
           Lesné družstvo Križová skala, 
                         Ve�ký Lipník 
           so sídlom Ve�ký Lipník �.349 
          _________________________ 

                        S T A N O V Y

                        úplné znenie 

stanov družstva zo d�a 14.1.1999, tak ako vyplýva zo    
zmien a doplnkov schválených �lenskou schôdzou d�a 
30.4.2006,�lenskou schôdzou d�a 20.7.2008 , z rozhod-
nutia predsedu družstva  zo d�a 28.12.2009 ,�lenskou 
schôdzou d�a 30.4.2016– stav ku d�u 30.04.2016

       



S T A N O V Y 
Lesného družstva Križová skala, 

Ve�ký Lipník 

I.�AS�
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

�lánok  1 
Všeobecné ustanovenia 

_________________ 
   Stanovy Lesného družstva Križová skala, Ve�ký Lipník sú základným vnútrodružstevným 
predpisom, ktorý upravuje: 

• obchodné meno a sídlo družstva, 
• predmet podnikate�skej �innosti, 
• vznik a zánik �lenstva v družstve, 
• práva a povinnosti �lenov k družstvu a družstva k �lenom, 
• výšku základného �lenského vkladu a spôsob vyrovnania �lenského podielu pri zániku 
�lenstva, 

• spôsob upísania �alších vkladov, a spôsob ich vysporiadania, 
• uhradzovaciu povinnos� �lenov družstva presahujúci �lenský vklad, 
• orgány družstva, d�žku funk�ného obdobia, spôsob ustanovenia, pôsobnos�, ich 

zvolávanie a konanie rokovaní, 
• spôsob použitia zisku a úhradu prípadnej straty, 
• tvorbu a použitie nedelite�ného fondu, 
• zánik družstva. 

�lánok 2 
Obchodné meno, sídlo a právne postavenie družstva 

___________________________________________ 

1. Obchodné meno: Lesné družstvo Križová skala, Ve�ký Lipník 
2. Sídlo: Ve�ký Lipník 349 
3. Lesné družstvo Križová skala, Ve�ký Lipník /�alej len družstvo/ je spolo�enstvom 

neuzatvoreného po�tu fyzických a právnických osôb, založeným za ú�elom 
podnikania a zabezpe�ovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich 
�lenov. 

4. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právnych vz�ahoch svojím menom a 
nesie zodpovednos� vyplyvajúcu z týchto vz�ahov.Za porušenie svojich záväzkov 
zodpovedá celým svojím majetkom. �lenovia neru�ia za záväzky družstva. 

5. Družstvo je zriadené na dobu neur�itú. 



�lánok 3 
Predmet �innosti družstva 

_______________________ 

Predmetom �innosti družstva je : 

• lesná výroba vrátane predaja nespracovaných lesných výrobkov za ú�elom spracovania 
alebo �alšieho predaja 

• píliarska výroba a porez dreva 
• služby v rámci lesníctva a �ažby dreva 
• výroba drevených obalov a paliet 
• výroba drevených brikiet 
• výroba zámkovej dlažby 
• stavite� – vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok 
• po�nohospodárstvo a lesníctvo v�ítane predaja nespracovaných po�nohospo-dárskych  a 

lesných výrobkov za ú�elom spracovania alebo �alšieho predaja 

II. �AS�
�LENSTVO V DRUŽSTVE 

�lánok 4 
Vznik �lenstva 

_____________ 

1. �lenstvo v družstve je dobrovo�né. �lenom družstva môže by� fyzická i právnická 
osoba / prípadne i zahrani�ná fyzická alebo právnická osoba/. Fyzická osoba sa môže 
sta� �lenom družstva po dov	šení 18. roku veku, s výnimkou vzniku �lenstva pod�a �l. 
11, ods. 1. 

2. �lenstvo v družstve nie je podmienené pracovným vz�ahom. 
3. �lenstvo v družstve vzniká: 

a/ pri založení družstva d�om vzniku družstva, 
b/ za trvania družstva prijatím za �lena na základe písomnej �lenskej prihlášky, 
c/ prevodom �lenstva pod�a �l. 6 týchlo stanov, 
d/ na základe písomnej  prihlášky dedi�a �lenských práv a povinností pod�a �l. 11, 
ods. 1 týchto stanov. 

4. O prijatí fyzickej osoby za �lena na základe písomnej prihlášky uchádza�a o �lenstvo 
rozhoduje predstavenstvo družstva. �lenstvo v družstve vzniká d�om schválenia 
prihlášky uchádza�a predstavenstvom, po zaplatení  základného �lenského vkladu a 
zápisného vo výške 0,33 EUR. 

5. O prijatí právnickej osoby za �lena družstva rozhoduje �lenská schôdza                                        
družstva na základe písomnej prihlášky. �lenstvo v družstve vzniká po schválení 
prihlášky uchádza�a �lenskou schôdzou d�om zaplatenia základného �lenského 
vkladu a zápisného vo výške 33,19 EUR. 

6. V prípade vzniku �lenstva pod�a �l.6 a 11 týchlo stanov, sú noví �lenovia povinní 
zaplati� zápisné vo výške 0,33EUR.                            



�lánok 5 
Práva a povinnosti �lenov 

_______________________ 

1. �len družstva /�alej len �len/ má tieto základné práva: 
           a/ podie�a� sa na riadení a kontrole �innnosti družstva prostredníctvom schôdzí      
               �lenskej základne, 
           b/ podie�a� sa na zisku a �alších výhodách, ktoré družstvo poskytuje pod�a  
               týchto stanov a uznesení �lenskej schôdze, 
           c/ predklada� návrhy na zlepšenie �innosti družstva, vznáša� pripomienky a  
               otázky na orgány družstva a by� o ich riešení informovaný, 
           d/ by� informovaný o výsledkoch hospodárenia družstva prostredníctvom 
               �lenskej schôdze najmenej jedenkrát ro�ne. 

2. Základné povinnosti �lena sú: 
a/ dodržiava� stanovy a plni� uznesenia družstevných orgánov, 
b/ doplati� základný �lenský vklad do stanoveného termínu, ak o jeho zvýšení                       
     rozhodne príslušný orgán družstva, 
c/ plni� uhradzovaciu povinnos� presahujúcu základný �lenský vklad a 
    majetkový podiel vo výške, ktorú ur�í �lenská schôdza družstva, 
d/ zú�ast�ova� sa �lenských schôdzí. 

3. 
alšie práva a povinnosti právnických osôb môžu by� upravené zmluvne. 

                                     

�lánok 6 
Prevod �lenstva 

_______________ 

1. Fyzická osoba môže previes� �lenstvo na inú fyzickú osobu len so súhlasom �lenskej 
schôdze. Na právnickú osobu nemôže �len družstva, ktorý je fyzickou osobou, 
�lenstvo previes�. 

2. Právnická osoba môže �lenstvo previes� len na inú právnickú osobu a to iba so 
súhlasom �lenskej schôdze. Pritom nerozhoduje, �i nadobúdate� �lenských práv a 
povinností je �lenom družstva alebo nie. 

3. Rozhodnutím �lenskej schôdze o schválení dohody o prevode �lenstva sa stáva ich 
nadobúdate� �elnom družstva v rozsahu práv a povinností prevádzajúceho �lena. 

�lánok 7 
Zánik �lenstva 

______________ 

1. �lenstvo v družstve zaniká: 
a/ dohodou, 
b/ prevodom �lenstva pod�a �l. 6 týchto stanov, 
c/ vystúpením, 
d/ vylú�ením, 
e/ vstupom do likvidácie, vyhlásením konkurzu, prípadne zánikom právnickej     
   osoby – �lena družstva, 
f/ zánikom družstva. 



�lánok 8 
Dohoda 

________ 

1. Ak sa �len a družstvo dohodnú na skon�ení �lenstva, kon�í �lenstvo dohodnutým 
d�om. 

2. Dohoda o skon�ení �lenstva musí ma� písomnú formu, pri�om sa nevyžaduje 
uvedenie dôvodov. 

�lánok 9 
Vystúpenie 

___________ 

1. �len môže z družstva vystúpi� na základe písomnej odhlášky, ktorá nemusí obsahova�
dôvody vystúpenia. �lenstvo zaniká koncom polroka, v ktorom bola odhláška 
družstvu doru�ená. 

2. Odhlášku je možné vzia� spä� písomne, pri�om s tým musí vyjadri� súhlas orgán, 
ktorý je právomocný rozhodova� o prijatí �lena. 

�lánok 10 
Vylú�enie 

__________ 

1. �lenská schôdza družstva môže o vylú�ení �lena rozhodnú� ak: 
a/ �len bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný �in, ktorý spáchal vo�i     
    družstvu alebo �lenovi družstva, 
b/ závažným spôsobom alebo opätovne napriek výstrahe porušil �lenské    
    povinnosti stanovené právnymi alebo vnútrodružstevnými predpismi, 
c/ s �lenom družstva, ktorý je sú�asne pracovníkom družstva bol rozviazaný  
    pracovný pomer pre závažné porušenie pracovnej disciplíny, 
d/ �len nedoplatí základný vklad v stanovenej lehote v prípade, že príslušný  
    orgán rozhoduje o jeho zvýšení. 

2. V rozhodnutí o vylú�ení musí by� uvedený dôvod vylú�enia, ktorý môže by� aj 
dodato�ne doplnený. �lenstvo zaniká d�om doru�enia rozhodnutia �lenskej schôdze. 

3. Súd na návrh �lena, ktorého sa rozhodnutie týka, vyhlási rozhodnutie �lenskej schôdze 
o vylú�ení za neplatné, ak je v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami. 

�lánok 11 
Smr� �lena 

___________ 

1. �lenstvo fyzickej osoby zaniká smr�ou. Dedi� �lenských práv a povinností poru�ite�a 
môže požiada� o �lenstvo do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o 
vysporiadaní dedi�stva. �lenstvo vzniká d�om schválenia prihlášky �lenskou 
schôdzou. K prihláške musí by� priložené právoplatné rozhodnutie orgánu, ktorý o 
vysporiadaní dedi�stva rozhodol. V prípade, že je takýchto dedi�ov viac, môžu sa 



medzi sebou dohodnú� na tom , ktorý z nich nadobúda všetký �lenské práva a 
povinnosti poru�ite�a. Ak k takejto dohode nedôjde, môžu o �lenstvo požiada� všetci 
dedi�ia, pri�om sú povinní doplati� družstvu rozdiel medzi základným �lenským 
vkladom do výšky ur�enej týmito stanovami. V takom prípade vzniká �lenstvo 
uhradením tohto rozdielu. 

2. Dedi�, ktorý sa nestal �lenom družstva, má nárok na vyrovnací podiel �lena, ktorého 
�lenstvo zaniklo. 

3. Ak dedi� uz je �lenom družstva, pripo�íta sa zdedený �lenský vklad k jeho �lenskému 
vkladu, ktorý mal pred nadobudnutím dedi�stva. 

4. Žiados� o �lenstvo môže �lenská schôdza zamietnu� dedi�ovi, ktorý bol z družtva 
vylú�ený v zmysle �lánku 10, ods. 1, písm. a/ a b/ týchto stanov. 

�lánok 12 
Zánik �lena – právnickej osoby 
__________________________ 

�lenstvo �lena – právnickej osoby v družstve zaniká jeho vstupom do likvidácie, vyhlásením 
konkurzu na majetok, prípadne jeho zánikom. Ak �len družstva – právnická osoba zaniká bez 
likvidácie a má právneho nástupcu, prechádzajú na neho �lenské práva a povinnosti 
zanikajúceho �lena. 

III.�AS�
MAJETKOVÉ VZ�AHY 

�lánok 13 
Základné imanie 

________________ 

1. Základné imanie družstva tvorí súhrn �lenských vkladov, na splatenie ktorých sa 
zaviazali �lenovia družstva. 

2. Základné imanie družstva zapisované do obchodného registra, tzv. zapisované 
základné imanie sa stanovuje vo výške 1659,70 EUR. 

�lánok 14 
Majetková ú�as� �lena 

_____________________ 

1. �lenský vklad je súhrn pe�ažných prostriedkov a iných peniazmi ocenite�ných 
hodnôt, ktoré sa �len družstva zaväzuje vloži� do družstva a podie�a� sa ním na 
výsledku podnikania družstva. Je to súhrn základného �lenského vkladu a �alšieho 
�lenského vkladu: 
a/ základný �lenský vklad – �len zloží pri podaní prihlášky do družstva. 
    Základný �lenský vklad sa ur�uje pre fyzické osoby vo výške 3,32 EUR, pre 
    právnické osoby vo výške 1659,70 EUR. Splatenie základného �lenského  
    vkladu je podmienkou vzniku �lenstva. 



b/ �alší �lenský vklad – �len družstva sa môže zaviaza� k splateniu �alšieho  
    �lenského vkladu, prípadne k �alšej majetkovej ú�asti na podnikaní družstva 
    a to v pe�ažnej forme, alebo formou nepe�ažného vkladu. 

2. Základné �lenské vklady ich splatením prechádzajú do vlastníctva družstva. Pri 
založení družstva �lenský vklad prejde do vlastníctva družstva jeho zápisom do 
obchodného registra. 

3. 
alšie �lenské vklady, ktoré sa splácajú v peniazoch, alebo nepe�ažným vkladom, sa 
ich vložením stávajú majetkom družstva. Nepe�ažné vklady fyzických, resp. 
právnických osôb sa oce�ujú ú�tovnou zostatkovou hodnotou v �ase realizácie vkladu, 
prípadne iným vhodným spôsobom dohodnutým medzi �lenom a družstvom. 

4. A sa �lenské práva a povinnosti prevádzajú na iného �lena /�l. 6 týchto stanov/, 
�lenský vklad prevádzajúceho �lena sa stáva �alším �lenským vkladom �lena, na 
ktorého sa �lenstvo prevádza. Ak sa �lenské práva a povinnosti prevádzajú na inú 
fyzickú osobu – ne�lena družstva, �lenský vklad prevádzajúceho �lena sa stáva 
�lenským vkladom fyzickej osoby, ktorá sa d�om schválenia dohody v predstavenstve 
družstva stáva �lenom družstva, a to v �lenení na základný �lenský vklad / 3,32 EUR/ 
a �alší �lenský vklad. 

5. 
alšie majetkové ú�asti – bližšie podmienky budú dohodnuté zmluvne s družstvom. 

�lánok 15 
Zhodnocovanie vkladov 

______________________ 

Družstvo vložené vklady �lena uvedené v �lánku 14, odst. 1, písm. a/ a b/ zhodnocuje ro�ne 
podielom zo zisku pod�a rozhodnutia �lenskej schôdze pri prerokovávaní ú�tovnej závierky. 

�lánok 16 
Fondy družstva 

_______________ 

1. Družstvo zria�uje nedelite�ný fond vo výške 10 % zapisovaného základného imania, 
t.j. 165,97 EUR. Tento fond družstvo dop��a najmenej o 10 % ro�ného �istého zisku, a 
to až do doby, než výška nedelite�ného fondu dosiahne sumu rovnajúcu sa polovici 
zapisovaného základného imania družstva. 

2. Nedelitelný fond sa nesmie použi� za trvania družstva na rozdelenie medzi �lenov. 
Nedelite�ný fond predstavuje rezervu finan�ných prostriedkov pre �innos� družstva, 
vrátane krytia prípaných hospodárskych rizík. 

3. Družstvo okrem nedelite�ného fondu vytvára rezervný fond. Rezervný fond bude 
ro�ne dopl�ovaný prídelom zo zisku �iastkou, ktorú ur�í �lenská schôdza. Rezervný 
fond možno použi� iba na krytie strát družstva alebo na opatrenia, ktoré majú 
prekona� nepriaznivý priebeh hospodárenia družstva. 

4. Družstvo môže na základe rozhodnutia �lenskej schôdze zria�ova� �alšie 
zabezpe�ovacie fondy. 



�lánok 17 
Rozdelenie zisku a úhrada straty 

____________________________ 

1. Nároky z majetkových vz�ahov �lena sú sú�as�ou rozdelenia zisku za príslušný rok. 
2. �lenská schôdza rozhodne uznesením o majetkových nárokoch �lena pri prerokovaní 

ro�nej ú�tovnej závierky do 30. apríla príslušného roka. Pritom stanoví, aká �as� zisku 
je ur�ená na rozdelenie medzi �lenov. 

3. Podiel �lena na zisku ur�enom na rozdelenie medzi �lenov sa ur�í pomerom výšky 
jeho �lenského vkladu k sú�tu �lenských vkladov všetkých �lenov. 

4. U �lenov, ktorých �lenstvo v rozhodujúcom roku trvalo iba �as� roka sa podiel na 
zisku ur�ený pod�a odseku 3 primerane kráti. 

5. �len môže požiada�, aby podiely zo zisku za predchádzajúci rok mu boli pripo�ítané k 
jeho �alšiemu �lenskému vkladu a v nasledujúcom roku mu budú tieto vypo�ítané z 
takto zhodnoteného �lenského vkladu. 

6. Stratu družstva možno kry� z prostriedkov nedelite�ného fondu, rezervného fondu, 
pod�a �lánku 16 týchto stanov, prípadne kombináciou týchto spôsobov. 

�lánok 18 
Vysporiadanie majetkových nárokov 

________________________________ 

1. Ak �len odstúpi od �alšej majetkovej ú�asti má nárok na jej vrátenie za podmienok 
dohodnutých v zmluve. 

2. Ak �lenstvo zaniklo smr�ou �lena, majetkové práva prechádzajú na dedi�ov. 
Vyrovnací podiel sa vyplatí v termíne pod�a odseku 7 tohto �lánku. K žiadosti o 
vysporiadanie majetkových práv musí by� priložené rozhodnutie príslušného orgánu o 
vysporiadaní dedi�stva alebo o schválení dohody dedi�ov. 

3. Ak zanikne �lenstvo z titulu zániku družstva bez likvidácie /zlú�ením, splynutím, 
rozdelením/, �lenom, ktorí požiadajú o vysporiadanie finan�ných  a vecných vkladov, 
družstvo tieto vyplatí do jedného mesiaca od prechodu majetku družstva na jeho 
právneho nástupcu. 

4. Ak zanikne likvidáciou, �lenovia majú právo na vrátenie svojich majetkových nárokov 
takto: 
a/ finan�ných a vecných vkladov po vysporiadaní odvodových a da�ových  
    povinností vo�i štátu, 
b/ základného �lenského vkladu po uspokojení všetkých verite�ov, 
c/ zvyšku likvida�ného zostatku �lenovia, �lenstvo ktorých ku d�u zániku  
    družstva trvalo aspo� jeden rok pod�a rozsahu v akom sa podie�ali na  
    základnom imaní družstva. 

5. Pri zániku �lenstva za trvania družstva má doterajší �len nárok na vyrovnací podiel, 
ktorý sa rovná hodnote jeho základného �lenského vkladu, upraveného o podiel na 
zisku, resp. úhradu straty pod�a �l. 17, ods. 5,  resp. �l. 19, ods. 2. 

6. Na ur�enie vyrovnacieho podielu je rozhodný stav základného �lenského vkladu �lena 
pod�a ú�tovnej závierky za rok, v ktorom �lenstvo zaniklo. 

7. Vyrovnací podiel je splatný uplynutím troch mesiacov od schválenia ú�tovnej 
závierky za rok, v ktorom �lenstvo zaniklo. Nárok na vyrovnací podiel má �len za 
obdobie trvania �lenstva. 

8. Vyrovnací podiel sa uhrádza v peniazoch. 



�lánok 19 
Uhradzovacia povinnos�

_____________________ 

1. �lenovia družstva neru�ia za záväzky družstva. �lenovia družstva sú povinní uhradi�
prípadnú stratu družstva do výšky svojho základného �lenského vkladu. 

2. �lenská schôdza môže ur�i� uznesením, ktorí �lenovia a do akej výšky majú vo�i 
družstvu uhradzovaciu povinnos� presahujúcu základný �lenský vklad na krytie strát 
družstva. 

IV. �AS�
ORGÁNY DRUŽSTVA 

�lánok 20 
Orgány družstva 

________________ 

       1.  Orgánmi družstva sú: 
                           a/�lenská schôdza 
                           b/predstavenstvo 
                           c/kontrolná komisia 
       2.  Funk�né obdobie volených orgánov družstva je pä�ro�né. �lenovia prvých orgánov  
            po založení družstva môžu by� volení na obdobie najviac troch rokov. �lenovia   
            orgánov družstva môžu by� volení opätovne. Spôsob ich vo�by ur�ujú volebné  
            poriadky. Vo svojej �innosti sa riadia  všeobecne záväznými predpismi, týmito  
            stanovami a rokovacími poriadkami. 
       3.  Pre lepšie plnenie úloh môžu orgány družstva vytvára� poradné komisie s ur�ením ich 
            pôsobnosti a zloženia. 
       4.  Všetky orgány družstva rozhodujú kolektívne, na schôdze sú pozývaní všetci ich    
            �lenovia. �lenstvo vo volených orgánoch družstva je nezastupite�né. 
       5.  �len volebného orgánu družstva môže zo svojej funkcie odstúpi�, ale je povinný    
             oznámi� to orgánu, ktorého je �lenom. Jeho �lenstvo vo volenom orgáne družstva sa  
             kon�í d�om,  ke� odstúpenie prerokoval orgán, ktorého je �lenom. Tento orgán musí   
             prerokova� odstúpenie na svojom najbližšom zasadnutí, po doru�ení odstúpenia,  
             najneskôr však do troch mesiacov. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa odstúpenie  
             považuje za prerokované a �lenstvo odstupujúceho �lena sa kon�í uplynutím tejto  
             lehoty. 
        6.  Na miesto odstupujúceho �lena nastupuje d�om ú�innosti odstúpenia náhradník pod�a 
             poradia zostaveného na základe po�tu hlasov dosiahnutých pri vo�be �lenov   
             a náhradníkov príslušného orgánu. V prípade, že neboli náhradníci zvolení, alebo  
             všetci náhradníci sa už stali �lenmi voleného orgánu družstva za odstupujúcich  
             �lenov, povolá volený orgán družstva k výkonu funkcie zastupujúceho �lena až  
             dovtedy, kým možno uskuto�ni� riadnu vo�bu nového �lena. Zastupujúci �len má  
             práva a povinnosti riadneho �lena. 



        7.   Orgány družstva sú uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovi�ná vä�šina ich  
              �lenov. Uznesenie je prijaté, ak za� hlasovala nadpolovi�ná vä�šina prítomných.       
              Pri rozhodovaní o zániku, rozdelení, zlú�ení a splynutí družstva sa vyžaduje súhlas  
              dvojtretinovej vä�šiny všetkých �lenov družstva. 
        8.   Do orgánov družstva môžu by� zvolení len �lenovia družstva a zástupcovia   
              právnických osôb, ktorí sú �lenmi družstva. Zástupcovia právnických osôb musia by�  
              starší ako 18 rokov. 
        9.   Ak je �lenom družstva právnická osoba, je povinná splnomocni� fyzickú osobu  
              zastupovaním  v orgáne družstva. 
       10.   O rokovaniach orgánov družstva sa vyhotovujú zápisy, v ktorých sa v stru�nej, ale  
              výstižnej forme uvádza priebeh rokovania, pri�om sa osobitná pozornos� venuje   
              zápisom prijatých uznesení. 
       11.  Ak �len orgánu nesúhlasí s niektorým uznesením, má právo požiada�, aby jeho názor  
              bol poznamenaný v zápise, ktorý podpisuje �len orgánu, ktorý rokovanie viedol so  
              zapisovate�om a zvoleným overovate�om. 

                                      

�lánok 21 
�lenská schôdza 

_______________ 

       1.  �lenská schôdza je najvyšším orgánom družstva, na ktorom �lenovia priamo uplat�ujú 
            svoje právo rozhodova� o záležitostiach družstva. 
        2.   K svojmu rokovaniu sa �lenská schôdza schádza najmenej raz za rok. Musí sa zvola�, ak o jej 
              zvolanie písomne požiada najmenej jedna tretina všetkých �lenov družstva alebo kontrolná   
              komisia. 
        3.   �lenskú schôdzu zvoláva predstavenstvo. 
       4.   Do pôsobnosti �lenskej schôdze patrí: 
             a/ prijímanie stanov družstva a ich zmien 
               b/ vo�ba a odvolávanie predsedu družstva, ktorý je zárove� aj predsedom predstavenstva, 
                 a úprava jeho právomoci 
              c/ vo�ba a odvolávanie �lenov a náhradníkov predstavenstva a kontrolnej komisie 
              d/ schva�ovanie ro�nej ú�tovnej 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, zlú�ení, rozdelení alebo inom zrušení družstva 
                i/ prerokovávanie správ predstavenstva, kontrolnej komisie, rozhodovanie o  odvolaniach   
                   proti uzneseniam predstavenstva, kontrolnej komisie, poprípade prerokovávanie s�ažností   
                 proti týmto  rozhodnutiam 
                j/ rozhodovanie o �alších záležitostiach týkajúcich sa družstva a jeho �innosti, pokia� toto 
                   rozhodovanie nie je vyhradené inému orgánu, resp. pokia� si rozhodovanie o niektorej veci  
                 �lenská schôdza vyhradila. 
         5.  �lenom družstva s termín a program rokovania �lenskej schôdze oznamuje na pozvánkach  
             odoslaných najneskôr 10 dní pred jej konaním. 
         6.  Uznášaniaschopnos� �lenskej schôdze pri prijatí uznesení sa riadi �lánkom 20. odst. 7 týchto   
               stanov. 



        7.  Ak nie �lenská schôdza uznášaniaschopná, zvolá predstavenstvo družstva náhradnú �lenskú   
             schôdzu  tak, aby sa konala do troch týžd�ov odo d�a, kedy sa mala kona� pôvodná �lenská  
             schôdza.  Náhradná �lenská schôdza musí ma� nezmenený program a je uznášaniaschopná pri  
             ú�asti  akéhoko�vek po�tu prítomných �lenov. Pre platnos� uznesenia o zániku družstva,   
            prijatí alebo zmene stanov je v takom prípade potrebný súhlas štvorpätinovej vä�šiny   
            prítomných �lenov. 
        8.  Pri hlasovaní �lenov má každý �len jeden hlas. 
        9.  �lenskej schôdzi predsedá pracovné predsedníctvo, ktoré volia �lenovia po otvorení rokovania  
             pod�a návrhu predstavenstva družstva.  

         10.  �lenská schôdza si môže vyhradi� rozhodovanie v otázkach, ktoré nepatria do jej  pôsobnosti  
               pod�a bodu 4, formou uznesenia. 
        11.  �len môže splnomocni� iného �lena družstva, aby ho na �lenskej schôdzi zastupoval. 

�lánok 22 
Predstavenstvo 

________________________________ 

        1.  Predstavenstvo je 5 �lenným štatutárnym orgánom, ktorý je oprávnený riadi� �innos� družstva  
             a rozhodova� vo všetkých veciach družstva, pokia� tieto nie sú vyhradené iným orgánom.  
            Za svoju �innos� zodpovedá �lenskej schôdzi. 
       2.  Do právomoci predstavenstva prislúcha najmä: 
            a/ rozpracova� a zabezpe�ova� plnenie uznesení �lenskej schôdze 
              b/ ur�ova� smery podnikate�skej �innosti družstva na základe koncepcie �innosti družstva,  
                 schválenej �lenskou schôdzou 
            c/ uzatvára� zmluvy o finan�ných a vecných vkladoch s �lenmi družstva 
             d/ prerokováva� výsledky hospodárenia družstva a výsledky inventarizácie hospodárskych  
                prostriedkov a v prípade negatívnych výsledkov prijíma� opatrenia na ich odstránenie 
            e/ voli� a odvoláva� zo svojich �lenov podpredsedu predstavenstva 
              f/ predklada� �lenskej schôdzi návrh na rozdelenie zisku, prípadne návrh na úhradu straty 
             g/ prerokováva� návrhy a podnety kontrolnej komisie, vyplývajúce z kontrolnej �innosti 
                tohto orgánu a taktiež výsledky kontrolnej �innosti vonkajších orgánov 
             h/ rozhodova� o zria�ovaní, tvorbe a použití fondov. 
       3.  Predstavenstvo družstva sa schádza k svojim rokovaniam spravidla jedenkrát štvr�ro�ne, 
            zvoláva ho predseda. Musí sa zís� do 10 dní od doru�enia podnetu kontrolnou komisiou,  
            ke� na jej výzvu nedošlo k náprave nedostatkov. 
       4.  Pôsobnos� a de�bu práce predstavenstva bližšie ur�uje jeho rokovací poriadok. 
            Rokovací  poriadok schva�uje predstavenstvo družstva. 
       5.  Predseda družstva a zárove� aj predseda predstavenstva, zastupuje družstvo navonok   
            vo všetkých veciach vyplývajúcich z jeho funkcie v rozsahu upravených právomoci,  
            organizuje a riadi bežnú �innos� družstva.  V jeho neprítomnosti ho v plnom rozsahu   
            zastupuje podpredseda predstavenstva  alebo iný poverený �len predstavenstva družstva. 
        6.  Za družstvo podpisuje predseda v rámci vymedzenia právomoci. Ke� právny úkon vyžaduje  
             písomnú formu, podpisuje predseda alebo podpredseda a �alší �len predstavenstva. 
       7.  Predstavenstvo zabezpe�í vypracovanie výro�nej správy o hospodárení družstva, ktorá 
            obsahuje okrem iného i preh�ad obchodných �inností v uplynulom roku a predpoklady 
            �alšieho podnikania. Výro�nú správu spolu s ro�nou ú�tovnou závierkou predkladá 
             predstavenstvo na schválenie �lenskej schôdzi. 



�lánok 23 
Kontrolná komisia 

________________________________ 

         1.  Kontrolná komisia je 3 �lenným nezávislým kontrolným orgánom družstva a je oprávnená  
             kontrolova� celú jeho �innos�, najmä: 
             a/ dodržiavanie stanov družstva 
             b/ plnenie uznesení družstevných orgánov 
             c/ tvorbu a použitie fondov 
             d/ prešetrova� s�ažnosti �lenov a pracovníkov družstva 
             e/ vyjadrova� sa k ro�nej ú�tovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku, 
                 prípadne na úhradu straty 
             f/ informova� o zistených nedostatkoch predstavenstvo družstva a vyžadova� od neho  
                 vykonanie nápravy 
         2.  Správy o svojej �innosti predkladá �lenskej schôdzi, ktorej zodpovedá za svoju �innos�. 
             Je nezávislá na ostatných orgánoch družstva. 
          3.  �lenstvo v kontrolnej komisii je nezlu�ite�ne s �lenstvom v predstavenstve družstva. 
          4.  Rokovania predstavenstva družstva je oprávnený zú�astni� sa predseda alebo ním poverený  
              �len  kontrolnej komisie. 
          5.  Kontrolná komisia volí zo svojich �lenov predsedu a podpredsedu. Vo�bu si môže vyhradi�  
              �lenská schôdza. 
         6.  K svojmu rokovaniu sa schádza pod�a potreby, najmenej však raz za tri mesiaci. 
          7.  Kontrolná komisia je oprávnená požadova� od predstavenstva akéko�vek informácie   
               o hospodárení družstva. K jednotlivým úkonom môže poveri� jedného alebo viacerých       
               �lenov, ktorí v tejto veci majú oprávnenie žiada� informácie v rozsahu oprávnenia  kontrolnej  
               komisie. 
          8.  Bližšie podmienky �innosti kontrolnej komisie upravuje rokovací poriadok. Rokovací  
                poriadok schva�uje kontrolná komisia. 

V.�AS�
HOSPODÁRENIE, MAJETOK A ZÁNIK 

DRUŽSTVA 

�lánok 24 
Hospodárenie družstva 

____________________ 

1. Družstvo hospodári samostatne, svoje náklady a potreby hradí z príjmov získaných 
predovšetkým z podnikate�skej �innosti, ako aj �alšich zdrojov. 

2. Zo svojho zisku družstvo hradí prednostne dane a odvody. Zisk po zdanení a 
odvodoch družstvo využíva samostatne a nemôže mu by� od�atý. O použití zisku 
rozhoduje �lenská schôdza na návrh predsedu družstva. 

3. V záujme faktickej ú�asti �lenov na �innosti družstva a jeho hospodárskom výsledku 
využíva družstvo finan�né a vecné vklady a pod., ktoré sú zhodnocované pod�a týchto 
stanov. 



4. Pre financovanie svojho rozvoja môže družstvo vydáva� obligácie. Spôsob ich 
vydávania, nakladania s nimi, ako aj ich zhodnotenie vyhlási �lenská schôdza v súlade 
s platnými právnymi predpismi. 

5. Družstvo môže hospodári� 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 by� riadne evidované a 
oce�ované v súlade s platými právnymi predpismi. 

�lánok 25 
Majetok družstva 

______________________ 

1. Obchodným majetkom družstva je súhrn majetkových hodnôt / vecí, poh�adávok a 
iných práv a peniazmi ocenite�ných hodnôt/, ktoré patria družstvu a slúžia alebo sú 
ur�ené k jeho podnikaniu. 

2. Súbor obchodného majetku a záväzkov vzniknutých družstvu v súvislosti s 
podnikaním sa ozna�uje ako obchodné imanie. 

3. �istým obchodným imaníím je obchodný majetok po odpo�ítaní záväzkov 
vzniknutých družstvu v súvislosti s podnikaním. 

4. Zdroje majetku družstva tvoria: 
a/ základný �lenský vklad a �alsí �lenský vklad, 
b/ finan�né a vecné vklady, 
c/ obligácie. 

�lánok 26 
Zánik družstva 

______________ 

1. Družstvo sa zrušuje: 
a/ uznesením �lenskej schôdze, 
b/ zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením  
    konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu neposta�uje na úhradu výdyvkov 
    a odmeny správcu konkurznej podstaty, alebo zamietnutím návrhu na  
    vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 
c/ rozhodnutím súdu. 

2. Uznesenie �lenskej schôdze o zrušení sa osved�uje notárskou zápisnicou. 
3. Ak zrušené družstvo vstupuje do likvidácie, likvidátora menuje �lenská schôdza. 
4. Likvidácia družstva sa vykoná v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchdného 

zákonníka. 




