


Aktualizované Stanovy
SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD, družstvo

zo dňa 15. júna 2021
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PRVÁ ČASŤ
Čl. 1

Obchodné meno a sídlo
Družstvo prijalo obchodné meno „SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD,
družstvo“ a má sídlo na Hviezdoslavovom námestí 14, 811 02 Bratislava (ďalej len
„družstvo“, alebo „SPDR“).

Čl. 2
1. Družstvo je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb, ktoré sa združili, aby

spoločnou činnosťou zabezpečovali uspokojovanie potrieb svojich členov pri
nadobúdaní za najnižšie náklady účasti, tovary a služby, podnikateľských a s nimi
súvisiacich potrieb svojich členov a za týmto účelom vykonáva obchodné činnosti
pokiaľ slúžia na dosiahnutie cieľov pre ktoré bolo družstvo vytvorené a účelne
hospodárili s majetkom družstva.

2. Družstvo je právnickou osobou. Za porušenie všetkých svojich záväzkov ručí
celým svojím majetkom.

3. Družstvo sa zakladá na dobu neurčitú, a to za účelom vykonávania
podnikateľskej činnosti v oblasti a v rozsahu predmetu podnikania, najmä
poskytovanie služieb členom družstva.

4. Členovia družstva priamo neručia za záväzky družstva.
5. Družstvo je založené za účelom zhromažďovania peňažných prostriedkov od

svojich členov, predovšetkým formou členských vkladov a vykonávania činností
na uspokojenie potrieb svojich členov spočívajúce v efektívnom zhodnotení
vložených finančných prostriedkov na peňažnom a kapitálovom trhu aj
prostredníctvom tretích osôb.

6. Družstvo si vytvára svoje vlastné zastúpenia a pobočky (vrátane zahraničia),
vytvára obchodné spoločnosti a inštitúcie, uplatňuje svoje práva spôsobom akým
ustanovuje platná Slovenská legislatíva a Medzinárodné právo.

7. Družstvo rozvíja nezávislé systémy a postupy na financovanie členov družstva,
systém záruk a kontroly nad včasným vrátením finančných prostriedkov a kontrola
účelovosti vynaložených  finančných prostriedkov.

8. Družstvo môže poskytovať finančnú pomoc v súlade s platnou legislatívou
a Stanovami družstva vo forme pôžičky, úveru, záruk na ich pasíva/záväzky.

9. Družstvo môže vykonávať zahraničnú hospodársku činnosť spôsobom, ktorý
ustanovuje platná legislatíva.

10.Družstvo sa môže dovolávať súdnou cestou voči úkonom štátnych orgánov,
úkonom miestnej samosprávy, voči žalobám, voči úkonom členov Predstavenstva
družstva, ktorí porušili práva družstva a/ alebo členom družstva.

11. Družstvo si môže uplatňovať iné práva právnickej osoby, ktoré sú potrebné na
dosiahnutia cieľov, ktoré stanovujú Stanovy družstva.

DRUHÁ ČASŤ
Čl. 3

Predmet činnosti
Predmetom činnosti družstva je:

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. faktoring a forfaiting
3. činnosti podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
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4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
5. realitné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
6. vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
7. prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb

spojených s prenájmom.

Čl. 4
Ciele družstva

1.  Predmet činnosti družstva je dosiahnutie cieľov ktoré stanovuje Zakladateľská
listina.
2.  Za účelom dosiahnutia cieľov Družstvo aktivuje nasledovné činnosti v súlade
platnou

legislatívou SR :

● Riadenie  holdingových spoločností.
● Riadenie  finančných a priemyselných  skupín.
● Riadenie  finančných trhov.
● Poradenstvo v oblasti obchodu a manažmentu.
● Technické testovanie,  výskum, analýza  a certifikácia.
● Výskum a  vývoj  v oblasti prírodných  a technických vied.
● Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied.
● Činnosti reklamných agentúr
● Prieskum trhu a prieskum verejnej mienky.
● Činnosti personálnych agentúr.
● Činnosti na poskytovanie iných podporných  služieb pre podniky, ktoré nie sú

súčasťou skupín.
● Činnosti zamerané na vytvorenie a používanie databáz a informačných zdrojov.
● Finančné sprostredkovanie.
● Poskytovanie iných finančných  služieb, s výnimkou poisťovacích a penzijných

služieb, ktoré nie sú zahrnuté v iných skupinách.
● Finančný leasing (leasing / subleasing).
● Maklérske  činnosti pri transakciách s cennými papiermi a  tovarmi.
● Ostatné pridružené/pomocné  činnosti v oblasti  finančných služieb, s výnimkou

poisťovníctva a dôchodkových.
● Realitné agentúry na základe poplatkov alebo zmlúv.
● Právne služby.
● Činnosti zamerané na poskytovanie  služieb v oblasti účtovníctva, finančného

auditu, daňového poradenstva.
● Poskytovanie iných personálnych služieb, ktoré nie sú zahrnutú v iných

skupinách.
● Organizovanie  výstav, veľtrhov a expozícií.
● Organizovanie  stravovacích miest (feed points) pre členov družstva, účastníkov

podujatí, účelových  programov a projektov družstva;
● Organizovanie  a konanie festivalov, dovoleniek, rekreácií, športových podujatí,

školiacich kurzov/výuky a školení;
● Potravinárska výroba, agro-priemyselná výroba .
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TRETIA ČASŤ
Čl. 5

Vznik členstva
1. Členom družstva sa na základe písomného Prejavu záujmu (ďalej len „prihláška“)

môže stať fyzická osoba alebo právnická osoba.
2. Členom družstva môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, po splnení

podmienok vzniku členstva.
3. Za neplnoletého člena robí v súlade s platnou právnou úpravou právne úkony

jeho zákonný zástupca. Za právnickú osobu robí právne úkony jej štatutárny
orgán.

4. O prijatí za člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky predstavenstvo
družstva.

5. Prihlasovateľ je povinný pripojiť potvrdenie o zaplatení členského vkladu v súlade
s čl. 12 bod 4 až 6 stanov. V prípade zaplatenia vstupného členského vkladu je
prihlasovateľ povinný pripojiť potvrdenie o zaplatení vstupného členského vkladu.
V prípade že predstavenstvo rozhodne o neprijatí prihlasovateľa za člena
družstva, je družstvo povinné základný prípadne vstupný členský vklad vrátiť
prihlasovateľovi do 14 dní odo dňa tohto rozhodnutia.

Čl. 6
1. Predstavenstvo bezodkladne rozhodne o prihláške odo dňa prijatia finančného

vkladu.
2. Rozhodnutie predstavenstva o prijatí, resp. o neprijatí za člena Družstva sa

doručuje
prihlasovateľovi v zmysle čl.7 týchto stanov.

Čl. 7
1. Podmienkou prijatia za člena družstva je rozhodnutie predstavenstva, pričom

predstavenstvo môže rozhodnúť, že členstvo vzniklo dňom prijatia finančných
prostriedkov družstvom.

2. Prihlasovateľ sa stáva členom družstva dňom rozhodnutia predstavenstva o prijatí
za člena, pričom predstavenstvo môže rozhodnúť tak ako je uvedené v bode 1.
tohto článku.

Čl. 8
Prevod členstva

1. Člen môže previesť svoje členské práva a povinnosti spojené s členstvom v
družstve na základe dohody uzavretej podľa osobitného predpisu.

2. Prevod práv a povinností spojených s členstvom na základe dohody ako aj
rozdelenie členského podielu podlieha predchádzajúcemu súhlas predstavenstva.

3. Členské práva a povinnosti spojené s členstvom prechádzajú na nadobúdateľa
členstva vo vzťahu k družstvu predložením dohody o prevode členstva,
prípadne dňom uvedeným v dohode, pokiaľ je tento neskorší ako deň predloženia
dohody družstvu.

4. Ak člen zaplatil vstupný členský vklad môže previesť svoje členské práva a
povinnosti spojené s členstvom v družstve až po splatení celého základného
členského vkladu v súlade s čl. 12 bod 5 stanov.

5. Prevod členských práv a povinností môže člen uskutočniť najskôr po uplynutí 6
mesiacov odo dňa jeho prijatia za člena.

6. Predstavenstvo môže vysloviť súhlas s prevodom členských práv a povinností
člena aj pred lehotou uvedenou v bode 5. tohto článku.
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7. V prípade prevodu celého prípadne časti členského podielu zakladateľov vrátane
práv podľa čl. 35 bod 6 písm. a) stanov môže prevodca takýto podiel previesť iba
na zakladajúceho člena, ktorý podlieha predchádzajúcemu schváleniu
predstavenstva.

Čl. 9
Prechod členstva

Ak zomrie člen, prechádza jeho smrťou členstvo v družstve na dediča, ak tento dedič
požiada o členstvo v družstve a jeho žiadosť schváli predstavenstvo družstva.

Čl. 10
Splynutie členstva

1. Ak člen získa v tom istom družstve ďalšie členstvo z dôvodu dedenia, prevodom
členských práv a povinností a prevodom časti majetku alebo na základe kúpnej
zmluvy, splynie takto získané členstvo s členstvom pôvodným v členstvo jedno.

2. Pri  splynutí  členstva  platí  dĺžka  najstaršieho členstva.  Členské  práva  a
povinnosti z takto vzniknutého členstva zostávajú zachované.

Čl. 11
Majetková účasť člena

Majetkovou účasťou člena v družstve je členský podiel. Členský podiel je tvorený
vstupným členským vkladom, základným členským vkladom a ďalším členským
vkladom, resp. jeho splatenou časťou.

Čl. 12
Zapisované základné imanie, základný členský vklad a investičný vklad

1. Zapisované základné imanie je 1 25O EUR.
2. Členský podiel zakladateľov je 1 250 EUR.
3. Základný členský vklad je 1 EURO.
4. Základný členský vklad je tvorený členským vkladom vo výške 1 EUR.
5. Prihlasovateľ môže zaplatiť základný členský vklad aj v splátkach, musí však

zaplatiť minimálnu prvú splátku t.j. vstupný členský vklad vo výške 0,50 EUR.
Nesplatená časť základného členského vkladu musí byť zaplatená do 24
mesiacov.

6. Člen družstva sa môže zaviazať aj na ďalší členský vklad, a to pri vstupe do
družstva alebo kedykoľvek počas trvania členstva v družstve.

7. Ďalší členský vklad môže byť tvorený členským vkladom vo výške násobkov
základného členského vkladu.

8. V prípade splatenia ďalšieho členského vkladu je člen povinný pripojiť potvrdenie
o zaplatení.

9. Záväzok na ďalší členský vklad podlieha schváleniu predstavenstva.
10.Členstvo nevzniká pred zaplatením vstupného členského vkladu.
11. V závislosti od hospodárskych výsledkov družstva je prihlasovateľ povinný okrem

základného členského vkladu zaplatiť pri vklade do družstva aj ďalší členský
vklad ak ho k tomu predsedníctvo zaviazalo predchádzajúcim schválením
ďalšieho členského vkladu „investície“ do Investičného fondu a infraštruktúrneho
fondu definovaného v čl. 49 stanov.

Čl. 13
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Členský podiel
1. Členský podiel predstavuje majetkovú účasť člena v družstve.
2. Členským podielom podľa týchto stanov sa rozumie splatený základný členský,

prípadne splatený ďalší členský vklad, resp. splatená časť ďalšieho členského
vkladu.

3. Člen je povinný zaplatiť základný členský vklad v lehote a spôsobom podľa
článku 12 stanov.

4. Člen nie je povinný zaplatiť celý ďalší členský vklad v lehote splatnosti
základného členského vkladu.

5. Ak člen nezaplatí základný členský vklad podľa bodu 3 tohto článku, môže
predstavenstvo rozhodnúť o jeho vylúčení z družstva.

6. Člen môže najskôr po uplynutí 6 mesiacov odo dňa jeho prijatia za člena požiadať
Družstvo o zníženie svojho členského podielu v Družstve. Predstavenstvo
rozhodne o žiadosti o zníženie členského podielu v lehote 6 mesiacov odo dňa
prijatia žiadosti. Predstavenstvo môže vysloviť súhlas so znížením členského
podielu v Družstve aj pred uplynutím lehoty 6 mesiacov odo dňa prijatia za člena
alebo pred uplynutím lehoty 6 mesiacov na rozhodnutie o žiadosti o zníženie
členského podielu.

7. Ak sa družstvo a člen dohodnú o znížení členského podielu, znižuje sa členský
podiel o časť určenú v dohode.

8. Dohodu o znížení členského podielu uzatvárajú družstvo a člen písomne. Jedno
vyhotovenie dohody vydá Družstvo členovi.

9. Družstvo vyplatí členovi vyrovnávací podiel do 6 mesiacov odo dňa uzatvorenia
dohody o znížení členského podielu podľa bodu 8. tohto článku. Na určenie výšky
vyrovnávacieho podielu sa primerane použije ustanovenie článku 22 týchto
stanov.

Čl. 14
Členské práva a povinnosti

1. Člen má právo:
a) zúčastňovať sa osobne na rokovaní a rozhodovaní členskej schôdze, alebo

v zastúpení prostredníctvom splnomocneného zástupcu na členskej schôdzi,
ktorého podpis na plnomocenstve musí byť úradne overený,

b) voliť a byť volený do orgánov družstva za podmienok týchto stanov,
c) zúčastňovať sa na činnosti družstva, požívať výhody, ktoré družstvo poskytuje

svojim členom,
d) predkladať návrhy na zlepšenie činnosti družstva, obracať sa s podnetmi,

pripomienkami alebo sťažnosťami, týkajúcimi sa činnosti družstva na orgány
družstva a byť o ich vybavovaní informovaný,

e) byť oboznámený s hospodárením družstva,
f) na vrátenie zostatkovej hodnoty členského podielu do 30 dní po schválení ročnej

alebo mimoriadnej účtovnej závierky po roku, v ktorom členstvo zaniklo,
g) požiadať o ukončenie členstva v družstve dohodou.
2. Člen, do doby, kým nesplatí základný členský vklad, nemá práva uvedené v ods.

1 písm. b) tohto článku. Okrem prípadu uvedeného v čl. 35 bod 7 stanov.

3. Člen je povinný:
a) dodržiavať stanovy a plniť uznesenia orgánov družstva,

6
Stanovy
SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD



b) zaplatiť základný, prípadne ďalší členský vklad, ak sa k nemu zaviaže v lehote
určenej stanovami,

c) oznamovať družstvu v lehote do 30 dní zmeny týkajúce sa člena.

Čl. 15
Zánik členstva

1. Členstvo v družstve zaniká:
a) písomnou dohodou,
b) vystúpením,
c) vylúčením,
d) vyhlásením konkurzu na majetok člena,
e) zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku člena,
f) zánikom družstva,
g) fyzická osoba - smrťou člena,
h) právnická osoba – zánikom právnickej osoby.

Čl. 16
Dohoda o ukončení členstva

1. Dohoda o ukončení členstva - všeobecné ustanovenia:
a) Ak sa družstvo a člen dohodnú o zániku členstva, zaniká členstvo dňom

stanoveným v tejto dohode.
b) Dohodu  o  zániku  členstva  uzatvárajú  družstvo a  člen  písomne.  Jedno
vyhotovenie dohody vydá družstvo členovi.

Čl. 17
Vystúpenie z družstva

1. Člen družstva môže z družstva vystúpiť. Členstvo zaniká uplynutím šesťmesačnej
lehoty, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
doručení písomného oznámenia o vystúpení.

2. Člen družstva, ktorý zaplatil vstupný členský vklad, môže z družstva vystúpiť až
po splatení celého základného členského vkladu v súlade s čl. 12 stanov.

3. Predstavenstvo môže vysloviť súhlas s vystúpením člena a zo zánikom jeho
členstva v družstve aj pred lehotou uvedenou v bode 1 a 2 tohto článku. Pre ten
prípad tak urobí do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti člena.

4. Člen,  ktorý  nesúhlasí  s prevodom  svojich  členských práv  a  povinností  na
právneho nástupcu družstva, môže z družstva vystúpiť ku dňu, keď má k tomuto
prevodu dôjsť, ak to oznámi družstvu do jedného mesiaca po uznesení členskej
schôdze.

5. Oznámenie o vystúpení môže člen podať len písomne a to najskôr po šiestich
mesiacoch od vzniku členstva v družstve.

Čl. 18
Vylúčenie

1. Rozhodnutím predstavenstva môže byť vylúčený člen, ktorý:
a) napriek výstrahe porušuje alebo neplní členské povinnosti uložené stanovami,

rozhodnutiami orgánov družstva alebo uzavretými zmluvami,
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b) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, ktorý spáchal proti družstvu.
2. Predstavenstvo môže rozhodnúť o vylúčení člena podľa bodu 1 tohto článku do 3

mesiacov odo dňa, keď zistila dôvod na vylúčenie, najneskôr však do 1 roka odo
dňa, keď tento dôvod vznikol.

3. Ak je konanie člena, v ktorom možno vidieť dôvod na vylúčenie podľa bodu 1
písm. b) tohto článku, predmetom vyšetrovania iného orgánu, začína sa
trojmesačná lehota podľa bodu 2 tohto článku dňom, keď sa družstvo dozvedelo o
výsledku tohto vyšetrovania.

Čl. 19
1. Rozhodnutie predstavenstva o vylúčení sa musí členovi doručiť do vlastných rúk,

v prípade opakovanej nemožnosti doručenia náhradným spôsobom. Rozhodnutie
musí obsahovať výrok a poučenie o práve opravného prostriedku proti tomuto
rozhodnutiu.

2. V rozhodnutí o vylúčení člena z družstva musí byť uvedený dôvod podľa čl. 18
bod 1 stanov, ktorý sa nemôže dodatočne meniť. Členstvo zaniká dňom, keď
márne uplynula lehota na podanie odvolania voči rozhodnutiu predstavenstva o
vylúčení člena. O odvolaní člena sa rozhodne na najbližšom zasadnutí členskej
schôdze.
3. Rozhodnutie členskej schôdze je preskúmateľné súdom. Súd môže na
návrh vylúčeného člena vyhlásiť rozhodnutie o vylúčení člena za neplatné, ak je
toto v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami družstva.

Čl. 20
Zánik členstva fyzickej a právnickej osoby

1. Členstvo fyzickej osoby zaniká jej smrťou.
2. Členstvo právnickej osoby zaniká zánikom právnickej osoby.

Čl. 21
Zánik členstva pri zániku družstva

Členstvo zaniká zánikom družstva.

Čl. 22
Majetkové vysporiadanie po zániku členstva

1. Zánikom členstva podľa článku 15 bod 1, článku 16, článku 17 a článku 20 stanov
za trvania družstva vzniká doterajšiemu členovi, príp. jeho právnemu nástupcovi
nárok na vyrovnací podiel.

2. Družstvo vyplatí členovi vyrovnací podiel do 6 mesiacov odo dňa zániku účasti
člena v družstve v zmysle stanov.

3. Výška vyrovnacieho podielu sa určí v zmysle stanov čl. 45. V prípade kladného
rozdielu medzi vyrovnávacím podielom a výdavkom vynaloženým na obstaranie
členského vkladu a príp. ďalšieho vkladu, podlieha tento kladný rozdiel zdaneniu
v zmysle platných právnych a daňových predpisov.

4. V prípade vyplatenia vyrovnacieho podielu z dôvodu zániku členstva podľa článku
18 môže predstavenstvo rozhodnúť o znížení vyrovnacieho podielu o škody, ktoré
vylúčený člen spôsobil družstvu.
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Čl. 23
Zánikom členstva z dôvodu prevodu členských práv a povinností spojených s
členstvom nevzniká doterajšiemu členovi voči družstvu nárok na vyrovnací podiel.
Vzájomné nároky si účastníci prevodu alebo výmeny vysporiadajú medzi sebou sami.

Čl. 24
Evidencia členov

1. Družstvo vedie zoznam všetkých členov. Do zoznamu sa zapisuje:
a) u fyzických osôb – meno a priezvisko, rodné číslo a bydlisko člena, prípadne

iné kontaktné údaje, výška jeho základného členského vkladu, výška ážia,
prípadne ďalšieho členského vkladu, výška členského podielu a forma
zaplatenia základného, prípadne ďalšieho členského vkladu.

b) u právnických osôb - obchodné meno, IČO, sídlo člena, členov štatutárneho
orgánu, výška jeho základného členského vkladu, výška ážia, prípadne
ďalšieho členského vkladu, výška členského podielu a forma zaplatenia
základného, prípadne ďalšieho členského vkladu. K evidencii je priložený
výpis z obchodného alebo obdobného registra.

2. Do zoznamu sa bez zbytočného odkladu vyznačia všetky zmeny evidovaných
skutočností. Predstavenstvo umožní každému, kto osvedčí právny záujem, aby
do zoznamu nahliadol.

3. Člen družstva má právo žiadať o vydanie potvrdenia o svojom členstve a obsahu
zápisu v zozname.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Čl. 25

Orgány družstva
1. Orgány družstva sú:
a) členská schôdza,
b) predstavenstvo,
c) kontrolná komisia,
d) úverová komisia.

Čl. 26
Do orgánov družstva môžu byť volené len osoby staršie ako 18 rokov, ktoré sú plne
spôsobilé na právne úkony a sú členovia družstva.

Čl. 27
1. Orgány družstva môžu rokovať len o záležitostiach, ktoré podľa družstva spadajú

do ich pôsobnosti.
2. Orgány družstva rozhodujú o záležitostiach, ktoré podľa zákona a stanov

družstva patria do ich právomoci.
3. Orgány družstva rozhodujú na základe riadneho zvolania všetkých svojich členov.

Čl. 28
Členovia predstavenstva a kontrolnej komisie družstva nesmú vykonávať činnosť ako
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s
podobným predmetom podnikania, ibaže ide o právnickú osobu, na ktorej podnikaní
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sa zúčastňuje družstvo, ktorého štatutárneho alebo iného orgánu je členom
s výnimkou zakladajucich členov družstva. Výnimku môže schváliť aj členská
schôdza voľbou osoby za člena predstavenstva alebo kontrolnej komisie alebo
zakladajúci členovia družstva.

Čl. 29
1. Člena orgánu môže pred uplynutím funkčného obdobia odvolať orgán, ktorý ho

zvolil.
2. Člen orgánu družstva, ktorý je do svojej funkcie zvolený, môže z funkcie odstúpiť,

je však povinný to písomne oznámiť orgánu, ktorého je členom. Jeho funkcia sa
končí dňom doručenia tohto oznámenia.

Čl. 30
V orgánoch družstva sa hlasuje verejne. Na tajnom hlasovaní sa môže v jednotlivých
prípadoch uzniesť rokovací orgán.

Čl. 31
1. Orgány družstva rokujú o záležitostiach, ktoré boli uvedené v schválenom

programe, príp. o záležitostiach, na prerokovaní, ktorých sa orgán dodatočne
uzniesol.

2. Rokovanie orgánov družstva spočíva v prednesení podnetu na rokovanie, v
rozprave a spravidla je zakončené prijatím uznesenia. Rokovanie sa vedie tak,
aby bol zistený skutočný stav veci.

Čl. 32
Členovia orgánov družstva sú povinní vykonávať svoje funkcie svedomito, plniť
zverené úkony a dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a stanovy družstva.
Ak pri výkone svojej funkcie spôsobia družstvu škodu, zodpovedajú za ňu v rozsahu
upravenom osobitným právnym predpisom.

Čl. 33
1. O každej schôdzi orgánov sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať:
a) dátum a miesto rokovania orgánu,
b) prijaté uznesenia,
c) výsledky hlasovania s uvedením počtu hlasov,
d) neprijaté námety členov, ktorí požiadali o ich zaprotokolovanie.
2. Zápisnica z členskej schôdze obsahuje okrem vyššie uvedeného aj hodinu

konania, meno predsedu členskej schôdze, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a
skrutátorov.

3. Prílohu  zápisnice  tvorí  prezenčná  listina  s podpismi osôb  oprávnených
zúčastniť sa členskej schôdze, pozvánka a podklady, ktoré tvorili prílohu k
predneseným bodom.

4. Prezenčnej listina musí byť označená názvom družstva a dátumom konania
členskej schôdze a musí obsahovať tieto údaje:
a) ak je členom družstva právnická osoba, jej názov, sídlo, IČO a číslo členského

preukazu
b) ak je členom družstva fyzická osoba, jej meno, priezvisko, bydlisko, číslo

členského preukazu,
c) údaje o splnomocnencovi člena družstva podľa písm. (b),
d) počet hlasov pripadajúcich na členský podiel člena družstva,
e) počet prítomných členov družstva.
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Čl. 34
Členská schôdza

1. Členská schôdza je najvyšším orgánom družstva, kde uplatňujú členovia svoje
právo riadiť záležitosti družstva, kontrolujú činnosť družstva a jeho orgánov.

2. Do výlučnej pôsobnosti členskej schôdze patrí:
a) prijať a meniť stanovy a prijímať rokovací poriadok družstva,
b) voliť a odvolávať predstavenstvo a kontrolnú komisiu,
c) prerokovávať a schvaľovať správy orgánov družstva o činnosti družstva,
d) rozhodovať o zvýšení alebo znížení zapisovaného základného imania,
e) rozhodovať o predmete činnosti družstva a jeho zmenách,
f) rozhodovať o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva,
g) rozhodovať o splynutí, zlúčení, premene, rozdelení a o inom zrušení družstva

alebo zmene právnej formy,
h) schvaľovať ročnú účtovnú závierku
i) rozhodovať o rozdelení a použití zisku, prípadne o spôsobe úhrady straty

Čl. 35
1. Predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva (resp. v ich

neprítomnosti predsedom poverený člen predstavenstva) zvoláva riadnu členskú
schôdzu raz za rok.

2. Mimoriadnu členskú schôdzu môže predseda družstva, v jeho neprítomnosti
podpredseda predstavenstva (resp. v ich neprítomnosti predsedom poverený člen
predstavenstva), zvolať len na základe rozhodnutia predstavenstva, inak je takáto
členská schôdza neplatná.

3. Predseda družstva musí mimoriadnu členskú schôdzu zvolať, ak o to požiada
písomne jedna tretina zo všetkých členov družstva, alebo kontrolná komisia, do
30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti. Žiadosť musí obsahovať u fyzických
osôb: meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo, u právnických osôb: názov, sídlo
a IČO a musí byť podpísaná všetkými žiadateľmi.

4. Ak predseda družstva nezvolá členskú schôdzu v lehote podľa bodu 3 tohto
článku, má právo zvolať členskú schôdzu jedna tretina členov družstva alebo
kontrolná komisia.

5. Oznámenie o konaní riadnej alebo mimoriadnej členskej schôdze musí byť
zverejnené v dennej tlači s celoslovenskou distribúciou, a to najneskôr 7 dní pred
konaním členskej schôdze a na webovej stránke družstva, alebo iným
vykazovateľným spôsobom vyrozumený každý člen družstva. Oznámenie musí
obsahovať: program rokovania, dátum, miesto a hodinu konania, lehotu
prezentácie, prípadne dátum, miesto a hodinu konania náhradnej členskej
schôdze a lehotu prezentácie.

6. Hlasovanie na členskej schôdzi:
a) zakladajúcim členom družstva prislúcha na splatený členský vstupný vklad

v peňažnej forme k zapisovanému základnému imaniu družstva z členského
podielu 1 000 000  (jeden milión) hlasov,

b) ostatným členom  prislúcha  na  splatený  základný členský vklad
z členského podielu 1 (jeden) hlas. Nie je rozhodujúce, v akej forme bol
členský vklad splatený.
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7. V prípade hlasovania o otázkach v zmysle § 239 ods. 4 písm. g) alebo
rozhodovaní o zrušení družstva v likvidácií prislúcha každému členovi družstva 1
hlas.

8. Hlasuje sa zdvihnutím ruky s hlasovacím lístkom.
9. Hlasovací lístok obsahuje u fyzickej osoby meno u právnickej osoby názov člena

družstva, číslo členského preukazu a počet hlasov pripadajúcich na členský
podiel.

10.V prípade, že sa hlasuje o skutočnostiach uvedených v čl. 34 bod. 2 písm. c), f),
h), hlasuje sa verejne len zdvihnutím ruky bez hlasovacieho lístka.

11.Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori, predsedovi členskej schôdze a
zapisovateľovi.

Čl. 36
1. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak sa na schôdzi zúčastní nadpolovičná

väčšina všetkých členov.
2. Prezentácia členov družstva sa vykoná v čase uvedenom v pozvánke a musí byť

ukončená 20 minút pred konaním členskej schôdze.
3. Do začiatku konania členskej schôdze oznámi predstavenstvo prítomným členom

počet prítomných členov. Ak členská schôdza nie je uznášaniaschopná,
predstavenstvo vyhlási členskú schôdzu za neschopnú uznášania a spíše o tom
zápis, ktorý podpíšu traja (3) členovia predstavenstva.

4. V prípade, že sa člen družstva dostaví na členskú schôdzu po ukončení
prezentácie, má právo zúčastniť sa na rokovaní členskej schôdze, ale nebude
môcť vykonať svoje hlasovacie právo.

5. Po vyhlásení, že je členská schôdza uznášaniaschopná členská schôdza zvolí
predsedu členskej schôdze, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a minimálne 2
skrutátorov. Zvolený predseda riadi priebeh členskej schôdze.

6. Členská schôdza prijíma svoje rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných
hlasov okrem čl. 34 bod 2 písm. a) b) stanov kde je na rozhodnutie potrebná 2/3
väčšina prítomných hlasov.

7. V prípade, že členská schôdza rozhoduje o otázkach týkajúcich sa čl. 34 bod. 2
písm. c), f), h) je na prijatie rozhodnutia potrebná nadpolovičná väčšina
prítomných členov.

8. V prípade, že členská schôdza nie je uznášaniaschopná, zvolá predstavenstvo
náhradnú členskú schôdzu s nezmeneným programom, tak aby sa konala do 3
týždňov odo dňa pôvodne zvolanej členskej schôdze najskôr však 30 dní po
konaní pôvodne zvolanej členskej schôdze. Náhradná členská schôdza musí mať
nezmenený program a je schopná v súlade s ustanoveniami § 239 ods. 8
Obchodného zákonníka uznášať sa bez ohľadu na počet prítomných členov.

Čl. 37
Na návrh člena vysloví súd neplatnosť uznesenia členskej schôdze, pokiaľ uznesenie
je v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami družstva. Návrh na súd môže
člen podať, ak požiadal o zaprotokolovanie námietky na členskej schôdzi, ktorá
uznesenie prijala, alebo ak námietku oznámil orgánom družstva do jedného mesiaca
od konania členskej schôdze. Návrh možno podať len do 1 mesiaca odo dňa, keď
člen požiadal o zaprotokolovanie námietky, alebo od oznámenia námietky orgánom
družstva.
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Čl. 38
Predstavenstvo

1. Predstavenstvo je výkonným a štatutárnym orgánom družstva. Riadi činnosť
družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, pokiaľ nie sú zákonom,
stanovami a rozhodnutím členskej schôdze vyhradené inému orgánu. Za svoju
činnosť zodpovedá členskej schôdzi.

2. Predstavenstvo plní uznesenia členskej schôdze, podáva mu správy o činnosti
družstva, zvoláva a pripravuje jeho rokovanie.

3. Predstavenstvo vykonáva pôsobnosť vo všetkých veciach, ktoré nepatria do
pôsobnosti členskej schôdze, najmä :

a) zodpovedá za vypracovanie účtovnej závierky,
b) zriaďuje a volí členov úverovej komisie,
c) riadi činnosť a spravuje majetok družstva,
d) rozhoduje o prijatí za člena družstva,
e) o vylúčení člena.
4. Predstavenstvo má najmenej 3 a najviac 9 členov. Predsedu predstavenstva,

rozumej aj pojem predseda družstva a podpredsedu volí predstavenstvo.
Predsedu v čase jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda resp. v jeho
neprítomnosti predsedom poverený člen predstavenstva.

5. Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, najmenej raz za 3 mesiace.
6. Predstavenstvo sa musí zísť do 10 dní od doručenia podnetu kontrolnej komisie,

ak na jej výzvu nedošlo k náprave nedostatkov.
7. Schôdze predstavenstva zvoláva a riadi predseda, prípadne poverený člen

predstavenstva.
8. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, pokiaľ je prítomná nadpolovičná väčšina

členov. Každý člen má jeden hlas. Rozhodnutia prijíma nadpolovičná väčšina
prítomných členov.

9. Funkčné obdobie predstavenstva je 5 rokov. Možnosť opätovného zvolenia nie je
obmedzená.

10. Funkcia členov predstavenstva je nezastupiteľná ak predstavenstvo
nerozhodne inak.

11. Nároky družstva zo zodpovednosti členov orgánov družstva za škodu
uplatňuje predstavenstvo.

12. Predseda družstva riadi a organizuje činnosť predstavenstva. Predseda
družstva riadi a organizuje aj bežnú činnosť družstva podľa uznesení členskej
schôdze a predstavenstva. Za výkon zodpovedá predstavenstvu.

Čl. 39
Predstavenstvo zastupuje družstvo tak, že v mene predstavenstva konajú a
podpisujú  vždy  predseda  a podpredseda  alebo  nimi splnomocnení  členovia
predstavenstva. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k napísanému alebo
vytlačenému obchodnému menu družstva pripoja podpisujúci svoj podpis.

Čl. 40
Interné pravidlá družstva

Predstavenstvo organizuje vnútorné pomery, administratívne a ostatné činnosti
družstva prostredníctvom interných pravidiel, ktoré za týmto účelom vydáva. Interné
pravidlá „Kóny rodu“ sú záväzné pre všetky orgány družstva, členov družstva a
zamestnancov družstva.
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Čl. 41
Kontrolná komisia

1. Kontrolná komisia kontroluje všetku činnosť družstva.
2. Svoju činnosť vykonáva v súlade s § 244 Obchodného zákonníka.
3. Kontrolná komisia má najmenej 3 a najviac 9 členov. Komisia si volí predsedu a

podpredsedu. Podpredseda zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti resp.
v jeho neprítomnosti predsedom poverený člen komisie.

4. Kontrolná komisia sa schádza podľa potreby najmenej raz za 3 mesiace.
5. Schôdze kontrolnej komisie zvoláva a riadi predseda.
6. Kontrolná komisia je uznášaniaschopná pokiaľ je prítomná nadpolovičná väčšina

členov. Každý člen má jeden hlas. Rozhodnutia prijíma nadpolovičnou väčšinou
členov.

7. Funkčné  obdobie  kontrolnej  komisie  je  5  rokov. Možnosť  opätovného
zvolenia nie je obmedzená.

8. Voči členom predstavenstva uplatňuje nároky družstva kontrolná komisia
prostredníctvom predsedu prípadne komisiou povereného člena.

Čl. 42
Úverová komisia

1. Úverová komisia rozhoduje najmä o poskytovaní úverov podľa interných stanov
a ich zabezpečovaní.

2. Úverová komisia pri svojom rozhodovaní  zohľadňuje najmä ustanovenia
právnych predpisov, stanov a vnútorných predpisov, ktorými sú upravené
produkty, ktoré SPDR poskytuje, taktiež postupy, požiadavky, podmienky za
ktorých možno tieto produkty poskytnúť a faktory súvisiace s riadením príslušných
rizík.

3. Úverová komisia je oprávnená previesť na základe odsúhlasenia
predstavenstvom svoje právomoci na inú osobu. K preneseniu právomocí
dochádza poverením príslušnej osoby, poverenie musí obsahovať dátum vydania
poverenia, presné označenie osoby na ktorú je právomoc úverovej komisie
prevádzaná a presné vymedzenie rozsahu prevádzaných právomocí a je možné
ho rušiť písomným oznámením úverovej komisií a je platné okamihom doručenia
oznámenia poverenej osobe.

4. Úverová komisia sa schádza podľa potreby najmenej raz za 3 mesiace.
5. Schôdze úverovej komisie zvoláva a riadi predseda.
6. Úverová komisia je uznášaniaschopná pokiaľ je prítomná nadpolovičná väčšina

jej členov. Každý člen má jeden hlas. Rozhodnutia prijíma nadpolovičnou
väčšinou členov.

7. Funkčné  obdobie  úverovej  komisie  je  5  rokov. Možnosť  opätovného zvolenia
nie je obmedzená.

8. Úverová komisia má najmenej 3 a najviac 9 členov. Úverová komisia si volí zo
svojich členov predsedu, ktorý zvoláva zasadnutie úverovej komisie v zmysle
rokovacieho poriadku.

9. Úverová komisia sa zriaďuje rozhodnutím Predstavenstva družstva.
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ČASŤ PIATA
Hospodárenie družstva

Čl. 43
Imanie družstva

1. Imanie družstva tvorí súhrn aktív a pasív družstva.
2. Základné imanie družstva tvorí súhrn základných a ďalších členských vkladov, na

zaplatenie ktorých sa zaviazali členovia družstva.
3. Zapisované základné imanie družstva je 1 250 EUR.

Čl. 44
Financovanie činnosti družstva

1. Družstvo hradí náklady a výdavky svojej činnosti súvisiace s predmetom
činnosti.
2. Družstvo je povinné hospodáriť tak, aby dosahovalo najmenej také príjmy, aby
z nich mohlo uhradiť všetky výdavky a dosahovať zisk.

Čl. 45
Spôsob využitia zisku a úhrada straty

1. O spôsobe úhrady straty rozhoduje členská schôdza na návrh predstavenstva.
2. Povinné prídely do nedeliteľného fondu, rizikového fondu a rezervného fondu

znižujú čiastku po zdanení, ktorú možno rozdeliť medzi členov.
3. O spôsobe využitia zisku rozhoduje členská schôdza pri prerokovaní ročnej

účtovnej závierky. Ak členská schôdza v príslušnom roku rozhodne o rozdelení
zisku alebo jeho časti medzi členov družstva, podiel na zisku sa namiesto
rozdelenia medzi členov pripočíta na ich jednotlivé členské vklady. Člen družstva
môže do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa daná členská schôdza konala
družstvu písomne oznámiť, že namiesto pripočítania podielu na zisku na členský
vklad požaduje jeho priame vyplatenie. Podiel na zisku bude v takom prípade
členovi vyplatený v lehote podľa aktuálnych finančných možností družstva,
najneskôr však do 31.12. kalendárneho roka, v ktorom členská schôdza prijala
rozhodnutie o rozdelení zisku alebo jeho časti medzi členov družstva. Podiel na
zisku nebude po prijatí rozhodnutia členskej schôdze o rozdelení zisku alebo jeho
časti medzi členov družstva do momentu jeho vyplatenia členovi ďalej úročený
alebo inak zhodnocovaný, v dôsledku čoho má člen nárok vždy len na vyplatenie
príslušnej istiny podielu na zisku.

4. Na určenie zisku, ktorý sa má rozdeliť medzi členov, sa uznáša členská chôdza pri
prerokovaní individuálnej účtovnej závierky.

5. Podiel člena na zisku určenom na rozdelenie medzi členov sa vypočíta pomerom
výšky jeho splateného vkladu k splateným vkladom všetkých členov a u členov,
ktorých v rozhodnom roku trvalo  len časť roka, sa tento podiel pomerne kráti.

6. Stanovy pripúšťajú, že uznesením členskej schôdze sa môže určiť iný spôsob
vymedzenia podielu člena na zisku.

7. Predstavenstvo družstva je oprávnené poskytovať svojim členom rôzne výhody a
bonusy, a to za podmienok uvedených v internom predpise.

8. Družstvo pri svojej činnosti vydáva členom družstva krátkodobé alebo dlhodobé
vlastné zmenky družstva, ktoré si člen môže zakúpiť na základe predchádzajúcej
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písomnej žiadosti a uzatvorenej písomnej dohody o vydaní zmenky. V prípade
vzniku mimoriadnej situácie v hospodárení družstva zapríčinenej nedostatkom
likvidity družstva, existujúcou alebo očakávanou stratou, nepriaznivým vývojom
financovania projektov alebo inej mimoriadnej situácie špecifikovanej v internej
smernici družstva môže predstavenstvo rozhodnúť o pripočítaní zmenkových istín
s príslušenstvom z vystavených vlastných krátkodobých alebo dlhodobých
zmeniek družstva vo vlastníctve členov družstva na jednotlivé členské vklady
členov družstva, v dôsledku čoho dôjde k zvýšeniu členských podielov členov v
družstve.

Čl. 46
Účtovníctvo družstva

1. Družstvo vedie účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným
právnym predpisom.

2. Družstvo zostavuje každý rok účtovnú závierku podľa osobitných právnych
predpisov, ktorú predstavenstvo družstva predkladá členskej schôdzi s návrhom.
na schválenie.

Čl. 47
Fondy družstva

Družstvo povinne zriaďuje nedeliteľný fond a pre zamestnancov družstva Sociálny
fond v zmysle zákona. Ostatné fondy môže družstvo zriadiť na základe návrhu
predstavenstva. Nakladanie s týmito fondmi určuje predstavenstvo v súlade s
platnými právnymi predpismi.

Čl. 48
Nedeliteľný fond

1. Výška nedeliteľného fondu (ďalej len fondu) pri vzniku družstva predstavuje 10%
zapisovaného základného imania. Družstvo ho povinne doplňuje o 10% ročného
čistého zisku, a to až do doby, kým výška tohto fondu dosiahne sumu rovnajúcu sa
2/3 (dvom-tretinám) zapisovaného základného imania.

2. Tento fond predstavuje rezervu finančných prostriedkov pre činnosť družstva,
preto sa tento nesmie použiť počas existencie družstva na rozdelenie medzi
členov družstva.

3. Zdroje tohto fondu sa nezapočítavajú do čistého obchodného imania družstva pri
majetkovom vysporiadaní sa s bývalým členom.

4. Zdroje tohto fondu možno použiť len na úhradu straty, o čom rozhoduje
členská schôdza pri prerokovaní ročnej účtovnej závierky.

Čl. 49
Investičný fond a Infraštruktúrny fond

1. Družstvo zriaďuje „Investičný fond a fond rozvoja infraštruktúry družstva“
vytvorený na základe ustanovení a dohôd družstva schválených predstavenstvom
a tieto majetkové fondy osobitného štatútu vytvárané cielenými príspevkami
členov družstva ako aj z akýchkoľvek iných príjmov za účelom komplexného
hospodárskeho a sociálneho rozvoja, celého spektra trhu a iných interakčných
štruktúr pre priamu syntézu spotrebiteľov a výrobcov, ako aj rozvoj
spotrebiteľských investičných aktivít  a to aj vo forme vytvárania vlastníctva
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spotrebiteľa k výrobným prostriedkom. Fond sa začne tvoriť dňom schválenia
predstavenstvom.

2.  O spôsobe a forme nakladania s investičným fondom podľa bodu 1. tohto článku
rozhoduje predstavenstvo. O inom použití investičného fondu ako je uvedené v
bode 1. tohto článku môže rozhodnúť členská schôdza.

Čl.50
Fond likvidity

Družstvo zriaďuje fond likvidity, ktorého účelom je zabezpečiť družstvu dostatok
dispozičných finančných prostriedkov na priebežné vyplácanie záväzkov voči svojim
členom. Fond likvidity bude dosahovať minimálne 10% zo zaplatených členských
vkladov, pričom sa začne tvoriť od 1.1.2021 týmto spôsobom, že z každého
zaplateného členského vkladu bude 10 % odvedených do tohto fondu. Prostriedky
zhromaždené v tomto fonde nebudú môcť byť použité na iný účel, ako je stanovený v
tomto článku a budú môcť byť spravované iba spôsobom garantujúcim ich
bezpečnosť a rýchlu splatnosť.

Čl.51
Rizikový fond

Družstvo zriaďuje zabezpečovací „Rizikový fond“, ktoré sa dopĺňa najmenej o 10%
ročného zisku po zdanení, a to až do doby, kedy výška rizikového fondu dosiahne
sumu najmenej 20% súhrnu nesplatených úverov a záruk poskytnutých družstvom.
Zdroje tohto fondu za nezapočítavajú do čistého obchodného imania družstva pri
majetkovom vysporiadaní sa s bývalým členom. Fond sa začne tvoriť dňom
schválenia predstavenstvom.

Čl.52
Iné fondy

Družstvo si môže zriadiť podľa aktuálnej potreby iné fondy ako sú Sociálny fond,
Poistný fond, Vzdelávací fond a Fond pre rozvoj pohybovej kultúry a športu,
Environmentálny fond a iné podľa potreby k dosiahnutia svojich cieľov. Zdroje tohto
fondu za nezapočítavajú do čistého obchodného imania družstva pri majetkovom
vysporiadaní sa s bývalým členom. Tieto fondy sa začnú tvoriť na základe návrhu a
dňom schválenia predstavenstvom.

ČASŤ ŠIESTA

Čl. 53
Zrušenie a likvidácia družstva

1. Družstvo zaniká výmazom z obchodného registra.
2. Družstvo sa zrušuje:
a) uznesením členskej schôdze,
b) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre

nedostatok majetku,
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c) rozhodnutím súdu.
3. Rozhodnutie členskej schôdze o zrušení družstva sa osvedčuje notárskou

zápisnicou.
Čl. 54

1. Uznesenie členskej schôdze o zlúčení, splynutí alebo rozdelení družstva musí
obsahovať určenie právneho nástupcu a vymedzenie obchodného imania, ktoré
na neho prechádza.

2. Pri rozdelení družstva členská schôdza určí, ako sa imanie družstva a jeho
členovia rozdelia. Pri tomto určení sa vezme zreteľ na oprávnené záujmy
jednotlivých členov družstva.

Čl. 55
1. Pri splynutí družstiev prechádza imanie a členstvo na novovzniknuté družstvo

dňom, ku ktorému bolo novovzniknuté družstvo zapísané do obchodného registra.
2. Pri zlúčení družstva s iným družstvom imanie zlučovaného družstva a členstvo

prechádzajú na preberajúce družstvo ku dňu výmazu zlučovaného družstva z
obchodného registra.

3. Pri rozdelení družstva prechádza imanie družstva a členstvo na družstvá
vzniknuté rozdelením ku dňu, keď tieto družstvá boli zapísané do obchodného
registra.

4. V obchodnom registri sa vykoná výmaz zaniknutého družstva a zápis družstva
vzniknutého splynutím alebo družstiev vzniknutých rozdelením, ako aj zápis
spoločnosti vzniknutej premenou družstva k tomu istému dňu.

5. Výmaz družstva zaniknutého zlúčením a zápis zmeny družstva, s ktorým sa
zlúčilo, sa takisto vykoná k tomu istému dňu.

Čl. 56
1. Súd môže na návrh orgánu štátnej správy, orgánu alebo člena družstva alebo

osoby, ktorá preukáže právny záujem, rozhodnúť o zrušení družstva a jeho
likvidácii, ak:

a) súhrn členských vkladov klesol pod sumu zapisovaného základného imania,
b) uplynul čas viac ako rok odo dňa, keď skončilo funkčné obdobie orgánov družstva

a neboli zvolené nové orgány, ak bola porušená povinnosť zvolať členskú schôdzu
alebo ak družstvo po dobu dlhšiu ako dva roky neprevádzkuje žiadnu činnosť,

c) družstvo porušilo povinnosť vytvárať nedeliteľný fond,
d) družstvo porušuje ustanovenia o predmete činnosti,
e) splynutím družstva alebo zlúčením bol porušený zákon.

Čl. 57
1. Zrušené družstvo, ktoré nemá právneho nástupcu, vstupuje do likvidácie.

Likvidátora menuje členská schôdza.
2. Likvidátor je povinný vypracovať pred rozdelením likvidačného zostatku návrh na

jeho rozdelenie, ktorý prerokúva členská schôdza. Návrh na rozdelenie musí byť
najprv predložený predstavenstvu.

3. Likvidačný zostatok sa rozdelí podľa ustanovení § 259 Obchodného zákonníka.
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ČASŤ SIEDMA
Spoločné ustanovenia

Čl. 58
Sťažnosti, oznámenia a podnety

1. Sťažnosti, oznámenia a podnety vybavujú podľa ich obsahu orgány družstva
vsúlade s ustanovením osobitných právnych predpisov.

2. Podnety, návrhy, sťažnosti a pod. sú orgány družstva povinné vybavovať
vprimeranej lehote.

Čl. 59
Doručovanie

1. Družstvo doručuje písomnosti svojim členom spravidla poštou alebo iným
vhodným spôsobom na poslednú známu adresu člena.

2. Doručenie písomností doporučeným listom alebo do vlastných rúk sa vykonáva
len v odôvodnených prípadoch.

3. Povinnosť družstva doručiť písomnosť doporučeným listom je splnená, akonáhle
pošta písomnosť doručí, alebo akonáhle ju družstvu vráti z poslednej známej
adresy ako nedoručiteľnú, resp. vráti ako zásielku, ktorá bola uložená a nebola v
odbernej lehote vyžiadaná.

ČASŤ ÔSMA
Záverečné ustanovenia

Čl. 60
Zákaz konkurencie

Členovia predstavenstva, kontrolnej komisie družstva a rady riaditeľov nesmú byť
podnikateľmi s obdobným predmetom činnosti ako družstvo, ani členmi štatutárnych
a dozorných orgánov právnických osôb s obdobným predmetom činnosti ako
družstvo 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.

Čl. 61
Riešenia sporov

Všetky spory medzi družstvom, členom predstavenstva, členom kontrolnej komisie,
členom družstva, alebo medzi viacerými týmito subjektmi, alebo medzi ktorýmikoľvek
z týchto subjektov, týkajúce sa družstva alebo výkonu činnosti v družstve alebo práv
a povinností vyplývajúcich z členstva v družstve alebo z výkonu funkcie v orgáne
družstva, vrátane sporov ohľadom všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na
vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, sa
budú riadiť internými pravidlami „Kopným právom“. V prípade vzniknutých sporov sa
Strany pokúsia nájsť zmierlivé riešenie spoločným rokovaním. Ak nedôjde k nájdeniu
zmierlivého riešenia, bude spor riešený na vecne a miestne príslušnom súde SR,
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právom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.

Čl. 62
Účinnosť stanov

Stanovy boli schválené zhromaždením zakladajúcimi členmi členskej schôdze,
dňa 11. januára 2021 a potvrdená príslušnými podpismi zakladajúcich členov
družstva na všetkých ich vyhotoveniach.

V Bratislave, 15.06.2021
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