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I. Základné ustanovenia 

Článok 1 Základné ustanovenia Živa podnikateľské družstvo 
 

Stanovy družstva Živa podnikateľské družstvo sú základný vnútro družstevný predpis, ktorý 
pojednáva o:  
 obchodnom mene družstva  
 sídle družstva 

 predmet podnikania  
 vznik členstva v družstve, práva a povinnosti členov družstva 

 zánik členstva v družstve 

 spoluprácu družstva s členom družstva  
 výšku základného členského vkladu  
 spôsob upísania ďalších členských vkladov 

 spôsob vysporiadania členských vkladov pri zániku členstva 

 spôsob použitia a rozdelenia zisku 

 úhrada prípadnej straty  
 spôsob poskytnutia pôžičiek a ich vysporiadanie 

 tvorba a použitie nedeliteľného fondu 

 orgány družstva, počet ich členov, dĺžka ich funkčného obdobia, spôsob voľby,  
 právomoc orgánov, zvolávanie orgánov a konanie schôdzí 
 zánik družstva 

 

Článok 2 Obchodné meno, sídlo a právne postavenie družstva 
 

1. Obchodné meno: Živa  podnikateľské družstvo 
2. Sídlo: A. Hlinku 2317/36, 96001 Zvolen 
3. Živa podnikateľské družstvo /ďalej len „družstvo“/ je spoločenstvom neuzavretého počtu 
fyzických a právnických osôb, založeným za účelom podnikania a zabezpečovania 
hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov.  
4. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právnických vzťahoch svojím menom a nesie 
zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Za porušenie svojich záväzkov zodpovedá 
celým svojím majetkom. Členovia neručia za záväzky družstva.  
5. Družstvo sa zriaďuje na dobu neurčitú.  
 

Článok 3 Predmet činnosti družstva 
 

1. Predmetom činnosti družstva je:  
 Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi  
 Výroba mydla, pracích prostriedkov a éterických olejov, čistiacich, leštiacich, 

parfumérskych a toaletných prípravkov  
 Uskutočňovanie stavieb a ich zmien  
 Prípravné práce k realizácii stavby  
 Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov  
 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby  
 Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)  
 Finančný lízing  
 Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej 

výzvy a bez verejnej ponuky majetkových  hodnôt 
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 Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených 
s prenájmom  

 Prenájom automobilov 

 Prenájom hnuteľných veci 
 Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností 
 Vedenie účtovníctva  
 Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov  
 Čistiace a upratovacie služby 

 Reklamná a propagačná činnosť 
 Administratívne služby  
 Verejné obstarávanie 

 Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 
 Prevádzkovanie jaslí 
 Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na 

vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie 

 Poskytovanie sociálnych služieb 

 Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení 

 
2. Družstvo vykonáva  pre svojich členov aj túto činnosť: 
- poskytovanie pôžičiek pre vlastných členov družstva,  
- finančný leasing 
- poradenská činnosť týkajúca sa činnosti družstva  
 

II. Členstvo v družstve  
Článok 4 Vznik členstva  

 

1. Členstvo v družstve je dobrovoľné. Členom družstva môže byť fyzická i právnická osoba 
/prípadne i zahraničná fyzická alebo právnická osoba/. Fyzická osoba sa môže stať členom 
družstva po dovŕšení 15. roku veku, s výnimkou vzniku členstva podľa čl. 12, ods. 1.  
 
2. Členstvo v družstve vzniká:  
a) pri založení družstva dňom vzniku družstva,  
b) za trvania družstva prijatím za člena na základe písomnej členskej prihlášky a uhradením 
základného členského vkladu,  
c) prevodom členstva podľa čl. 7 týchto stanov,  
d) na základe písomnej prihlášky dediča členských práv a povinností podľa čl. 12, ods. 1 
týchto stanov. O prijatí osoby za člena na základe písomnej prihlášky uchádzača o členstvo 
rozhoduje predstavenstvo družstva.  
 
3. Členstvo v družstve vzniká po schválení prihlášky uchádzača predstavenstvom družstva a 
zaplatení vstupného členského vkladu.  
4. Členstvo nevzniká pred zaplatením vstupného členského vkladu.  
5. Družstvo vedie zoznam všetkých svojich členov. Do zoznamu zapisuje okrem názvu a 
sídla právnickej osoby, alebo mena a bydliska fyzickej osoby, ako člena, aj výšku jej vkladu a 
rozsah, v ktorom bol splatený. Do zoznamu sa bez zbytočného odkladu vyznačia všetky 
zmeny evidovaných skutočností.  Člen družstva má právo do zoznamu nahliadať a žiadať 
potvrdenia o svojom členstve a obsahu jeho zápisu v zozname.  
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Článok 5 Práva a povinnosti členov  
 

1. Člen družstva /ďalej len „člen“/ má tieto základné práva:  
a) podieľať sa na riadení a kontrole činnosti družstva prostredníctvom členskej schôdze a 
volených orgánov družstva, 
b) voliť a byť volený do orgánov družstva, 
c) podieľať sa na zisku a ďalších benefitoch, ktoré družstvo poskytuje podľa týchto stanov a 
uznesení volených orgánov,  
c) pri prerozdelení zisku na stanovený podiel na zisku z celkového dosiahnutého zisku/straty,  
d) predkladať návrhy na zlepšenie činnosti družstva, vznášať pripomienky a otázky na 
orgány družstva a byť o ich riešení informovaný,  
f) byť informovaný o výsledkoch hospodárenia družstva osobne, cez informácie na web 
stránke družstva alebo prostredníctvom zvolených delegátov najmenej jedenkrát ročne, 
pričom delegát musí mať od zastúpeného písomné úradne overené splnomocnenie, kde je 
vymedzený rozsah zastúpenia.  
g) spolupracovať s družstvom - sprostredkovať nových členov alebo ďalšie členské vklady 
podľa čl.6 týchto stanov.  
2. Základné povinnosti člena sú:  
a) dodržiavať stanovy a plniť uznesenia družstevných orgánov,  
b) riadne a s najlepším svedomím vykonávať funkciu v orgánoch, do ktorých bol zvolený, 
c) doplatiť základný členský vklad do stanoveného termínu, ak o jeho zvýšení rozhodne 
príslušný orgán družstva,  
d) plniť uhradzovaciu povinnosť presahujúcu základný členský vklad a majetkový podiel vo 
výške, ktorú určí členská schôdza, ako aj doplniť základný členský vklad v prípade, že bol 
členskou schôdzou navýšený. Ak sa tak nestane, členstvo zanikne ku koncu roka, v ktorom 
uhradzovacia povinnosť vznikla,  
e) zúčastňovať sa členských schôdzí osobne alebo prostredníctvom delegáta,  
f) dodržiavať podmienky spolupráce v zmysle čl.6.  
3. Ďalšie práva a povinnosti môžu byť upravené zmluvne 
 

Článok 6 Spolupráca člena s družstvom  
 

1. Spolupráca člena s družstvom spočíva najmä v poskytovaní ďalších členských vkladov 
členmi a zabezpečením činnosti a rozširovaním počtu členov družstva a môže byť založená 
najmä na základe: 
a) mandátnej zmluvy podľa § 566 Obchodného zákonníka,  
b) príkaznej zmluvy podľa § 724 Občianskeho zákonníka,  
c) zmluvy o sprostredkovaní podľa § 642 Obchodného zákonníka,  
d) pracovnej zmluvy podľa § 42 Zákonníka práce,  
e) zmluvy o spolupráci  
 
2. Odmeňovanie za činnosť členov je spresnené v jednotlivých zmluvách medzi členom a 
družstvom podľa čl. 6 ods. 1 a 2 týchto stanov.  
 
3. Priebežné výsledky vyúčtovania profitov z aktív družstva sú zverejnené na web stránke 
družstva. Na základe týchto výsledkov je možné vyplácať dohodnuté odmeny.  
4. Fakturácia a vyplácanie jednotlivých odmien sa bude uskutočňovať na základe 
jednotlivých zmlúv medzi členom a družstvom. Vyplácanie odmien – provízií za činnosť 
podľa čl. 6 ods. 2 sa vykonáva bez potreby vystavenia faktúr a to na základe vyúčtovania. 
Všetky prijaté odmeny – provízie sú zdaňované samotnými členmi v zmysle platných 
daňových zákonov.  
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5. Finančné prostriedky získané zo základných členských vkladov, ďalších členských vkladov 
a príjmov z podnikateľskej činnosti sa stávajú majetkom družstva, ktorý investovaním vo 
vlastnom „portfóliu“ družstva, resp. aktivitách družstva schválených na členskej schôdzi 
alebo predstavenstvom družstva, vytvára zisk. Zisk z týchto aktivít je zverejnený podľa čl. 6 
ods. 3 týchto stanov.  
6. V prípade, že člen nebude dodržiavať podmienky spolupráce podľa čl. 6 týchto stanov,má 
družstvo právo vylúčiť takého člena z družstva.  
 

 
Článok 7 Prevod členstva  

 

1. Fyzická osoba môže previesť členstvo na inú fyzickú alebo právnickú osobu len so 
súhlasom predstavenstva družstva. Prevod členských podielov na inú osobu 
prostredníctvom predaja je možné uskutočniť len za cenu, ktorá nesmie klesnúť pod hodnotu 
500 EUR za jeden podiel.  
2. Právnická osoba môže členstvo previesť len na inú právnickú alebo fyzickú osobu, a to iba 
so súhlasom predstavenstva družstva. Pritom nerozhoduje, či nadobúdateľ členských práv a 
povinností je členom družstva alebo nie. Prevod členských podielov na inú osobu 
prostredníctvom predaja je možné uskutočniť len za cenu, ktorá nesmie klesnúť pod hodnotu 
500 EUR za jeden zainvestovaný podiel. 
3. Rozhodnutím predstavenstva družstva o schválení dohody o prevode členstva sa stáva 
ich nadobúdateľ členom družstva v rozsahu práv a povinností prevádzajúceho člena. 
Predávajúci je povinný uhradiť družstvu náklady spojené so zmenou dát v databáze členov 
družstva a rozhodnutím o odsúhlasení predaja podielov.  
4. Proti zamietavému rozhodnutiu predstavenstva družstva sa môže člen odvolať k členskej 
schôdzi do 30 dní od jeho doručenia. Proti rozhodnutiu členskej schôdze nie je odvolanie 
možné. 5. Členstvo nie je možné previesť na samotné družstvo. 
 

Článok 8 Zánik členstva 
 

Členstvo v družstve zaniká: 
a) dohodou, 
b) prevodom členstva podľa čl. 7 týchto stanov,  
c) vystúpením,  
d) vylúčením, 
e) smrťou člena,  
f) vyhlásením konkurzu na majetok člena, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre 
nedostatok majetku člena, povolením reštrukturalizácie člena,  
g) nesplnením čl. 5 ods.2 písm. d) týchto stanov,  
h) vstupom člena do likvidácie, vyhlásením konkurzu na majetok člena, zamietnutím návrhu 
na vyhlásenie konkurzu na majetok člena pre nedostatok majetku, povolením 
reštrukturalizácie člena, prípadne zánikom právnickej osoby - člena družstva,  
i) zánikom družstva. 
 

Článok 9 Dohoda 
 

1 .Ak sa člen a družstvo dohodnú na skončení členstva, končí členstvo dohodnutým dňom. 
Strana. 
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2.  S členom uzatvára dohodu o skončení členstva predseda družstva po odsúhlasení 
predstavenstvom družstva.  
3. Dohoda o skončení členstva musí mať písomnú formu, pričom sa vyžaduje uvedenie 
dôvodov. 
 

Článok 10 Vystúpenie  
 
1. Člen môže z družstva vystúpiť na základe písomnej odhlášky, ktorá nemusí obsahovať 
dôvody vystúpenia. Členstvo zaniká posledným dňom kalendárneho polroka, v ktorom bola 
odhláška družstvu doručená.  
2. Odhlášku je možné vziať späť písomne, pričom s tým musí vyjadriť súhlas orgán, ktorý je 
právo mocný rozhodovať o prijatí člena.  
3. Pokiaľ je dôvodom vystúpenia člena prevod členských práv a povinností na právneho 
nástupcu družstva, môže člen vystúpiť z družstva ku dňu, kedy má dôjsť k prevodu, ak to 
oznámi predstavenstvu družstva do jedného týždňa po uznesení členskej schôdze o tomto 
prevode. Nárok na vyrovnací podiel uhradí členovi právny nástupca družstva, najneskôr do 
jedného mesiaca odo dňa, kedy na neho prešiel majetok družstva.  
4. Žiadosť o vystúpenie z družstva môže člen podať kedykoľvek ak sa v investičných 
podmienkach medzi členom a družstvom nedohodlo inak. Minimálna dĺžka trvania vkladu je 
jeden rok, ak sa nedohodne inak. Žiadosti podané do 31.12. sa budú vybavovať na výročnej 
členskej schôdzi za rok, v ktorom bola žiadosť o vystúpenie z družstva prijatá družstvom.  
 

Článok 11 Vylúčenie  
 

1. Predstavenstvo družstva môže o vylúčení člena rozhodnúť ak:  
a) člen bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, ktorý spáchal voči družstvu alebo 
voči inému členovi družstva,  
b) závažným spôsobom alebo opätovne napriek výstrahe porušil členské povinnosti 
stanovené právnymi alebo vnútro družstevnými predpismi, 
c) si člen družstva neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, ktorú s družstvom uzavrel, 
alebo ak svojim konaním poškodzuje obchodné meno družstva,  
d) člen pri spolupráci s družstvom porušil podmienky spolupráce, poškodzuje iného člena, 
družstvo alebo ktoréhokoľvek zmluvného partnera družstva  
e) si člen nesplnil uhradzovaciu povinnosť uloženú mu podľa čl. 21 týchto stanov.  
2. Návrh na vylúčenie člena družstva môže byť podaný do jedného roka odo dňa, kedy sa 
zistil dôvod na jeho vylúčenie.  
3. V rozhodnutí o vylúčení musí byť uvedený dôvod vylúčenia, ktorý môže byť aj dodatočne 
doplnený. Rozhodnutie o vylúčení nadobudne právoplatnosť do 30 dní od preukázateľného 
odoslania rozhodnutia na oficiálne uvedenú adresu člena, alebo prostredníctvom emailu. Ak 
člen nesúhlasí s rozhodnutím predstavenstva, má právo podať odvolanie do 30 dní odo dňa 
jeho doručenia na členskú schôdzu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou. 
4. Súd na návrh člena, ktorého sa rozhodnutie týka, vyhlási rozhodnutie členskej schôdze o 
vylúčení za neplatné, ak je v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami.  

 
Článok 12 Smrť člena 

 

1. Členstvo fyzickej osoby zaniká smrťou. Dedič členských práv a povinností poručiteľa môže 
požiadať o členstvo do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o nadobudnutí dedičstva. 
Členstvo vzniká dňom schválenia prihlášky dediča predstavenstvom družstva. K prihláške 
musí byť priložené právoplatné rozhodnutie orgánu, ktorý o nadobudnutí dedičstva rozhodol. 
V prípade, že je takýchto dedičov viac, môžu sa medzi sebou dohodnúť na tom, ktorý z nich 
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nadobúda všetky členské práva a povinnosti poručiteľa. Ak k takejto dohode nedôjde, môžu 
o členstvo požiadať všetci dedičia, pričom sú povinní doplatiť družstvu rozdiel medzi 
základným členským vkladom do výšky určenej týmito stanovami. V takom prípade vzniká 
členstvo uhradením tohto rozdielu.  
2. Dedič, ktorý sa nestal členom družstva, má nárok na vyrovnací podiel člena, ktorého 
členstvo zaniklo. 
3. Ak dedič už je členom družstva, pripočíta sa zdedený členský vklad k jeho členskému 
vkladu, ktorý mal pred nadobudnutím dedičstva.  
4. Žiadosť o členstvo môže predstavenstvo zamietnuť dedičovi, ktorý bol z družstva vylúčený 
v zmysle čl. 11, ods. 1, písm. a) a b) týchto stanov.  
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Článok 13 Zánik člena - právnickej osoby  
 

Členstvo člena - právnickej osoby v družstve zaniká jeho vstupom do likvidácie, vyhlásením 
konkurzu na jeho majetok, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, 
povolením reštrukturalizácie člena – právnickej osoby, prípadne jeho zánikom. Ak člen 
družstva - právnická osoba zaniká bez likvidácie a má právneho nástupcu, prechádzajú na 
neho členské práva a povinnosti zanikajúceho člena.  
 

Článok 14 Postúpenie pohľadávok členov voči družstvu  
 

Všetky pohľadávky členov voči družstvu môžu členovia vymáhať len samostatne. Postúpenie 
akejkoľvek pohľadávky člena voči družstvu tretej osobe nie je možné bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu družstva. Družstvo týmto chráni záujmy členov pred špekulatívnymi 
transakciami pri akomkoľvek postupovaní prípadných pohľadávok členov voči družstvu. 
 

III. ČASŤ MAJETKOVÉ VZŤAHY  
Článok 15 Základné imanie  

 
1. Základné imanie družstva tvorí súhrn členských vkladov, na splatenie ktorých sa zaviazali 
členovia družstva.  
2. Základné imanie družstva zapisované do Obchodného registra, tzv. zapisované základné 
imanie sa stanovuje vo výške 2500,00 € (slovom: dvetisícpäťsto EUR) 

 
Článok 16 Majetková účasť člena  

 
1. Členský vklad je súhrn peňažných prostriedkov a iných peniazmi oceniteľných hodnôt, 
ktoré sa člen družstva zaväzuje vložiť do družstva a podieľať sa ním na výsledku podnikania 
družstva. Je to súhrn základného členského vkladu a ďalšieho členského vkladu:  
a) základný členský vklad - člen sa ho zaviaže uhradiť pri podaní prihlášky do družstva. 
Základný členský vklad sa určuje pre fyzické aj právnické osoby vo výške 500,- EUR. pričom 
splatenie základného členského vkladu je podmienkou vzniku členstva.  
b) ďalší členský vklad (tzv. investičný vklad) - člen družstva sa môže zaviazať k splateniu 
ďalšieho členského vkladu v peňažnej forme, prípadne k ďalšej majetkovej účasti na 
podnikaní družstva, a to v peňažnej forme, mene EUR.  
c) ďalší členský vklad (tzv. nefinančný vklad) - člen družstva sa môže zaviazať k splateniu 
ďalšieho členského vkladu v peňažnej forme, prípadne k ďalšej majetkovej účasti na 
podnikaní družstva, a to formou nepeňažného vkladu (vložením nehnuteľnosti, alebo iný 
hmotný či nehmotný majetok). Všetky prípadné platby člena na účet družstva sú považované 
za bezúročné pôžičky člena družstva voči družstvu.  
2. Pôžičky - člen môže družstvu poskytnúť svoje prostriedky vo forme pôžičky.  
3. Základné členské vklady ich splatením prechádzajú do vlastníctva družstva. Pri založení 
družstva členský vklad prejde do vlastníctva družstva jeho vznikom, t. j. jeho zápisom do 
obchodného registra.  
4. Ďalšie členské vklady, ktoré sa splácajú v peniazoch alebo nepeňažným vkladom sa ich 
vložením stávajú majetkom družstva. Nepeňažné vklady oceňuje výlučne Predstavenstvo 
družstva a súčasne určí, v akej sa nepeňažný vklad započíta na vklad člena družstva. Suma, 
v akej sa nepeňažný vklad započíta na vklad nemôže byť vyššia, ako hodnota vkladu určená 
Predstavenstvom.  
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5. Ak sa členské práva a povinnosti prevádzajú na iného člena /čl. 7 týchto stanov/, členský 
vklad prevádzajúceho člena sa stáva ďalším členským vkladom člena, na ktorého sa 
členstvo prevádza. Ak sa členské práva a povinnosti prevádzajú na inú osobu - nečlena 
družstva, členský vklad prevádzajúceho člena sa stáva členským vkladom osoby, ktorá sa 
dňom schválenia dohody v predstavenstve družstva stáva členom družstva, a to v členení na 
základný členský vklad 500 € a prípadný ďalší členský vklad.  
6. Ďalšie majetkové účasti - bližšie podmienky budú dohodnuté zmluvne s družstvom.  
 

Článok 17 Zhodnocovanie vkladov  
 
1. Družstvo zhodnocuje vložené peňažné a nepeňažné vklady svojich členov uvedené v 
článku 16, ods. 1, písm. a) a b) vo svojich obchodných aktivitách, ktoré vyvíjajú a riadia 
členovia predstavenstva. Členovia družstva majú nárok na podiel zo zisku družstva podľa 
rozhodnutia členskej schôdze pri prerokovávaní účtovnej závierky podľa výšky členského 
vkladu a podľa dĺžky trvania členstva podľa čl. 19.  
2. Pri poskytovaní svojich služieb a produktov družstvo vždy zvýhodní svojich členov pred 
nečlenmi. 
 

Článok 18 Fondy družstva  
 
1. Družstvo zriaďuje nedeliteľný fond vo výške 10 % zapisovaného základného imania. Tento 
fond družstvo dopĺňa najmenej o 10 % ročného čistého zisku, a to až do doby, než výška 
nedeliteľného fondu dosiahne sumu rovnajúcu sa polovici zapisovaného základného imania 
družstva.  
2. Nedeliteľný fond sa nesmie použiť za trvania družstva na rozdelenie medzi členov. 
Nedeliteľný fond predstavuje rezervu finančných prostriedkov pre činnosť družstva, vrátane 
krytia prípadných hospodárskych rizík.  
3. Družstvo okrem nedeliteľného fondu môže vytvárať aj rezervný fond. Rezervný fond bude 
ročne doplňovaný prídelom zo zisku čiastkou, ktorú určí členská schôdza, alebo 
predstavenstvo. Rezervný fond možno použiť iba na krytie strát družstva alebo na opatrenia, 
ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia družstva, alebo na výplatu podielov 
zo zisku.  
4. Družstvo zriaďuje fond na správu a údržbu apartmánov. Tento fond družstvo môže 
napĺňať z príjmov z poplatkov, ktoré družstvo môže určiť vo všeobecných obchodných 
podmienkach, resp. z akýchkoľvek iných príjmov. 
5. Družstvo môže na základe rozhodnutia členskej schôdze zriaďovať ďalšie zabezpečovacie 
fondy. 
 

Článok 19 Rozdelenie zisku a úhrada straty  
 
1. Nároky z majetkových vzťahov člena sú súčasťou rozdelenia zisku za príslušný rok. Zisk 
je vyplácaný vždy najneskôr do 6 mesiacov po konaní členskej schôdze, v prípade, že boli 
splnené podmienky bodu 5) tohto článku Stanov, ako aj v prípade, že člen nemá voči 
družstvu žiadne nevysporiadané záväzky. Na vysporiadanie prípadných záväzkov člena 
môže byť použitý aj podielový zisk družstva daného člena .  
2. Členská schôdza rozhodne uznesením o majetkových nárokoch člena pri prerokovaní 
ročnej účtovnej závierky do 30. apríla príslušného roka (prípadne do 31. mája príslušného 
roka, ak sa členská schôdza uskutočnila v náhradnom termíne pre nedostatočnú účasť 
členov pri prvom zvolaní členskej schôdze).  
3. Podiel člena na zisku určenom na rozdelenie medzi členov sa určí pomerom výšky jeho 
splateného členského vkladu k súčtu splatených členských vkladov všetkých členov. U 
členov, ktorých členstvo v rozhodujúcom roku trvalo iba časť roka (čl.10 ods. 1), sa podiel na 
zisku určený podľa odseku 3 primerane kráti. 
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4. Rozdelenie zisku sa deje na základe návrhu na rozdelenie zisku, ktorý vypracuje 
predstavenstvo Družstva..  
5. Pre výplatu zisku je potrebné podať, žiadosť o výplatu zisku najneskôr do 5 dní pred 
konaním členskej schôdze podľa bodu 2 tohto článku. Žiadosť sa podáva elektronicky alebo 
zaslaním papierovej žiadosti na adresu sídla družstva.  
6. Výplata zisku bude uskutočnená najneskôr do 6 mesiacov od konania členskej schôdze.   
 
7. Vypočítaný zisk sa nevypláca:  
(a) vkladom, ktoré majú neúplné administratívne podklady (vklady nie sú autorizované a po 
12 mesiacov vklad prepadá do majetku družstva na nerozdelený zisk) 
(b) vkladom, ktoré podmienky výplaty inak stanovuje zmluva vzťahujúca sa k danému vkladu  
Zisky, ktoré sa takto nevyplatili, ale sa vyčlenili pre horeuvedené vklady, sú kumulované na 
nerozdelenom zisku,  
8. Ak člen družstva nepožiada o vyplatenie podielu na zisku, podiel zo zisku za 
predchádzajúci rok sa pripočíta k členskému vkladu člena družstva, čím dôjde k zvýšeniu 
členského vkladu člena družstva, pričom člen je povinný tento úkon autorizovať podpísaním 
a zaslaním vygenerovaného tlačiva v členskej zóne - reinvestícia zisku. Ak tak neurobí platí 
odst. 3) tohto článku. Žiadosť o výber zisku musí byť doručená družstvu najneskôr 5 dni pred 
konaním členskej schôdze, v opačnom prípade žiadosť nebude akceptovaná a bude 
vnímaná ako keby člen o výber nežiadal.  
9. Stratu družstva možno kryť z prostriedkov nedeliteľného fondu, rezervného fondu, podľa 
článku 20 týchto stanov, zo základného členského vkladu, znížením zapisovaného imania 
družstva, prípadne kombináciou týchto spôsobov.  
 

Článok 20 Vysporiadanie majetkových nárokov  
 
1. Ak členstvo zaniklo smrťou člena, majetkové práva prechádzajú na dedičov. Vyrovnací 
podiel sa vyplatí v termíne podľa odseku 6 tohto článku. K žiadosti o vysporiadanie 
majetkových práv musí byť priložené rozhodnutie príslušného orgánu o nadobudnutí 
dedičstva alebo o schválení dohody dedičov.  
2. Ak zanikne členstvo z titulu zániku družstva bez likvidácie /zlúčením, splynutím, 
rozdelením/, členom, ktorí požiadajú o vysporiadanie finančných a vecných vkladov, družstvo 
tieto vyplatí do 6 mesiacov od prechodu majetku družstva na jeho právneho nástupcu.  
3. Ak zanikne družstvo likvidáciou, členovia majú právo na vrátenie svojich majetkových 
nárokov takto: 
a) pôžičiek, finančných a vecných vkladov po vysporiadaní odvodových a daňových 
povinností voči štátu,  
b) základného členského vkladu po uspokojení všetkých veriteľov,  
c) zvyšku likvidačného zostatku člena, členstvo ktorých ku dňu zániku družstva trvalo aspoň 
jeden rok, podľa rozsahu, v akom sa podieľali na základnom imaní družstva.  
4. Pri zániku členstva za trvania družstva má doterajší člen nárok na vyrovnací podiel, ktorý 
sa rovná hodnote jeho základného členského vkladu, upraveného o podiel na zisku, resp. 
úhradu straty podľa čl. 19, ods. 5 a 7, resp. čl. 21, ods. 2 týchto stanov.  
5. Vyrovnací podiel sa určí pomerom splateného členského vkladu doterajšieho člena 
násobeného počtom ukončených rokov jeho členstva k súhrnu splatených členských vkladov 
všetkých členov násobených ukončenými rokmi ich členstva. Pre určenie vyrovnacieho 
podielu je rozhodný stav čistého obchodného imania družstva podľa účtovnej závierky za 
rok, v ktorom členstvo zaniklo. Pri určovaní výšky vyrovnacieho podielu sa neprihliada na 
imanie, ktoré je v nedeliteľnom fonde a iných zabezpečovacích fondoch.  
6. Vyrovnací podiel je splatný uplynutím troch mesiacov od schválenia účtovnej závierky za 
rok, v ktorom členstvo zaniklo. Nárok na vyrovnací podiel má člen za obdobie trvania 
členstva.  
7. Vyrovnací podiel sa uhrádza v peniazoch.  
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Článok 21 Uhradzovacia povinnosť  
 
1. Členovia družstva neručia za záväzky družstva. Členovia družstva sú povinní uhradiť 
prípadnú stratu družstva do výšky svojho nesplateného základného členského vkladu.  
2. Členská schôdza môže určiť uznesením, ktorí členovia a do akej výšky majú voči družstvu 
uhradzovaciu povinnosť presahujúcu základný členský vklad na krytie strát družstva. Pričom 
táto suma nemôže byť vyššia ako 500 €. 

IV. ČASŤ ORGÁNY DRUŽSTVA  
Článok 22 Orgány družstva  

 
1. Orgánmi družstva sú:  
a) predstavenstvo,  
b) kontrolná komisia,  
c) členská schôdza,  
2. Funkčné obdobie prvých orgánov po založení je trojročné. Následne je obdobie volených 
orgánov družstva ročné s automatickou prolongáciou ak nedôjde k odvolaniu či jeho výmene 
na členskej schôdzi. Členovia orgánov družstva môžu byť volení opätovne. Spôsob ich voľby 
určujú volebné poriadky. Vo svojej činnosti sa riadia všeobecne záväznými predpismi, týmito 
stanovami a rokovacími poriadkami.  
3. Pre lepšie plnenie úloh môžu orgány družstva vytvárať poradné komisie s určením ich 
pôsobnosti a zloženia.  
4. Všetky orgány družstva rozhodujú kolektívne, na schôdze sú pozývaní všetci ich členovia. 
Členstvo vo volených orgánoch družstva je nezastupiteľné.  
5. Člen voleného orgánu družstva môže zo svojej funkcie odstúpiť, ale je povinný oznámiť to 
orgánu, ktorého je členom. Jeho členstvo vo volenom orgáne družstva sa končí dňom, keď 
odstúpenie prerokoval orgán, ktorého je členom.  
6. Tento orgán musí prerokovať odstúpenie na svojom najbližšom zasadnutí, po doručení 
odstúpenia, najneskôr však do troch mesiacov. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa 
odstúpenie považuje za prerokované a členstvo odstupujúceho člena sa končí uplynutím 
tejto lehoty.  
7. Na miesto odstupujúceho člena nastupuje dňom účinnosti odstúpenia náhradník podľa 
poradia zostaveného na základe počtu hlasov dosiahnutých pri voľbe členov a náhradníkov 
príslušného orgánu. V prípade, že neboli náhradníci zvolení, alebo všetci náhradníci sa už 
stali členmi voleného orgánu družstva za odstupujúcich členov, povolá volený orgán družstva 
k výkonu funkcie zastupujúceho člena až dovtedy, kým možno uskutočniť riadnu voľbu 
nového člena. Zastupujúci člen má práva a povinnosti riadneho člena.  
8. Ak stanovy neurčujú inak, orgány družstva sú uznášaniaschopné, ak sú prítomný členovia 
s nadpolovičnou väčšinou hlasov. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovali prítomný členovia s 
nadpolovičnou väčšinou hlasov z hlasov prítomných členov. Pri rozhodovaní o zániku, 
rozdelení, zlúčení a splynutí družstva sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov 
členov družstva.  
9. Do orgánov družstva môžu byť zvolení len členovia družstva starší ako 21 rokov a 
zástupcovia právnických osôb, ktorí sú členmi družstva. Zástupcovia právnických osôb 
musia byť starší ako 21 rokov.  
10.Ak je členom družstva právnická osoba, je povinná splnomocniť fyzickú osobu 
zastupovaním v orgáne družstva.  
11.O rokovaniach orgánov družstva sa vyhotovujú zápisy, v ktorých sa v stručnej, ale 
výstižnej forme uvádza priebeh rokovania, pričom sa osobitná pozornosť venuje zápisom 
prijatých uznesení.  
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12.Ak člen orgánu nesúhlasí s niektorým uznesením, má právo požiadať, aby jeho názor bol 
poznamenaný v zápise, ktorý podpisuje člen orgánu, ktorý rokovanie viedol, so 
zapisovateľom a zvoleným overovateľom.  
13.Všetci členovia družstva sú oprávnení dať sa na členskej schôdzi zastúpiť delegátom, a to 
na základe plnomocenstva.  

 
Článok 23 Členská schôdza 

 
1. Členská schôdza je najvyšším orgánom družstva, na ktorom členovia sami alebo 
prostredníctvom svojich splnomocnencov uplatňujú svoje právo rozhodovať o záležitostiach 
družstva.  
2. K svojmu rokovaniu sa schádza členská schôdza najmenej raz za rok. Musí sa zvolať, ak 
o jej zvolanie písomne požiada najmenej jedna tretina všetkých členov družstva, alebo 
kontrolná komisia.  
3. Členskú schôdzu zvoláva a pripravuje všetky body k prerokovaniu predstavenstvo. 
Podklady k príprave čerpá z vlastnej činnosti, z návrhov od členov, ktoré boli prerokované na 
predstavenstve, z prerokovaných podnetov od kontrolnej komisie, či ktorého koľvek orgánu 
družstva.  
4. Do pôsobnosti členskej schôdze patrí:  
a) prijímanie stanov družstva a ich zmien,  
b) voľba a odvolávanie členov a náhradníkov predstavenstva a kontrolnej komisie, pričom 
návrhy do volených orgánov predkladá predstavenstvo  
c) schvaľovanie ročnej (riadnej individuálnej) účtovnej uzávierky a mimoriadnej účtovnej 
uzávierky,  
d) rozhodovanie o rozdelení a použití zisku a spôsobe úhrady prípadnej straty,  
e) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení zapisovaného základného imania,  
f) rozhodovanie o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva,  
g) rozhodovanie o splynutí, zlúčení, premene, rozdelení a o inom zrušení družstva, alebo o 
zmene právnej formy,  
h) prerokovávanie správ predstavenstva, kontrolnej komisie, rozhodovanie o odvolaniach 
proti uzneseniam predstavenstva, kontrolnej komisie, poprípade prerokovávanie sťažností 
proti týmto rozhodnutiam, 
i) rozhodovanie o ďalších záležitostiach týkajúcich sa družstva a jeho činnosti, pokiaľ toto 
rozhodovanie nie je vyhradené inému orgánu, resp. pokiaľ si rozhodovanie o niektorej veci 
členská schôdza vyhradila.  
5. Člen družstva, ktorý vykonáva funkciu v akýchkoľvek orgánoch družstva, má pri hlasovaní 
na členskej schôdzi počet hlasov určený nasledovným vzorcom: (51x/49) / y, kde x je počet 
ostatných členov podľa nasledujúcej vety a y je počet všetkých členov, ktorí vykonávajú 
funkciu v akýchkoľvek orgánoch družstva, pričom ak výsledkom vzorca nebude celé číslo, 
počet hlasov sa určí zaokrúhlením výsledného čísla na celé číslo nahor; za člena podľa tejto 
vety sa považuje člen od začatia do skončenia jeho funkčného obdobia v akomkoľvek 
orgáne družstva. Člen družstva, ktorý nevykonáva žiadnu funkciu v akýchkoľvek orgánoch 
družstva má pri hlasovaní na členskej schôdzi jeden hlas. 
6. Členom družstva sa termín, miesto a program rokovania oznámi prostredníctvom vlastnej 
internetovej stránky - www.ziva-druzstvo.sk alebo na odoslaných pozvánkach, a to v 
obidvoch prípadoch najneskôr 10 dní pred konaním členskej schôdze.  
7. Na platnosť uznesenia o zmene stanov, rozhodovanie o rozdelení zisku, úhrade straty, 
vymenovávanie a odvolávanie členov predstavenstva je potrebný súhlas dvoch tretín hlasov 
prítomných členov.  
8. Ak nie je členská schôdza uznášaniaschopná, zvolá predstavenstvo družstva náhradné 
zhromaždenie tak, aby sa konala najneskôr do troch týždňov odo dňa, kedy sa mala konať 
pôvodne zvolaná členská schôdza. Náhradná členská schôdza je uznášaniaschopná pri 
účasti akéhokoľvek počtu členov. Pre platnosť uznesenia o zániku družstva, prijatí alebo 
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zmene stanov, rozhodovanie o rozdelení zisku, úhrade straty, vymenovávanie a odvolávanie 
členov predstavenstva je v takom prípade potrebný súhlas štvorpätinovej väčšiny hlasov 
prítomných členov.  
9.Členská schôdza si môže vyhradiť rozhodovanie v otázkach, ktoré nepatria do jeho 
pôsobnosti podľa bodu 4, formou uznesenia.  
 

Článok 24 Predstavenstvo  
 

1. Predstavenstvo je minimálne 2 členným štatutárnym orgánom, ktorý je oprávnený riadiť 
činnosť družstva a rozhodovať vo všetkých veciach družstva, pokiaľ tieto nie sú vyhradené 
iným orgánom. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.  
2. Do právomoci predstavenstva prislúcha najmä:  
a) rozpracovať a zabezpečovať plnenie uznesení členskej schôdze,  
b) určovať smery podnikateľskej činnosti družstva na základe koncepcie činnosti družstva, 
schválenej členskou schôdzou delegátov, 
c) uzatvárať zmluvy o finančných a vecných vkladoch s členmi družstva,  
d) prerokovávať výsledky hospodárenia družstva a výsledky inventarizácie hospodárskych 
prostriedkov a v prípade negatívnych výsledkov prijímať opatrenia na ich odstránenie,  
e) voliť a odvolávať zo svojich členov predsedu a podpredsedu predstavenstva,  
f) predkladať členskej schôdzi návrh na rozdelenie zisku, prípadne návrh na úhradu straty,  
g) prerokovávať návrhy a podnety kontrolnej komisie, vyplývajúce z kontrolnej činnosti tohto 
orgánu a taktiež výsledky kontrolnej činnosti vonkajších orgánov,  
h) rozhodovať o zriaďovaní, tvorbe a použití fondov, 
i) rozhodovať o poskytnutí pôžičky členovi družstva,  
j) voľba a odvolávanie vedúceho zamestnanca.  
3. Predstavenstvo družstva sa schádza k svojim rokovaniam spravidla jedenkrát mesačne, 
zvoláva ho predseda. Musí sa zísť do 14 dní od doručenia podnetu kontrolnou komisiou, keď 
na jej výzvu nedošlo k náprave nedostatkov.  
4. Pôsobnosť a deľbu práce predstavenstva bližšie určuje jeho rokovací poriadok. Rokovací 
poriadok schvaľuje predstavenstvo družstva.  
5. Predseda predstavenstva zastupuje družstvo navonok vo všetkých veciach vyplývajúcich 
z jeho funkcie. V jeho neprítomnosti ho v plnom rozsahu zastupuje podpredseda alebo iný 
poverený člen predstavenstva družstva.  
6. Za družstvo koná predseda v rámci vymedzenia právomocí. Keď právny úkon vyžaduje 
písomnú formu, podpisuje predseda alebo podpredseda. 
7. Predstavenstvo zabezpečí vypracovanie výročnej správy o hospodárení družstva, ktorá 
obsahuje okrem iného i prehľad obchodných činností v uplynulom roku a predpoklady 
ďalšieho podnikania. Výročnú správu spolu s ročnou účtovnou závierkou predkladá 
predstavenstvo na schválenie členskej schôdzi.  
8. Bežné operatívne riadenie činnosti družstva sa zveruje predsedovi družstva, ktorého do 
funkcie menuje a odvoláva predstavenstvo družstva. Rozsah právomocí predsedu sa upraví 
zvláštnou normou, ktorú schvaľuje predstavenstvo družstva. Predsedu družstva zastupuje v 
rozsahu jeho právomocí podpredseda, ktorého na návrh predsedu do funkcie menuje a 
odvoláva predstavenstvo družstva.  
9. Ďalších pracovníkov, ktorí sú oprávnení na právne úkony menom družstva určuje 
organizačný poriadok.  
10.Predstavenstvo je oprávnené požadovať od vedúceho zamestnanca predloženie správy o 
vykonávaní činnosti vedúceho zamestnanca vo vzťahu k družstvu ako samostatnému 
finančnému agentovi 
 

Článok 25 Kontrolná komisia  
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1. Kontrolná komisia je najmenej 3 členným nezávislým kontrolným orgánom družstva a je 
oprávnená kontrolovať celú jeho činnosť, najmä:  
a) dodržiavanie stanov družstva,  
b) plnenie uznesení družstevných orgánov,  
c) tvorbu a použitie fondov,  
d) prešetrovať sťažnosti členov a pracovníkov družstva,  
e) vyjadrovať sa k ročnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku, prípadne na 
úhradu straty, 
f) informovať o zistených nedostatkoch predstavenstvo družstva a vyžadovať od neho 
vykonanie nápravy,  
g) kontrolovať činnosť vedúceho zamestnanca.  
2. Správy o svojej činnosti predkladá členskej schôdzi ktorej zodpovedá za svoju činnosť. Je 
nezávislá na ostatných orgánoch družstva.  
3. Členstvo v kontrolnej komisii je nezlučiteľné s členstvom v predstavenstve družstva. Za 
členov kontrolnej komisie nemôžu byť zvolení pracovníci družstva.  
4. Rokovania predstavenstva družstva je oprávnený zúčastniť sa predseda alebo ním 
poverený člen kontrolnej komisie.  
5. Kontrolná komisia volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu. Voľbu si môže vyhradiť 
valné zhromaždenie.  
6. K svojmu rokovaniu sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.  
7. Kontrolná komisia je oprávnená požadovať od predstavenstva akékoľvek informácie o 
hospodárení družstva. K jednotlivým úkonom môže poveriť jedného alebo viacerých členov, 
ktorí v tejto veci majú oprávnenie žiadať informácie v rozsahu oprávnenia kontrolnej komisie.  
 

Článok 26 Hospodárenie družstva  
 

1. Družstvo hospodári samostatne, svoje náklady a potreby hradí z príjmov získaných 
predovšetkým z podnikateľskej činnosti, členských finančných a nefinančných vkladov, ako 
aj ďalších zdrojov.  
2. Zo svojho zisku družstvo hradí prednostne dane, odvody a napĺňa rezervný fond (ak je 
nutné plniť Čl.18 bod 1.). Zisk po zdanení a odvodoch družstvo využíva samostatne a 
nemôže mu byť odňatý. O použití zisku rozhoduje členská schôdza na návrh predstavenstva 
družstva tak ako je uvedené v čl. 19. ods 4. 
3. V záujme faktickej účasti členov na činnosti družstva a jeho hospodárskom výsledku 
využíva družstvo finančné a vecné vklady, pôžičky a pod., ktoré sú zhodnocované podľa 
týchto stanov.  
4. Pre financovanie svojho rozvoja môže družstvo vydávať obligácie. Spôsob ich vydávania, 
nakladania s nimi, ako aj ich zhodnotenie vyhlási zhromaždenie delegátov v súlade s 
platnými právnymi predpismi.  
5. Družstvo môže hospodáriť s majetkom iných právnických alebo fyzických osôb na základe 
uzavretej zmluvy, napr. o držbe, prenájme a pod.  
6. Všetky hodnoty, s ktorými družstvo hospodári musia byť riadne evidované a oceňované v 
súlade s platnými právnymi predpismi. 

 

 

Článok 28 Majetok družstva  
 

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

Článok 29 Zánik družstva  
 

1. Družstvo sa zrušuje:  
a) uznesením členskej schôdze,  
b) zrušením konkurzu po splnení rozvojového uznesenia alebo zrušením konkurzu z dôvodu, 
že majetok úpladcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcov konkurznej 
podstaty alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,  
c) rozhodnutím súdu. Uznesenie členskej schôdze o zrušení sa osvedčuje notárskou 
zápisnicou.  
2. Pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení družstva je novovzniknuté družstvo, na ktoré prešli 
záväzky a majetok zaniknutého družstva, povinné bez zbytočného odkladu upovedomiť iné 
právne subjekty, ktoré sú zánikom dotknuté o týchto skutočnostiach. Pri zániku družstva a 
prechode jeho majetku a záväzkov pri likvidácii má túto povinnosť likvidátor.  
3. Ak členská schôdza rozhodne o likvidácii družstva, menuje likvidátora. Rovnakým 
spôsobom je likvidátor menovaný, ak o zániku družstva rozhodne súd.  
4. Návrh zápisu do obchodného registra o tom, že družstvo vstupuje do likvidácie a kto je 
jeho likvidátorom podáva likvidátor. Dňom, ku ktorému sa vykonal zápis o vstupe družstva do 
likvidácie, zanikajú funkcie všetkých orgánov družstva s výnimkou členskej schôdze.  
5. Likvidátor zostaví do jedného mesiaca po svojom menovaní do funkcie úvodnú súvahu a 
predloží ju členskej schôdzi spolu s likvidačným plánom, rozpočtom likvidácie a s 
inventarizačnou zápisnicou o mimoriadnej inventarizácii hospodárskych prostriedkov 
vykonanej ku dňu začatia likvidácie.  
6. Likvidátor v priebehu likvidácie predovšetkým:  
a) sústredí peňažné prostriedky na jednom účte v jednom peňažnom ústave,  
b) dokončí bežné záležitosti spojené s činnosťou družstva,  
c) speňaží čo najvýhodnejšie majetok družstva alebo s ním naloží aj inak v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi,  
d) uspokojí z výťažku likvidácie postupne pohľadávky štátu, pôžičky a finančné a vecné 
vklady členov a pracovníkov družstva, pohľadávky ostatných veriteľov a zvyšok likvidačného 
zostatku rozdelí medzi členov družstva, členstvo ktorých ku dňu zániku družstva trvalo aspoň 
jeden rok, podľa rozsahu v akom sa podieľali na základnom majetku družstva.  
7. Likvidátor ku dňu skončenia likvidácie zostaví účtovnú závierku a predloží ju členskej 
schôdzi na schválenie spolu s konečnou správou o priebehu likvidácie s návrhom na 
rozdelenie likvidačného prebytku.  
8. Likvidačný prebytok sa rozdelí postupne tak, že každému členovi sa uhradí suma do výšky 
jeho členského vkladu, prípadne ďalšia suma, o ktorú uhradzovacia povinnosť člena 
presahuje členský vklad.  
9. Likvidátor podá návrh na výmaz družstva z obchodného registra a zaistí bezpečné 
uloženie spisového materiálu a účtovných písomností.  
 

Článok 30 Zákaz konkurencie 
 

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

Článok 31 Riešenie sporov  
 

Všetky spory medzi družstvom, členom predstavenstva, členom kontrolnej komisie, členom 
družstva, alebo medzi viacerými týmito subjektami, 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, výklad a zánik tejto rozhodcovskej 
doložky, sú tieto subjekty /ďalej len „strany“/ povinné predložiť a zaväzujú sa predložiť na 
rozhodnutie výlučne stálemu rozhodcovskému súdu Stály rozhodcovský súd v Banskej 
Bystricy (ďalej ako SRSBB) so sídlom v Banskej Bystrici podľa ustanovení jeho rokovacieho 
poriadku a štatútu, konané budú v slovenskom jazyku. Strany sa zaväzujú podrobiť 
rozhodnutiam SRSBB. Jeho rozhodnutie bude pre strany konečné, záväzné a vykonateľné a 
bude vydané v slovenskom jazyku. Strany sa ďalej dohodli, že: 
· konkrétneho rozhodcu menuje predseda SRSBB; a · ak sa jedná o obchodno-právny spor, 
môže SRSBB rozhodnúť aj podľa zásad spravodlivosti.  
 

Článok 32 Účinnosť stanov 
 

Stanovy boli schválené členskou schôdzou konanou dňa 26.12.2015 vo Zvolene 
 

 

 

………………………………………….   .............................................................. 
    Michal Ľupták        Ing. Andrej Ostrihoň 

       predseda predstavenstva                     podpredseda predstavenstva 
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