POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Lieskovská cesta 2, 820 11 Bratislava

STANOVY

Schválené uznesením členskej schôdze zo dňa 23.6.2015
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PRVÁ ČASŤ
Základné ustanovenia
Čl. 1
Obchodné meno a sídlo družstva
1. Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice
2. Sídlo družstva: Lieskovská cesta 2, 820 11 Bratislava
Čl. 2
Poslanie družstva
1. Družstvo je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb, založeným na účely podnikania a
zabezpečovania hospodárskych, sociálnych, prípadne iných potrieb svojich členov.
Čl. 3
Predmet podnikania družstva
1. Predmet podnikania družstva:
 podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja poľnohospodárskych produkt
 výroba mliečnych výrobkov
 mäsiarstvo a údenárstvo
 oprava a údržba nákladných a osobných automobilov a poľnohospodárskej techniky
 výroba a predaj pekárenských výrobkov
 verejná cestná nákladná doprava
 verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb
 kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
 kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej
živnosti
 sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
 ťažba a predaj štrkov
 výroba a predaj kŕmnych zmesí
 podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Čl. 4
Trvanie a majetkové postavenie družstva
Družstvo je založené na dobu neurčitú.
Družstvo je právnickou osobou. Za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojím
majetkom.
Členovia neručia za záväzky družstva.
Súhrn majetkových hodnôt, ktoré patria družstvu, tvorí jeho obchodný majetok.
Obchodný majetok po odpočítaní záväzkov, vzniknutých v súvislosti s podnikaním, tvorí čisté
obchodné imanie družstva.
Majetkové práva členov k družstvu upravuje Obchodný zákonník a tieto stanovy. Orgány
družstva nemôžu člena zaviazať k uhradzovacej povinnosti na krytie straty družstva,
presahujúcej členský vklad, ku ktorému sa zaviazal.
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DRUHÁ ČASŤ
Členstvo v družstve
Čl. 5
Vznik a trvanie členstva
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

Členom družstva sa môže stať len fyzická osoba po dosiahnutí 18 rokov svojho veku.
Vznik členstva je podmienený pracovným vzťahom k družstvu.
Po splnení podmienok, vyplývajúcich zo zákona a týchto stanov, členstvo vzniká:
a) prijatím za člena na základe písomnej členskej prihlášky
b) prevodom členstva
c) iným spôsobom ustanoveným zákonom
O prijatí za člena rozhoduje predstavenstvo družstva. Na vznik členstva v družstve nie je
právny nárok. Družstvo nie je povinné prijať žiadateľa za člena, členskú prihlášku môže
odmietnuť aj bez uvedenia dôvodu.
Predstavenstvo (pokiaľ tomu nebránia závažné okolnosti) je povinné prijať za člena dediča
členských práv a povinností, ktorý písomne požiada družstvo o členstvo spôsobom a v lehote
v zmysle čl. 6 ods. 5 týchto stanov a splní ďalšie podmienky vzniku členstva s výnimkou
existencie pracovného pomeru k družstvu. Predstavenstvo je oprávnené prijať ako právneho
nástupcu jedného člena iba jedného dediča (vylučuje sa prijatie viacerých dedičov ako
právnych nástupcov jedného člena).
Členstvo nevzniká pred zaplatením základného členského vkladu a príspevku do
nedeliteľného fondu družstva v zmysle čl. 9 ods. 3 týchto stanov.
Ustanovenia predchádzajúcich odsekov tohto článku sa vzťahujú na vznik členstva počnúc
dňom schválenia týchto stanov.
Ustanovenia predchádzajúcich odsekov tohto článku sa nevzťahujú na trvanie členstva
osoby, ktorá je ku dňu prijatia týchto stanov členom družstva a ani na osobu, ktorej sa
pracovný vzťah ukončí odchodom do starobného dôchodku. Členstvo týchto subjektov
zostáva zachované bez ohľadu na existenciu ich pracovného pomeru k družstvu. Ustanovenie
odseku 2 tohto článku sa tiež nevzťahuje na dediča členských práv a povinností.
Fyzická osoba prijatá za člena je povinná ku dňu vzniku členstva premeniť na svoj členský
vklad všetky DPL, vydané družstvom, ktoré k uvedenému dňu vlastní.

Čl. 6
Zánik členstva
1. Členstvo v družstve zaniká:
a) písomnou dohodou
b) vystúpením
c) vylúčením
d) prevodom členstva
e) zánikom družstva
f) vyhlásením konkurzu na majetok člena alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu
pre nedostatok majetku člena
g) smrťou
2. Dohodu o zániku členstva schvaľuje predstavenstvo.
3. Vystúpením zaniká členstvo na základe písomného oznámenia člena o vystúpení, a to
uplynutím 5 mesiacov odo dňa nasledujúceho po doručení písomného oznámenia o
vystúpení predstavenstvu družstva.
4. Člen môže byť vylúčený, ak opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo
z iných dôležitých dôvodov. Pod pojmom iné dôležité dôvody sa pre potreby týchto stanov
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rozumie porušovanie iných ako členských povinností a to najmä tých, ktoré sú k činnosti
a vnútornému fungovaniu družstva dôležité. Porušenie členských povinností je aj akékoľvek
iné konanie, ktoré poškodzuje dobrú povesť družstva, jednotlivých orgánov družstva a jeho
členov; nerešpektovanie povinností uložených uznesením niektorých z orgánov družstva
alebo jeho príkazmi. V ojedinelých a závažných prípadoch môže predstavenstvo rozhodnúť
o vylúčení alebo rozviazaní pracovného pomeru okamžite, a to najmä pre:
 krádež a neoprávnené nakladanie s družstevným majetkom
 poškodzovanie družstevného majetku
 hrubé porušenie pracovnej disciplíny
Člen môže byť vylúčený tiež ak bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, ktorý
spáchal proti družstvu, orgánom družstva alebo členovi. O výstrahe i o vylúčení rozhoduje
predstavenstvo. Rozhodnutie o vylúčení sa oznamuje členovi písomne. Členstvo zaniká
posledným dňom mesiaca, v ktorom bolo toto rozhodnutie doručené členovi, ak v ňom nie je
uvedený neskorší deň zániku členstva. Proti rozhodnutiu o vylúčení má člen právo podať
odvolanie na členskú schôdzu v lehote do 30 dní odo dňa doručenia. Proti rozhodnutiu
členskej schôdze o vylúčení môže člen podať na súd návrh, aby ho vyhlásil za neplatné, ak je
v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami.
5. Členstvo fyzickej osoby zaniká tiež jej smrťou. Dedič členských práv a povinností poručiteľa,
ktorého členstvo zaniklo smrťou, môže požiadať o členstvo v družstve písomnou žiadosťou v
lehote do troch mesiacov odo dňa právoplatnosti dedičského rozhodnutia po poručiteľovi.
O prijatí za člena rozhoduje predstavenstvo. Dedič sa stáva členom s výškou členského vkladu
poručiteľa. Ak dedič nepožiada o členstvo alebo ak nebude prijatý za člena, bude mu
vyplatený vyrovnací podiel.
Čl. 7
Vzájomné práva a povinnosti členov a družstva
1. Člen družstva má voči družstvu podľa zákona a týchto stanov povinnosti:
a) splatiť:
 základný členský vklad
 príspevok do nedeliteľného fondu družstva
 ďalší členský vklad, prípadne ďalšiu majetkovú účasť na podnikaní družstva, ak sa na to
zaviazal
b) dodržiavať stanovy, vnútorné normy a plniť rozhodnutia orgánov družstva
c) upevňovať a rozvíjať družstevné hospodárstvo, chrániť a zveľaďovať majetok družstva
d) ručiť za prípadnú stratu družstva v rozsahu a spôsobom určeným v týchto stanovách
2. Člen družstva má voči družstvu podľa zákona a týchto stanov právo:
a) podieľať sa na riadení a kontrole činnosti družstva podľa stanov
b) podieľať sa na zisku družstva podľa § 236 odst. 2. OZ
c) voliť a byť volený do orgánov družstva
d) na vyrovnací podiel pri zániku členstva za trvania družstva
e) na podiel na likvidačnom zostatku pri zániku družstva s likvidáciou
f) ak člen nadobudne podielnický list vydaný vlastným družstvom, má právo na premenu
týchto listov na ďalší členský vklad, a to vo výške ich menovitej hodnoty
g) podať v mene družstva žalobu o náhradu škody proti členovi predstavenstva, resp.
kontrolnej komisie, ak spôsobí družstvu škodu porušením svojich povinností pri výkone
svojej funkcie
h) podieľať sa na výhodách, ktoré družstvo poskytuje svojim členom podľa stanov
a všeobecne záväzných právnych predpisov
3. Člen môže previesť členské práva a povinnosti iba na iného člena družstva písomnou
dohodou. Dohoda podlieha schváleniu predstavenstva, ktoré ju nemôže bez závažných
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dôvodov odmietnuť. Podpisy prevodcu a nadobúdateľa musia byť úradne overené.
Schválením dohody o prevode členských práv a povinností člen družstva nadobúda všetky
práva a povinnosti predchádzajúceho člena v rozsahu, ako je uvedené v dohode o prevode
členských práv a povinností. Členské práva a povinnosti sú nedeliteľné. Proti neschváleniu
prevodu predstavenstvom sa člen môže odvolať do 30 dní odo dňa neschválenia k členskej
schôdzi.
Čl. 8
Zoznam členov
1. Družstvo vedie zoznam všetkých svojich členov, do ktorého zapisuje meno a bydlisko člena,
deň vzniku členstva, výšku jeho členského vkladu a výška, v ktorej bol splatený. Do zoznamu
sa bez zbytočného odkladu vyznačia všetky zmeny evidovaných skutočností. Predstavenstvo
umožní každému, kto osvedčí právny záujem, aby do zoznamu nahliadol. Člen družstva má
právo do zoznamu nahliadnuť a družstvo je povinné na žiadosť člena vydať mu osvedčenie
o členstve a o obsahu jeho zápisu v zozname.

TRETIA ČASŤ
Majetkové pomery v družstve
Čl. 9
Členské vklady
1. Členský vklad je súhrn peňažných prostriedkov a iných peniazmi ocenených hodnôt, ktoré sa
člen družstva zaviazal vložiť do družstva a podieľať sa s ním na výsledku podnikania družstva.
2. Podmienkou vzniku členstva je zaplatenie základného členského vkladu a príspevku do
nedeliteľného fondu družstva.
3. Člen je povinný splatiť základný členský vklad
vo výške 1 659,70 eur (slovom:
tisícšesťstopäťdesiatdeväť eur 70 centov) a sumu vo výške 30% základného členského
vkladu, t.j. 497,91 eur (slovom: štyristodeväťdesiatsedem eur 91 centov) ako príspevok do
nedeliteľného fondu. Základný členský vklad a príspevok do nedeliteľného fondu, t.j. sumu
spolu vo výške 2 157,61 eur je povinný splatiť najneskôr ku dňu vzniku členstva.
4. Členovia družstva sa môžu zaviazať k ďalšiemu členskému vkladu a k ďalšej majetkovej účasti
na podnikaní družstva. Listina, zaväzujúca člena k ďalšiemu členskému vkladu a k ďalšej
majetkovej účasti na podnikaní družstva, musí obsahovať výšku, spôsob a lehotu splatenia,
ktorá začína plynúť dňom prijatia záväzku.
5. Ak členstvo trvalo menej ako jeden rok, členovi sa jeho členský vklad vráti.

1.
2.

3.

4.

Čl. 10
Základné imanie
Súhrn členských vkladov, na splatenie ktorých sa členovia družstva zaviazali, tvorí základné
imanie družstva.
Výška základného imania družstva, ktoré sa zapisuje do obchodného registra (zapisované
základné imanie) je 966 387,07 eur (slovom: Deväťstošesťdesiatšesťtisíc tristoosemdesiatsedem eur 07 centov).
Predstavenstvo môže rozhodnúť o zvýšení základného imania do určitej výšky z čistého zisku
alebo iných zdrojov vlastného imania družstva, ktoré nie sú účelovo viazané v nedeliteľnom
fonde alebo v iných fondoch družstva. Na zvýšení sa podieľajú členovia družstva podľa výšky
ich členských vkladov, na ktoré sa zaviazali.
Členská schôdza môže rozhodnúť o znížení základného imania v súlade s ustanovením §223
ods. 9 veta tretia Obch. zák. v platnom znení ku dňu prijatia týchto stanov. Ak je to
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nevyhnutné na krytie straty družstva, ktorú nemožno kryť z iných zdrojov vlastného imania,
členská schôdza môže rozhodnúť o znížení základného imania a o pomernom znížení
členských vkladov členov družstva.

1.

2.

3.
4.
5.

Čl. 11
Nedeliteľný fond
Družstvo zriaďuje nedeliteľný fond, ktorý predstavuje rezervu finančných prostriedkov pre
činnosť družstva. Táto sa stanovuje najmenej vo výške 30 % zapisovaného základného
imania.
Tento fond družstvo dopĺňa najmenej o 10 % ročného čistého zisku a to až do doby, keď
výška nedeliteľného fondu dosiahne čiastku, ktorá sa rovná polovici zapisovaného
základného imania.
Nedeliteľný fond sa nesmie použiť za trvania družstva na rozdelenie medzi členov.
O použití nedeliteľného fondu, okrem obmedzenia uvedeného v ods. 3 tohto článku,
rozhoduje predstavenstvo družstva.
Do nedeliteľného fondu sa zahrnie aj rozdiel medzi cenou, ktorú družstvo zaplatí za
podielnické listy odkúpené družstvom a ich nominálnou hodnotou, v akej ich viedlo vo fonde
podielnických listov.

Č1. 12
Ďalšie fondy družstva
1. Družstvo zo zisku vytvára sociálny fond na zabezpečenie zdrojov na finančné krytie
sociálnych potrieb a pracovníkov družstva a dôchodcov.
2. Družstvo vytvára zo zisku, príp. iných zdrojov ďalší zabezpečovací fond, tzv. rizikový fond na
krytie nepredvídaných strát z titulu živelných udalostí, ako aj na krytie bežných strát
z hospodárenia družstva.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

Čl. 13
Použitie zisku a náhrady straty
Na určení podielu zo zisku, ktorý sa má rozdeliť medzi členov, sa uznáša členská schôdza pri
prerokovaní ročnej účtovnej uzávierky.
Podiel člena na zisku, určenom na rozdelenie medzi členov, sa určí pomerom výšky jeho
splateného vkladu k splateným vkladom všetkých členov. Podiel na zisku tých členov, ktorí
nemajú splatený členský vklad, možno použiť len na jeho splatenie.
U členov, ktorých členstvo v rozhodnom roku trvalo len časť roka, sa tento podiel pomerne
kráti.
Pokiaľ sa hospodárenie družstva za kalendárny rok skončí stratou, uhradí družstvo stratu
z nedeliteľného fondu, prípadne zo zisku budúcich rokov v zmysle platných predpisov.
Ak stratu nie je možné pokryť spôsobmi uvedenými v ods. 4, ručia za stratu družstva jeho
členovia svojim splateným členským vkladom. Pokiaľ je strata nižšia ako suma členských
vkladov, ručia jednotliví členovia za stratu rovnakým podielom (percentom) zo svojho
splateného členského vkladu.
Družstvo nesmie vyplácať svojim členom úroky z členských vkladov.

Čl. 14
Vyrovnanie pri zániku členstva počas trvania družstva
1. Pri zániku členstva za trvania družstva má doterajší člen nárok na vyrovnací podiel.
2. Vyrovnací podiel sa určí z čistého obchodného imania družstva vypočítaného na základe
ročnej účtovnej uzávierky za rok, ktorý predchádza roku zániku členstva, zníženého o imanie
v nedeliteľnom fonde, v kapitálových a zabezpečovacích fondoch družstva. Vyrovnací podiel
člena sa vypočíta pomerom splateného (základného a ďalšieho) členského vkladu
násobeného počtom ukončených rokov jeho členstva k súhrnu splatených členských vkladov
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všetkých členov násobených ukončenými rokmi ich členstva, najviac však do výšky členského
vkladu bývalého člena.
3. Na určenie vyrovnacieho podielu sa nezarátavajú roky členstva pred účinnosťou stanov
prijatých dňa 30.1.1993. Neprihliada sa tiež na vklady členov s kratším ako ročným členstvom
predo dňom, ku ktorému sa ročná účtovná závierka zostavuje.
4. Pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, vyrovnací podiel sa vypláca v peniazoch v nasledovných
lehotách:
a) ak je vyrovnací podiel vyplácaný dedičovi členských práv a povinností, ktorý sa nestal
členom družstva, je splatný po uplynutí 3 rokov odo dňa zániku členstva poručiteľa
b) v ostatných prípadoch je vyrovnací podiel splatný po uplynutí 5 rokov odo dňa
ukončenia členstva.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Orgány družstva
1. Organmi družstva sú :
a) členská schôdza
b) predstavenstvo
c) kontrolná komisia
d) predseda družstva

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Čl. 15
Členská schôdza
Najvyšším orgánom družstva je členská schôdza, na ktorej členovia uplatňujú svoje právo
rozhodovania o záležitostiach družstva.
Členská schôdza sa zvoláva najmenej raz za rok. Členská schôdza sa musí zvolať, ak o to
požiada písomne aspoň jedna tretina všetkých členov družstva alebo kontrolná komisia.
Členskú schôdzu zvoláva predstavenstvo družstva písomnou pozvánkou (doručovanou
obyčajnou listovou zásielkou), v ktorej musí byť uvedený navrhovaný program, a to najmenej
7 dní pred konaním členskej schôdze.
Ak predstavenstvo do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti uvedenej v odseku 2 veta druhá tohto
článku nezvolá členskú schôdzu, zvolá ju kontrolná komisia.
Do pôsobnosti členskej schôdze patrí:
a) voliť predsedajúceho členskej schôdze na návrh predstavenstva
b) prijímať a meniť stanovy
c) voliť a odvolávať predsedu, podpredsedu, ostatných členov predstavenstva a kontrolnej
komisie a ich náhradníkov
d) voliť a odvolávať členov predstavenstva a kontrolnej komisie a ich náhradníkov
e) schvaľovať riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú uzávierku
f) rozhodovať o rozdelení a použití zisku, prípadne spôsobe úhrady straty
g) rozhodovať o zvýšení alebo znížení zapisovaného základného imania
h) rozhodovať o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva
i) rozhodovať o splynutí, zlúčení, premene, rozdelení a o inom zrušení družstva
j) rozhodovať o ďalších záležitostiach zverených jej zákonom, týmito stanovami alebo o
ktorých rozhodnúť si vyhradí
k) rozhodovať o znížení základného imania podľa čl. 10 ods. 4 týchto stanov.
Ak nie je členská schôdza uznášaniaschopná, predstavenstvo zvolá náhradnú členskú schôdzu
tak, aby sa konala do 3 týždňov odo dňa, keď sa mala konať členská schôdza pôvodne
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zvolaná. Náhradná členská schôdza musí mať nezmenený program rokovania a je schopná
uznášať sa bez ohľadu na počet prítomných členov.
7. Pokiaľ nejde o prípady, že programom členskej schôdze má byť rozhodovanie o zániku
družstva, môže predstavenstvo určiť, že členská schôdza sa bude konať formou čiastkových
schôdzí. Pri rozhodovaní sa v tomto prípade spočítavajú hlasy odovzdané na všetkých
čiastkových členských schôdzach. Ustanovenie odseku 6 platí obdobne.
8. Člen družstva môže písomne splnomocniť iného člena, aby ho zastupoval na členskej schôdzi.
Na takomto splnomocnení musí byť uvedené, že zastupovaný člen bol oboznámený s
programom rokovania členskej schôdze, uvedenom v pozvánke a že splnomocnený člen
môže v zastúpení uplatniť hlasovacie právo zastupovaného člena len pri otázkach, ktoré mali
byť predmetom rokovania členskej schôdze družstva podľa zaslanej pozvánky. Na
splnomocnení musí byť úradne overený podpis splnomocniteľa, ak je v programe členskej
schôdze voľba do orgánov družstva, v ostatných prípadoch podpis nemusí byť úradne
overený.
9. O každej členskej schôdzi sa vyhotovuje zápisnica podľa § 241 Obchodného zákonníka.
Zápisnica musí obsahovať:
a) dátum a miesto konania schôdze,
b) prijaté uznesenia,
c) výsledky hlasovania
d) neprijaté námietky členov, ktorí požiadali o ich zaprotokolovanie
Prílohu zápisnice tvorí zoznam účastníkov schôdze, pozvánka na ňu a podklady, ktoré
boli predložené k prerokúvaným bodom. Každý člen má právo vyžiadať si zápisnicu a jej
prílohy na nahliadnutie.
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Čl. 16
Predstavenstvo
Predstavenstvo riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých jeho záležitostiach, ktoré zákon
alebo tieto stanovy nevyhradili inému orgánu družstva.
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva. Predstavenstvo má päť členov. Členom je
vždy predseda predstavenstva, predseda družstva a podpredseda predstavenstva.
Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať túto funkciu s odbornou starostlivosťou a
súlade so záujmami družstva a všetkých jeho členov. Najmä sú povinní zaoberať sa a pri
rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodovania,
zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých vyzradenie
tretím osobám by mohlo spôsobiť družstvu škodu alebo ohroziť jeho záujmy alebo záujmy
členov družstva, pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy
len niektorých členov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami družstva.
Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej funkcie, sú
zodpovední spoločne a nerozdielne za škodu, ktorú tým spôsobili družstvu. Člen
predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej funkcie
s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme družstva a všetkých jeho
členov. Členovia predstavenstva nezodpovedajú za škodu spôsobenú družstvu konaním,
ktorým vykonávali uznesenie členskej schôdze, to neplatí ak je uznesenie členskej schôdze v
rozpore s platnými právnymi predpismi alebo stanovami družstva. Členov predstavenstva
nezbavuje zodpovednosti to, že ich konanie kontrolná komisia schváli.
Členovia predstavenstva sú oprávnení požadovať od menežmentu družstva predloženie
všetkých im dostupných informácií, potrebných pre rozhodovanie vo veciach riadenia
činnosti družstva.
Predstavenstvo plní uznesenia členskej schôdze a zodpovedá jej za svoju činnosť. Za
predstavenstvo koná navonok predseda predstavenstva a v čase jeho neprítomnosti
podpredseda predstavenstva. Listiny o právnych úkonoch, ktoré robí predstavenstvo a kde je
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predpísaná písomná forma, podpisujú súčasne predseda predstavenstva a ďalší člen
predstavenstva.
Predstavenstvo sa schádza podľa potreby spravidla raz mesačne. Musí sa zísť do 10 dní od
doručenia podnetu kontrolnej komisie, ak na jej výzvu nedošlo k náprave nedostatkov.
Predstavenstvo schvaľuje menovanie a odvolanie vedúcich úsekov družstva na základe
predloženého návrhu predsedu predstavenstva.
Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné
skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých
rozhodnutí. Prílohou zápisnice z rokovania predstavenstva je prezenčná listina členov
predstavenstva prítomných na rokovaní.
Obchodné zmluvy s predmetom plnenia v hodnote od 1.500,- EUR do 3 000,-EUR sa
uzatvárajú s predchádzajúcim súhlasom predsedu predstavenstva a ekonóma PD,
predkladajú
sa
na
predchádzajúce
vyjadrenie
právnikovi,
ktorý
svojim
podpisom (ošifrovaním) dokumentu vyjadrí správnosť zmluvy po právnej stránke.
Obchodné zmluvy s predmetom plnenia v hodnote nad 3 000,- EUR sa uzatvárajú
s predchádzajúcim súhlasom predstavenstva, predkladajú sa na predchádzajúce vyjadrenie
právnikovi, ktorý svojim podpisom (ošifrovaním) dokumentu vyjadrí správnosť zmluvy po
právnej stránke.
Čl. 17
Predseda družstva
Predseda družstva organizuje a riadi bežnú činnosť družstva. Za svoju činnosť zodpovedá
predstavenstvu a členskej schôdzi.
Predseda družstva organizuje a vedie rokovanie predstavenstva.
Podpredseda predstavenstva zastupuje predsedu počas jeho neprítomnosti. Zastupovaním
môžu byť poverení i ďalší členovia predstavenstva.
Predsedu družstva volí a odvoláva členská schôdza.
Predseda družstva je zároveň predsedom predstavenstva.

Čl. 18
Kontrolná komisia
Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokúva sťažnosti
jeho členov. Zodpovedá iba členskej schôdzi a je nezávislá od ostatných orgánov družstva.
Kontrolná komisia má vrátane predsedu troch členov. Zo svojich členov volí predsedu
kontrolnej komisie.
Kontrolná komisia je oprávnená vyžadovať od orgánov družstva akékoľvek informácie o
hospodárení družstva a tie sú povinné jej bez zbytočného odkladu oznámiť všetky
skutočnosti, ktoré môžu mať závažné dôsledky na hospodárenie alebo postavenie družstva a
jej členov.
Kontrolná komisia sa vyjadruje k ročnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku
alebo úhradu straty družstva.
Na zistené nedostatky upozorňuje kontrolná komisia predstavenstvo písomným zápisom a
vyžaduje ich nápravu.
Kontrolná komisia sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za 3 mesiace.
Na jednotlivé úkony môže kontrolná komisia poveriť jedného alebo viacerých členov, ktorí
v tejto veci majú oprávnenie žiadať informácie v rozsahu oprávnení kontrolnej komisie.
Predseda kontrolnej komisie zvoláva zasadnutie a riadi jej činnosť.
Na činnosť kontrolnej komisie, plnenie úloh a na ich zodpovednosť platia primerane
ustanovenia čl. 16, ods. 3,4,5 týchto stanov.
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Čl. 20
Spoločné ustanovenia o orgánoch družstva
Funkčné obdobie volených orgánov je 4- ročné.
Do orgánov družstva môže byť zvolený len člen družstva starší ako 18 rokov, s výnimkou
predstavenstva, do ktorého môže byť zvolená len osoba staršia ako 21 rokov.
Funkcia člena predstavenstva a kontrolnej komisie sú navzájom nezlučiteľné.
Členovia predstavenstva a kontrolnej komisie nemôžu byť podnikateľmi ani členmi
štatutárnych a dozorných orgánov právnických osôb s obdobným predmetom činnosti ako
družstvo.
Člen družstva, ktorý je do svojej funkcie zvolený, môže z nej odstúpiť, je však povinný
oznámiť to orgánu, ktorého je členom. Odstúpenie prerokuje orgán, ktorý ho zvolil, na
svojom najbližšom zasadnutí po tom, čo sa o odstúpení dozvedel, najneskôr však do troch
mesiacov od oznámenia. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa odstúpenie pokladá za
prerokované.
V prípade zániku funkcie člena orgánu družstva z dôvodu odstúpenia, resp. ukončenia
pracovného pomeru, zaniká funkcia v orgánoch družstva a na uvoľnenú funkciu nastupuje
ďalší člen, ktorý bol vo voľbách do daného orgánu zvolený ako náhradník.
Na platnosť uznesenia členskej schôdze, predstavenstva a kontrolnej komisie sa vyžaduje
prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov a súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov,
ak zákon alebo tieto stanovy nevyžadujú súhlas kvalifikovanej väčšiny členov.
Každému členovi predstavenstva a kontrolnej komisie patrí pri rokovaní týchto orgánov jeden
hlas.
Na rokovaní kolektívnych orgánov sa hlasuje verejne, ak sa orgán neuznesie v jednotlivých
prípadoch na tajnom hlasovaní.
Uznesenie vrátane volieb do orgánov družstva je prijaté, ak zaňho hlasovalo viac ako 50 %
hlasov prítomných, pokiaľ tieto stanovy a zákon neurčuje inak.
Voľby do orgánov družstva sa uskutočňujú na základe kandidátnej listiny hlasovacím lístkom.
Voľba členov návrhovej, mandátovej a volebnej komisie sa vykonáva verejným hlasovaním.
Voľby do orgánov družstva sa vykonávajú tajným hlasovaním.
Za náhradníka na uvoľnenú funkciu sa považuje vo voľbách pre dané funkčné obdobie
kandidát v prvom poradí s najvyšším počtom hlasov po zvolenom kandidátovi.
Pri hlasovaní na členskej schôdzi (náhradnej členskej schôdzi) má každý člen jeden hlas.

PIATA ČASŤ
Zrušenie a likvidácia družstva
Čl. 21
Zrušenie a likvidácia družstva
1. Družstvo zaniká výmazom z Obchodného registra.
2. Družstvo sa zrušuje :
a) uznesením členskej schôdze, ak ide o zrušenie družstva s likvidáciou alebo o zrušenie bez
likvidácie s právnym nástupcom ( § 255 Obch. zák.)
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, alebo zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku alebo
zrušením konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zrušením konkurzu po splnení
konečného rozvrhu výťažku
c) rozhodnutím súdu v prípadoch uvedených v § 257 Obchodného zákonníka
d) uplynutím doby, na ktorú bolo družstvo zriadené
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e) dosiahnutím účelu, na ktorý bolo družstvo zriadené
3. Rozhodnutie členskej schôdzi o zrušení sa osvedčuje notárskou zápisnicou.
4. Postup pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení družstva a pri jeho likvidácií sa riadi Obchodným
zákonníkom.

ŠIESTA ČASŤ
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
Čl. 22
Pracovnoprávne vzťahy
1. Pracovnoprávne vzťahy v družstve sa riadia ustanovenia Zákonníka práce a ďalšími
súvisiacimi predpismi.
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Čl. 23
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
Členom družstva neboli vydané DPL.
Členstvo doterajších členov zostáva zachované, ak ich majetkový podiel podľa zák. č.
42/1992 Zb. dosahuje výšku aspoň základného členského vkladu.
Pokiaľ majetkový podiel člena vypočítaný v prílohe transformačného projektu bol vyšší ako
základný členský vklad, považuje sa v čiastke presahujúcej sumu 497,91 eur za ďalší členský
vklad.
Osobám, ktoré sú členmi ku dňu schválenia týchto stanov, zostáva ich členstvo zachované pri
pôvodnej výške základného členského vkladu, platného do schválenia týchto stanov.
Z uvedeného dôvodu môžu mať členovia rôzne výšky základného členského vkladu.
Ak sa neskôr preukáže, že majetkové podiely podľa zák.č. 42/1992 Zb. boli priznané na
základe nesprávnych podkladov, družstvo je oprávnené vykonať úpravu ich výšky v súlade
s predloženými hodnovernými dokladmi.
Pozemky vo vlastníctve iných osôb ako družstva, ktoré sú zastavané stavbami vo vlastníctve
družstva, užíva družstvo na základe nájmu.
Tieto stanovy sú platné a účinné ich schválením členskou schôdzou.
Zmeny stanov sa zapisujú do obchodného registra, na tento právny úkon sa poveruje
predstavenstvo.
Tieto stanovy boli prijaté členskou schôdzou družstva dňa 23.6.2015.
Dosiaľ platné stanovy družstva boli prijaté dňa 30.1.1993 so zmenami: Dodatkom č. 1 zo dňa
5.3.1994, Dodatkom č. 2 zo dňa 1.3.1996, Dodatkom č. 3 zo dňa 10.6.1996, Dodatkom č. 4 zo
dňa 6.3.1998, Dodatkom č. 5 zo dňa 12.3.1999, Dodatkom č. 6 zo dňa 18.3.2000, Dodatkom
č. 7 zo dňa 23.3.2002, uznesením členskej schôdze zo dňa 28.3.2003, uznesením členskej
schôdze zo dňa 9.3.2007, rozhodnutím predstavenstva zo dňa 24.9.2008, uznesením členskej
schôdze zo dňa 23.3.2012. Zmena schválená uznesením členskej schôdze zo dňa 9.3.2007
bola účinná od 1.1.2008. Zmena schválená rozhodnutím predstavenstva zo dňa 24.9.2008
bola účinná od 1.1.2009, rozhodnutie bolo prijaté v dôsledku prijatia zák.č. 659/2007 Z.z.
o zavedení meny euro v Slovenskej republike (Generálny zákon).

Mgr. Marián Haško: ................................................

Mgr. Kristián Reicher: ..............................................
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Gabriela Farkašová: ...................................................

Zoltán Szabó: ..............................................................

Ing. Peter Šepeľák: .....................................................
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