
 
 

PRIHLÁŠKA 
 
Meno a priezvisko/Obchodné meno: ........................................................................................ 
Dátum narodenia / IČO: ........................................................................................................... 
Telefón: .................................................................................................................................... 
Email: ....................................................................................................................................... 
Ulica: …..................................................................................................................................... 
Obec: ........................................................................................................................................ 
Štát: .......................................................................................................................................... 
PSČ: ......................................................................................................................................... 
 
(ďalej len „žiadateľ“) Týmto žiadam o prijatie za člena Živa podnikateľského družstva so 
sídlom vo Zvolene, A. Hlinku 2317/36, IČO: 50133501, zapísané v obch.registri Okresného 
súdu Banská Bystrica pod číslom 480/S (ďalej len „družstvo“).  
 
Zaväzujem sa:  
a) zaplatiť základný členský vklad, vo výške 500€ . Splatiť členský vklad možno aj formou 
ekonomického zápočtu v zmysle Stanov Živa podnikateľského družstva jeho vnútorných 
predpisov. So splateným členským vkladom sa ďalej nakladá v zmysle Stanov Živa Družstva.  
b) nahlásiť všetky zmeny v osobných údajoch najneskôr do 14 dní po zmene vo vlastnej 
členskej online zóne.  
 
Prehlasujem, že:  
a) som sa oboznámil a súhlasím so stanovami Živa podnikateľského družstva v platnom 
znení a taktiež súhlasím s obsahom tejto Prihlášky.   
b) mám dobrovoľný záujem stať sa členom Živa podnikateľského družstva 
c) sa zaväzujem splatiť základný členský vklad v hodnote 500€ na bankový účet určený Živa 
podnikateľským družstvom vedený vo Fio Banke, č.ú. SK7383300000002200936830,  a to 
do 30 dní od podania prihlášky. Akékoľvek ďalšie vklady sa považujú za navýšenie môjho 
členského vkladu v zmysle Stanov čl. 16 bod 4.  
d) súhlasím so zaplatením administratívneho poplatku vo výške 0 EUR. 
e) súhlasím s tým, že Živa podnikateľské družstvo môže používať mnou poskytnuté údaje 
pre evidenčné účely svojich členov a napĺňania činnosti družstva.   
f) súhlasím, že Živa podnikateľské družstvo ma môže kontaktovať elektronickou formou 
alebo telefonicky za účelom prezentácie činnosti a produktov Živa podnikateľského družstva, 
prípadne ďalšieho prejednania vzájomnej spolupráce.   
g) súhlasím, že nebudem o tejto príležitosti rozosielať hromadné nevyžiadané správy, 
reklamy alebo iné informácie.  
h) mnou vkladaný členský vklad do družstva nepochádza s kriminálnej činnosti a nebol 
získaný akýmkoľvek nelegálnym spôsobom. Taktiež prehlasujem, že nie je tvorený z cudzích 
zdrojov, pôžičiek a úverov.  
i) súhlasím s tým, že riadiace orgány Živa podnikateľského družstva  sa nemusia 
zodpovedať žiadnemu členovi Živa podnikateľského družstva za žiadny skutok alebo 
rozhodnutie, ktoré bolo vykonané v dobrej viere (v zmysle zmlúv, zákona, a rozhodnutia 
členskej schôdze,...) a nebol vykonaný v hrubom rozpore so Stanovami Živa 
podnikateľského družstva a zákonom o družstvách. 
 
S uvedeným Prehlásením súhlasím a dobrovoľne a bez nátlaku ho podpisujem,  
 
 
Dátum …………………………                Podpis ……………………………………….. 
 


