Ak nie členská schôdza uznášaniaschopná, zvolá predstavenstvo družstva náhradnú členskú
schôdzu tak, aby sa konala do troch týždňov odo dňa, kedy sa mal konať pôvodná členská
schôdza. Náhradná členská schôdza musí mať nezmenený program a je uznášaniaschopná pri
účasti akéhokoľvek počtu prítomných členov. Pre platnosť uznesenia o zániku družstva, prijatí
alebo zmene stanov je v takom prípade potrebný súhlas štvorpätinovej väčšiny prítomných
členov.
8. Pri hlasovaní členov má každý člen jeden hlas.
9. Člen môže splnomocniť iného člena družstva, aby ho na členskej schôdzi zastupoval.

Článok 22
Predstavenstvo
1. Predstavenstvo je 5 členným štatutárnym orgánom, ktorý je oprávnený riadiť činnosť
družstva a rozhodovať vo všetkých veciach družstva, pokiaľ tieto nie sú vyhradené iným
orgánom. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.
2. Do právomoci predstavenstva prislúcha najmä:
a/ rozpracovať a zabezpečiť plnenie uznesení členskej schôdze
b/určovať smery podnikateľskej činnosti družstva na základe koncepcie činnosti družstva,
schválenej členskou schôdzou
c/ uzatvárať zmluvy o finančných a vecných vkladoch s členmi družstva
d/ prerokovávať výsledky hospodárenia družstva a výsledky inventarizácie hospodárskych
prostriedkov a v prípade negatívnych výsledkov prijímať opatrenia na ich odstránenie
e/ voliť a odvolávať zo svojich členov podpredsedu predstavenstva
f/ predkladať členskej schôdzi návrh na rozdelenie zisku, prípadne návrh na úhradu straty
g/ prerokovávať návrhy a podnety kontrolnej komisie, vyplývajúce z kontrolnej činnosti tohto
orgánu a taktiež výsledky kontrolnej činnosti vonkajších orgánov
h/ rozhodovať o zriaďovaní, tvorbe a použití fondov.
3. Predstavenstvo družstva sa schádza k svojim rokovaniam spravidla jedenkrát štvrťročne,
zvoláva ho predseda. Musí sa zísť do 10 dní od doručenia podnetu kontrolnou komisiou. Keď
na jej výzvu nedošlo k náprave nedostatkov.
4. Pôsobnosť a deľbu práce predstavenstva bližšie určuje jeho rokovací poriadok. Rokovací
poriadok schvaľuje predstavenstvo družstva.
5. Predseda družstva a zároveň aj predseda predstavenstva, zastupuje družstvo navonok vo
všetkých veciach vyplývajúcich z jeho funkcie v rozsahu upravených právomoci, organizuje
a riadi bežnú činnosť družstva. V jeho neprítomnosti ho v plnom rozsahu zastupuje
podpredseda predstavenstva alebo iný poverený člen predstavenstva družstva.
6. Za družstvo podpisuje predseda v rámci vymedzenia právomoci. Keď právny úkon vyžaduje
písomnú formu, podpisuje predseda alebo podpredseda a ďalší člen predstavenstva.
7. Predstavenstvo zabezpečí vypracovanie výročnej správy o hospodárení družstva, ktorá
obsahuje okrem iného i prehľad obchodných činností v uplynulom roku a predpoklady
ďalšieho podnikania. Výročnú správu spolu s ročnou účtovnou závierkou predkladá
predstavenstvo na schválenie členskej schôdzi.

Článok 23
Kontrolná komisia
1. Kontrolná komisia je 3 členným nezávislým kontrolným orgánom družstva a je oprávnená
kontrolovať celú jeho činnosť, najmä:
a/ dodržiavanie stanov družstva
b/ plnenie uznesení družstevných orgánov
c/ tvorba a použitie fondov
d/ prešetrovať sťažnosti členov a pracovníkov družstva
e/ vyjadrovať sa k ročnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku, prípadne na
úhradu straty
f/ informovať o zistených nedostatkoch predstavenstvo družstva a vyžadovať od neho
vykonanie nápravy
2. Správy o svojej činnosti predkladá členskej schôdzi, ktorej zodpovedá za svoju činnosť.
Je nezávislá na ostatných orgánoch družstva.
3. Členstvo v kontrolnej komisii je nezlučiteľne s členstvom v predstavenstve družstva.
4. Rokovania predstavenstva družstva je oprávnený zúčastniť sa predseda alebo ním
poverený člen kontrolnej komisie.
5. Kontrolná komisia volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu. Voľbu si môže vyhradiť
členská schôdza.
6. K svojmu rokovaniu sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.
7. Kontrolná komisia je oprávnená požadovať od predstavenstva akékoľvek informácie
o hospodárení družstva. K jednotlivým úkonom môže poveriť jedného alebo viacerých
členov, ktorí v tejto veci majú oprávnenie žiadať informácie v rozsahu oprávnenia
kontrolnej komisie.
8. Bližšie podmienky činnosti kontrolnej komisie upravuje rokovací poriadok. Rokovací
poriadok schvaľuje kontrolná komisia.

V. ČASŤ
HOSPODÁRENIE, MAJETOK A ZÁNIK DRUŽSTVA
Článok 24
Hospodárenie družstva
1. Družstvo hospodári samostatne, svoje náklady a potreby hradí z príjmov získaných
predovšetkým z podnikateľskej činnosti, ako aj ďalších zdrojov.
2. Zo svojho zisku družstvo hradí prednostne dane a odvody. Zisk po zdanení a odvodoch
družstvo využíva samostatne a nemôže mu byť odňatý. O použití zisku rozhoduje členská
schôdza na návrh predsedu družstva.
3. V záujme faktickej účasti členov na činnosti družstva a jeho hospodárskom výsledku využíva
družstvo finančné a vecné vklady a pod., ktoré sú zhodnocované podľa týchto stanov.

4. Pre financovanie svojho rozvoja môže družstvo vydávať obligácie. Spôsob ich vydávania,
nakladania s nimi, ako aj ich zhodnotenie vyhlási členská schôdza v súlade s platnými
právnymi predpismi.
5. Družstvo môže hospodáriť s majetkom iných právnických osôb alebo fyzických na základe
uzavretej zmluvy, napr. o držbe, prenájme a pod.
6. Všetky hodnoty, s ktorými družstvo hospodári musia byť riadne evidované a oceňované
v súlade s platnými právnymi predpismi.

Článok 25
Majetok družstva
1. Obchodným majetkom družstva je súhrn majetkových hodnôt / vecí, pohľadávok a iných práv
a peniazmi oceniteľných hodnôt /, ktoré patria družstvu a slúžia alebo sú určené k jeho
podnikaniu.
2. Súbor obchodného majetku a záväzkov vzniknutých družstvu v súvislosti s podnikaním sa
označuje ako obchodné imanie.
3. Čistým obchodným imaním je obchodný majetok po odpočítaní záväzkov vzniknutých
družstvu v súvislosti s podnikaním.
4. Zdroje majetku družstva tvoria:
a/ základný členský vklad a ďalší členský vklad,
b/ finančné a vecné vklady
c/ obligácie.

Článok 26
Zánik družstva
1. Družstvo sa zrušuje:
a/ uznesením členskej schôdze,
b/ zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu z dôvodu,
že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu konkurznej
podstaty, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
c/ rozhodnutím súdu.
2. Uznesenie členskej schôdze o zrušení sa osvedčuje notárskou zápisnicou.
3. Ak zrušené družstvo vstupuje do likvidácie, likvidátora menuje členská schôdza.
4. Likvidácia družstva sa vykoná v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

VI. ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 27
Zákaz konkurencie
Členovia predstavenstva a kontrolnej komisie družstva nesmú byť podnikateľom ani členom
štatutárnych a dozorných orgánov právnických osôb s obdobným predmetom činnosti, s výnimkou
štatutárnych a dozorných orgánov právnických osôb, ktoré sú členmi tohto družstva, resp. ktorých je
toto družstvo členom alebo má v nich majetkovú účasť.

Článok 28
Účinnosť stanov
1. Stanovy boli schválené ustanovujúcou členskou schôdzou konanou .........................
Účinnosť nadobudli dňom zápisu družstva do obchodného registra - .......................
2. Zmena stanov schválená členskou schôdzou konanou dňa..................... nadobúda platnosť
a účinnosť uvedeným schválením.

Štatutárny orgán potvrdzuje správnosť vyhotovenia úplného znenia stanov družstva.

V Okružnej, dňa 22. 3. 2017

...............................................................
Jozef Vaško
predseda predstavenstva

................................................................
Jaroslav Biroš
člen predstavenstva

