Stanovy družstva Družstvo Trevaz

STANOVY DRUŽSTVA
podľa ustanovenia § 226 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len ,,Obchodný
zákonník")

I.
ÚVODNÉ USTANOVENIE
Zakladatelia sa týmito stanovami rozhodli založiť družstvo v zmysle ustanovení § 221 - 260
Obchodného zákonníka a v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 z. z. o sociálnej
ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon č.
112/2018 Z. z.).

II.
OBCHODNÉ MENO, SÍDLO A PRÁVNE POSTAVENIE DRUŽSTVA
Obchodné meno družstva: Družstvo Trevaz1 (ďalej len ,,družstvo“).
Sídlom družstva je: ulica Horná 1, Bratislava 111 11.
Družstvo vzniká dňom zápisu do obchodného registra2.
Družstvo je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb založeným za účelom podnikania alebo
zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov.
5. Družstvo musí mať najmenej päť členov; to neplatí, ak sú jeho členmi aspoň dve právnické
osoby.
6. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch vo vlastnom mene a nesie
zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Za porušenie svojich záväzkov družstvo
zodpovedá celým svojim majetkom. Členovia družstva neručia za záväzky družstva.
7. Družstvo sa zakladá na dobu neurčitú.
1.
2.
3.
4.

III.
PREDMET ČINNOSTI DRUŽSTVA
1. Predmetom podnikania (činnosti) družstva je:









Výroba potravinárskych výrobkov
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
Ubytovacie služby s poskytovaním predaja nápojov ubytovaným hosťom v ubytovacích
zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok a návštevníkom prevádzky
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
Chov vybraných druhov zvierat
Služby starostlivosti o domácnosť a záhradu3

Obchodné meno družstva musí obsahovať označenie ,,družstvo“.
Návrh na zápis družstva do obchodného registra podáva predstavenstvo družstva; návrh podpisujú všetci
členovia predstavenstva.
3
V prípade záujmu využívania pomoci na podporu dopytu (t. j. pri servisných poukážkach) v zmysle
ustanovenia § 22 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike je potrebné, aby v základnom dokumente
a v príslušnom registri bola zapísaná živnosť: ,,Poskytovanie služieb osobného charakteru“ v rámci, ktorej je
poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť – pranie, žehlenie, varenie, upratovanie a starostlivosť o záhradu.
1
2
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IV.
VZNIK A TRVANIE ČLENSTVA V DRUŽSTVE
1. Členom družstva sa môže stať fyzická osoba po dosiahnutí 18 rokov veku i právnická osoba.
2. Členstvo nie je podmienené pracovným vzťahom k družstvu.
3. Po splnení podmienok vyplývajúcich zo zákona a týchto stanov, členstvo v družstve vzniká:
 pri založení družstva dňom vzniku družstva,
 za trvania družstva prijatím za člena na základe písomnej členskej prihlášky,
 prevodom členstva,
 iným spôsobom ustanoveným zákonom.
4. O prijatí za člena družstva rozhoduje predstavenstvo družstva. Na vznik členstva v družstve
nie je právny nárok. Družstvo nie je povinné prijať žiadateľa o členstvo za člena družstva,
členskú prihlášku môže odmietnuť aj bez uvedenia dôvodu.
5. Podmienkou vzniku členstva je splatenie členského vkladu.
6. Družstvo vedie zoznam všetkých svojich členov. Do zoznamu sa zapisuje okrem názvu a sídla
právnickej osoby alebo mena a bydliska fyzickej osoby ako člena aj výška jej členského
vkladu a výška, v ktorej bol splatený. Do zoznamu sa bez zbytočného odkladu vyznačia
všetky zmeny evidovaných skutočností. Člen družstva má právo do zoznamu nahliadať
a družstvo je povinné na žiadosť člena vydať mu osvedčenie o členstve a o obsahu jeho zápisu
v zozname.
7. Na trvanie družstva nemá vplyv pristúpenie ďalších členov alebo zánik členstva doterajších
členov, ak družstvo spĺňa podmienky podľa čl. II ods. 5 stanov.

V.
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV K DRUŽSTVU A DRUŽSTVA K ČLENOM
1. Člen družstva má voči družstvu podľa zákona a týchto stanov povinnosti:
a) splatiť:
 členský vklad,
 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) na krytie strát družstva, splniť na základe rozhodnutia členskej schôdze uhradzovacie
povinnosti presahujúce členský vklad a to až do výšky 10 % svojho základného
členského vkladu.
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 v zmysle ustanovenia § 236 Obchodného zákonníka,
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) podieľať sa na výhodách, ktoré družstvo poskytuje svojim členom podľa stanov
a všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. Člen môže previesť členské práva a povinnosti na iného člena družstva alebo inú osobu
písomnou dohodou. Dohoda o prevode členských práv a povinností podlieha schváleniu
predstavenstva, ktoré ju nemôže bez závažných dôvodov odmietnuť. Podpisy prevodcu
a nadobúdateľa musia byť úradne overené. Schválením dohody o prevode členských práv
a povinností sa nadobúdateľ členských práv a povinností stáva členom družstva a nadobúda
všetky práva a povinnosti predchádzajúceho člena v rozsahu, ako je uvedené v dohode
o prevode členských práv a povinností. Členské práva a povinností sú nedeliteľné. Proti
schváleniu prevodu predstavenstvom sa člen môže odvolať do 30 dní odo dňa neschválenia na
členskú schôdzu.
2
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VI.
ZÁNIK ČLENSTVA V DRUŽSTVE
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 fyzickej osoby.
2. Dohodu o zániku členstva schvaľuje predstavenstvo družstva.
3. Vystúpením zaniká členstvo na základe písomného oznámenia člena o vystúpení, a to
uplynutím 3 mesiacov odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bolo doručené písomné
oznámenie o vystúpení predstavenstvu družstva.
4. Člen môže byť vylúčený, ak opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti. Fyzická
osoba môže byť vylúčená, ak bola právoplatné odsúdená pre úmyselný trestný čin, ktorý
spáchala proti družstvu alebo členovi družstva. O vylúčení rozhoduje predstavenstvo. Proti
rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na členskú schôdzu.
5. Členstvo fyzickej osoby zaniká smrťou. Dedič členských práv a povinností poručiteľa, ktorého
členstvo zaniklo smrťou, môže požiadať o členstvo v družstve písomnou žiadosťou v lehote
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 člena, ktorého členstvo zaniklo.
6. Členstvo právnickej osoby v družstve zaniká jej vstupom do likvidácie alebo vyhlásením
konkurzu, prípadne jej zánikom. Ak má právnická osoba nástupcu, vstupuje nástupca do
všetkých doterajších jej členských práv a povinností.

VII.I
SOCIÁLNY PODNIK A OPIS JEHO HLAVNÉHO CIEĽA
1. Družstvo je verejno-prospešný podnik4 / komunitno-prospešný podnik, ktorého hlavným
cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním
spoločensky prospešnej služby v oblasti:
a) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.5

VII.II
ČINNOSŤ, KTOROU DRUŽSTVO DOSAHUJE POZITÍVNY SOCIÁLNY VPLYV
1. Družstvo sa s ohľadom na čl. III týchto stanov a príslušné ustanovenia zákona č. 112/2018 Z.
z. venuje najmä prevádzkovaniu čistiarne, čisteniu a údržbe textilu6. Týmito činnosťami
družstvo sleduje svoj hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho
vplyvu.
2. V budúcnosti môže družstvo vyvíjať aj iné činnosti v súlade s predmetom činnosti družstva
uvedenom v čl. III týchto stanov, ktorými bude dosahovať pozitívny sociálny vplyv.
Žiadateľ zvolí druh podniku podľa toho, či poskytovaním svojej spoločensky prospešnej služby napĺňa buď
verejný alebo komunitný záujem.
5
Žiadateľ si vyberie spoločensky prospešnú službu zo zoznamu spoločensky prospešných služieb v zmysle
ustanovenia § 2 ods. 4 zákon č. 112/2018 Z. z., ktorou dosahuje merateľný pozitívny sociálny vplyv.
6
Žiadateľ uvedie konkrétne činnosti, ktoré bude reálne vykonávať a ktorými bude dosahovať pozitívny sociálny
vplyv.
4
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VII.III
OPIS, AKÝM SPÔSOBOM TOVARY ALEBO SLUŽBY, KTORÉ DRUŽSTVO VYRÁBA,
DODÁVA, POSKYTUJE ALEBO DISTRIBUUJE, ALEBO SPÔSOB ICH VÝROBY ALEBO
POSKYTOVANIE PRISPIEVAJÚ K DOSAHOVANIU POZITÍVNEHO SOCIÁLNEHO
VPLYVU
1. Družstvo prispieva k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu nasledovným spôsobom:


Družstvo prispieva k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním
spoločensky prospešnej služby v oblasti zamestnanosti a to zamestnávaním
znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb, alebo znevýhodnených a zraniteľných
osôb. Tieto si osvoja pracovné návyky a získajú nové zručnosti pre výkon povolania,
čo zvýši šance na ich opätovné spoločenské začlenenie berúc do úvahy ich
novonadobudnutú mieru finančnej autonómie a samostatnosti, sebadôvery či
schopnosti fungovať v prostredí pracovného kolektívu. Uvedené bude mať na osoby
pozitívny sociálny vplyv. Dôjde k odstráneniu vylúčenia týchto osôb a k ich
začleneniu z okraja spoločnosti do reálneho života.

VII.IV
SPÔSOB MERANIA POZITÍVNEHO SOCIÁLNEHO VPLYVU
1. Pozitívny sociálny vplyv družstvo meria v prípade spoločensky prospešnej služby podľa
čl. VII.I nasledovne:


služby na podporu zamestnanosti: percentom zamestnaných znevýhodnených osôb
alebo zraniteľných osôb, alebo znevýhodnených a zraniteľných osôb z celkového
počtu zamestnancov družstva v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z.
z.. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak družstvo zamestnáva
príslušné percento znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb, alebo
znevýhodnených a zraniteľných osôb v zmysle príslušných ustanovení zákona č.
112/2018 Z. z..

VIII.
ČLENSKÝ PODIEL, ČLENSKÉ VKLADY A ZÁKLADNÉ IMANIE DRUŽSTVA
1. Členský podiel predstavuje mieru účasti člena na družstve. Jeho výška sa určuje podľa pomeru
členského vkladu k základnému imaniu družstva. Každý člen môže mať v družstve len jeden
členský podiel.
2. Členský vklad je súhrn peňažných prostriedkov a iných peniazmi oceniteľných hodnôt, ktoré
sa člen družstva zaviazal vložiť do družstva a podieľať sa s ním na výsledku podnikania
družstva.
3. Výška členského vkladu každého zakladajúceho člena, ako aj každého člena, ktorý do
družstva pristúpi neskôr, družstva je rovnaká, vyjadrená kladným celým číslo:
 A s.r.o., IČO: 11111111, sídlo: Košická ulica č. 10, 111 11 Bratislava : 250 eur,
 B s.r.o., IČO: 11111111, sídlo: Košická ulica č. 10, 111 11 Bratislava : 250 eur,
 Jozef Novák, r.č.: 1111111111, bytom Košická ulica č. 10, 111 11 Bratislava : 250
eur,
 Alžbeta Franková, r.č.: 1111111111, bytom Košická ulica č. 10, 111 11 Bratislava :
250 eur,
 Peter Śoltés, r.č.: 1111111111, bytom Košická ulica č. 10, 111 11 Bratislava : 250 eur.
4. Každý zakladajúci člen družstva je povinný splatiť svoj členský vklad v plnom rozsahu, a to
najneskôr do 15 dní odo dňa založenia družstva (t. j. dňa konania ustanovujúcej schôdze
družstva) v hotovosti k rukám správcu vkladov, ktorým bol určený člen predstavenstva
družstva: Ing. Peter Štefan, r.č.: 1111111111, bytom Košická ulica č. 10, 111 11 Bratislava.
4
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5. Celkový súčet menovitých hodnôt členských vkladov zakladajúcich členov do základného
imania družstva sa musí rovnať hodnote zapisovaného základného imania družstva.
6. 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.
7. Základné imanie družstva tvorí súhrn členských vkladov.
8. Základné imanie družstva, ktoré sa zapisuje do obchodného registra, je 1.250,- EUR. (slovom
tisícdvestopäťdesiat eur) (ďalej len ,,zapisované základné imanie“).
9. Zapisované základné imanie bude ku dňu vzniku družstva splatené v celom rozsahu.
10. Zapisované základné imanie družstva je tvorené členskými vkladmi zakladajúcich členov
družstva.
11. Na zvýšenie alebo zníženie zapisovaného základného a na nové vklady nových členov
družstva sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

IX.
ROZDELENIE ZISKU A ZÁVÄZOK ŽIADATEĽA VYUŽÍVAŤ VIAC AKO 50% ZISKU
NA DOSIAHNUTIE HLAVNÉHO CIEĽA
1. Zisk družstva sa použije v tomto poradí:
a) na plnenie daňových povinností a iných zákonných platieb,
b) na doplnenie nedeliteľného fondu do výšky v zmysle príslušného článku,
c) na uhradenie neuhradenej straty minulých období,
d) na dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle príslušných
ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z., v prípade, že družstvu bude udelený štatút
registrovaného sociálneho podniku v zmysle zákona č. 112/2018 Z. z.,
e) na iné účely stanovené členskou schôdzou,
f) na rozdelenie zisku, medzi členov družstva.
2. Družstvo použije % zo svojho zisku7 po zdanení a po úhrade povinných zákonných úhrad a
platieb na dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý je hlavným cieľom
družstva.

X.
NEDELITEĽNÝ FOND
1. Družstvo zriaďuje pri svojom vzniku nedeliteľný fond vo výške 10 % zapisovaného
základného imania. Družstvo je povinné dopĺňať nedeliteľný fond 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 možno použiť v rozsahu, v ktorom sa podľa Obchodného zákonníka povinne
vytvára iba na prekonanie nepriaznivého priebehu hospodárenia alebo krytie strát družstva.
3. O použití nedeliteľného fondu rozhoduje predstavenstvo.
4. Družstvo môže na základe rozhodnutia členskej schôdze zriadiť ďalšie zabezpečovacie
podporné fondy.
5. Do nedeliteľného fondu môže družstvo vložiť finančné prostriedky na účely ich budúceho
použitia na dosiahnutie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu.
Žiadateľ zvolí konkrétne percento (viac ako 50 %) zisku po zdanení a po úhrade povinných zákonných úhrad
a platieb, ktoré použije na dosiahnutie hlavného cieľa družstva. V prípade ak družstvo použije 100% zisku po
zdanení a po úhrade povinných zákonných úhrad a platieb na dosahovanie hlavného cieľa alebo ak Žiadateľ
uplatňuje demokratickú správu, Žiadateľ môže využívať v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z.
z. všetky druhy podpôr.
7
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XI.
VYPORIADANIA ČLENSKÉHO PPODIELU PRI ZÁNIKU ČLENSTVA V DRUŽSTVE
1. Pri zániku členstva za trvania družstva má doterajší člen nárok na vyrovnací podiel.
2. 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.
3. Pre určenie vyrovnacieho podielu je rozhodný stav čistého obchodného imania družstva,
podľa riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré predchádza
účtovnému obdobiu, v ktorom členstvo zaniklo. Pri určovaní výšky vyrovnacieho podielu sa
neprihliada na imanie, ktoré je v nedeliteľnom fonde a iných zabezpečovacích fondoch
zriadených podľa čl. X ods. 4 týchto stanov. Takisto sa neprihliada na vklady členov s kratším
ako ročným členstvom predo dňom, ku ktorému sa ročná účtovná závierka zostavuje.
4. Právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu je splatné uplynutím troch mesiacov od schválenia
riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie predchádzajúce účtovnému
obdobiu, v ktorom zanikla účasť člena družstva v družstve, alebo ak takáto riadna účtovná
závierka schválená nebola, tak uplynutím troch mesiacov odo dňa, keď mala byť schválená.
Nárok na podiel na zisku vzniká len za obdobie trvania členstva.
5. Vyrovnávací podiel sa uhrádza v peniazoch.

XII.
ORGÁNY DRUŽSTVA
1. Orgánmi družstva sú:
a) členská schôdza
b) predstavenstvo
c) kontrolná komisia
d) poradný výbor/demokratická správa8
2. Funkčné obdobie členov predstavenstva a kontrolnej komisie je 4 ročné. Členovia prvých
orgánov po založení družstva sú volení na obdobie troch rokov.
3. Funkcia člena predstavenstva a kontrolnej komisie sú navzájom nezlučiteľné.
4. Členovia predstavenstva a kontrolnej komisie družstva nesmú byť podnikateľmi ani členmi
štatutárnych a dozorných orgánov právnických osôb s obdobným predmetom činnosti.
5. 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 oznámenie. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa odstúpenie pokladá za prerokované.
6. Poradný výbor je osobitný orgán družstva vytvorený v zmysle príslušných ustanovení zákona
č. 112/2018 Z. z..

XII.I
ČLENSKÁ SCHÔDZA
1. Najvyšším orgánom družstva je členská schôdza, na ktorej členovia uplatňujú svoje právo
rozhodovania o záležitostiach družstva.
2. Členská schôdza sa zvoláva najmenej raz za kalendárny rok. Členská schôdza sa musí zvolať,
ak o to požiada písomne aspoň jedna tretina všetkých členov družstva alebo kontrolná
komisia.
3. Členskú schôdzu zvoláva predstavenstvo družstva písomnou pozvánkou, v ktorej musí byť
uvedený navrhovaný program, a to najmenej 14 dní pred dňom konania členskej schôdze.
Žiadateľ zvolí spôsob, akým do svojej hospodárskej činností zapája zainteresované osoby. V prípade ak sa
subjekt rozhodne uplatňovať v rámci svojej vnútornej štruktúry demokratickú správu odporúčame túto
skutočnosť uviesť v samostatnom odseku na konci čl. VII.I sociálny podnik a opis jeho hlavného cieľa.
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4. Ak predstavenstvo do 7 dní odo dňa doručenia žiadosti podľa odseku 2 tohto článku nezvolá
členskú schôdzu, zvolá ju kontrolná komisia.
5. Do pôsobnosti členskej schôdze patrí:
 zmena stanov,
 voliť a odvolávať členov predstavenstva a kontrolnej komisie,
 schvaľovať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú
závierku,
 rozhodovať o rozdelení a použití zisku, prípadne spôsobe úhrady straty,
 rozhodovať o zvýšení alebo znížení zapisovaného základného imania,
 rozhodovať o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva,
 rozhodovať o splynutí, zlúčení, rozdelení a o inom zrušení družstva alebo zmene
právnej formy.
6. Ak nie je členská schôdza uznášania schopná, predstavenstvo zvolá náhradnú schôdzu tak, aby
sa konala do troch týždňov odo dňa, keď sa mala konať členská schôdza pôvodne 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 alebo zmene právnej formy 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.
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 zastúpeného 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. Pri hlasovaní má každý člen družstva jeden hlas.
10. O každej členskej schôdzi sa vyhotovuje v zmysle ustanovenia § 241 Obchodného zákonníka
zápisnica, ktorá obsahuje:
 dátum a miesto konania schôdze,
 prijaté uznesenia,
 výsledky hlasovania,
 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
k nahliadnutiu. Zápisnicu zo zasadnutia členskej schôdze podpisuje osoba, ktorá viedla
zasadnutie členskej schôdze a zapisovateľ.

XII.II
PREDSTAVENSTVO
1. Predstavenstvo riadi činnosť družstva, koná v jeho mene a rozhoduje o všetkých jeho
záležitostiach, ktoré zákon alebo tieto stanovy nevyhradili inému orgánu družstva.
2. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva. Predstavenstvo má päť členov: predsedu,
podpredsedu a ďalších troch členov predstavenstva družstva.
3. Všetci členovia predstavenstva sú povinní vykonávať túto funkciu s odbornou starostlivosťou
a v súlade so záujmami družstva a všetkých jeho členov. Najmä sú povinní zaobstarať si 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.
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4. 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 alebo ak ide o povinnosť podať
návrh na vyhlásenie konkurzu. Členov predstavenstva nezbavuje zodpovednosti to, že ich
konanie kontrolná komisia schválila.
5. Predstavenstvo najmä:
 plní uznesenia členskej schôdze a zodpovedá jej za svoju činnosť,
 zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva družstva,
 uzatvára v mene družstva zmluvy,
 predkladá členskej schôdzi na schválenie riadnu, mimoriadnu účtovnú závierku
a správu o činnosti družstva,
 zabezpečuje vypracovanie a uloženie účtovnej závierky do registra účtovných
závierok, prípadne aj ďalších dokumentov, ak taká povinnosť družstvu vznikne,
 zvoláva členskú schôdzu v prípadoch ustanovených zákonov a týmito stanovami
a organizačne zabezpečuje jej priebeh,
 rozhoduje o vylúčení člena družstva,
 zabezpečuje vedenie zoznamu členov družstva a vykonávanie zmien zápisu v tomto
zozname bezodkladne po tom, čo mu bude takáto zmena preukázaná,
 bezodkladne informuje členskú schôdzu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu
podstatne ovplyvniť vývoj činnosti a cieľov družstva,
 volí a odvoláva predsedu predstavenstva a podpredsedu predstavenstva spomedzi
všetkých svojich členov.
6. Za predstavenstvo koná navonok predseda predstavenstva, a v čase jeho neprítomnosti
podpredseda predstavenstva. Právne úkony, ktoré robí predstavenstvo a kde je predpísaná
písomná forma, podpisujú súčasne predseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva.
7. 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.
8. Zasadnutie predstavenstva zvoláva a vedie predseda predstavenstva. V prípade potreby ho
môže zvolať a viesť aj podpredseda predstavenstva alebo aj iný člen predstavenstva. Termín,
miesto a program zasadnutia predstavenstva je predseda predstavenstva povinný oznámiť
členom predstavenstva aspoň 10 dní pred dňom konania zasadnutia predstavenstva, a to
písomnou pozvánkou.
9. Predstavenstvo je schopné uznášať sa, ak je na zasadnutí predstavenstva prítomná
nadpolovičná väčšina členov predstavenstva.
10. Na rozhodnutie, ktoré patrí do pôsobnosti predstavenstva sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých členov predstavenstva. Každému členovi predstavenstva patrí jeden hlas.
11. 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.
12. Každému členovi predstavenstva družstva patrí pri rokovaní a hlasovaní jeden hlas.
13. Funkcia člena predstavenstva zaniká:
 uplynutím funkčného obdobia,
 odvolaním z funkcie,
 odstúpením z funkcie,
 smrťou člena predstavenstva.

XII.III
KONTROLNÁ KOMISIA
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1. Kontrolná komisia je nezávislým kontrolným orgánom družstva, ktorá zodpovedá len členskej
schôdzi. Je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokúva sťažnosti jeho členov.
2. Kontrolná komisia sa skladá z troch členov, z ktorých jeden je predsedom kontrolnej komisie.
3. Každému členovi kontrolnej komisie patrí pri rokovaní a hlasovaní jeden hlas.
4. Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva, najmä:
 dodržiavanie stanov družstva,
 plnenie uznesení družstva,
 tvorbu a použitie fondov družstva,
 prerokúvať a prešetrovať sťažnosti členov družstva a zamestnancov družstva,
 vyjadrovať sa k ročnej účtovnej závierke, výročnej správe a k návrhu na použitie
zisku alebo k návrhom na úhradu straty družstva,
 požadovať od predstavenstva akékoľvek informácie o hospodárení družstva,
 informovať o zistených nedostatkoch predstavenstvo družstva a vyžadovať od neho
vykonanie nápravy,
 bezodkladne informovať členskú schôdzu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu
podstatne ovplyvniť vývoj činnosti a cieľov družstva.
5. Členov kontrolnej komisie menuje a odvoláva členská schôdza. Predsedu kontrolnej komisie
volí a odvoláva kontrolná komisia spomedzi všetkých členov kontrolnej komisie.
6. Zasadnutie kontrolnej komisie zvoláva a vedie predseda kontrolnej komisie V prípade potreby
ju môže zvolať a viesť aj ktorýkoľvek iný člen. Termín, miesto a program zasadnutia
kontrolnej komisie je predseda kontrolnej komisie povinný oznámiť členom kontrolnej
komisie aspoň 21 dní pred dňom konania zasadnutia kontrolnej komisie a to písomnou
pozvánkou.
7. Kontrolná komisia sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za 3 mesiace.
8. Kontrolná komisia je schopná uznášať sa, ak je na zasadnutí kontrolnej komisie prítomná
nadpolovičná väčšina členov kontrolnej komisie.
9. Každému členovi kontrolnej komisie patrí jeden hlas. Na prijatie rozhodnutia, ktoré patrí do
pôsobnosti kontrolnej komisie sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov
členov kontrolnej komisie.
10. Na jednotlivé úkony môže kontrolná komisia poveriť jedného alebo viacerých členov, ktorí
v tejto veci majú oprávnenie žiadať informácie v rozsahu oprávnení kontrolnej komisie.
11. Na povinnosti členov kontrolnej komisie a na ich zodpovednosť platia primerane ustanovenia
čl. XII.II ods. 3 a 4 týchto stanov.
12. Funkcia člena kontrolnej komisia zaniká:
 uplynutím funkčného obdobia,
 odvolaním z funkcie člena,
 smrťou člena kontrolnej komisie,
 odstúpením z funkcie.

XII.IV
PORADNÝ VÝBOR
1. Poradný výbor tvoria 3 členovia9. Členom poradného výboru môže byť len zainteresovaná
osoba. Väčšinu členov poradného výboru musia tvoriť priamo zainteresované osoby.
Najmenej jeden z členov poradného výboru musí byť zamestnancom tohto družstva, ktorý je
znevýhodnenou alebo zraniteľnou osobou.
2. Poradný výbor sa zúčastňuje na fungovaní družstva, na dosahovaní jej pozitívneho sociálneho
vplyvu a na hodnotení dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu
 prerokovaním,
 právom na informácie,
 kontrolnou činnosťou.
Subjekt sa môže rozhodnúť, že poradný výbor bude mať viac ako 3 členov. Počet členov však musí byť
minimálne 3. Z hľadiska praxe odporúčame zvoliť si nepárny počet členov.
9
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3. Spôsob voľby alebo vymenovania a spôsob odvolania člena poradného výboru, ako aj
riadneho fungovania poradného výboru upraví družstvo vo svojich vnútorných predpisoch,
aby najmenej vo vzťahu k priamo zainteresovaným osobám bolo zabezpečené transparentné
a spravodlivé prostredie.

XIII.
ZRUŠENIE A LIKVIDÁCIA DRUŽSTVA
1. Družstvo zaniká výmazom z Obchodného registra
2. Družstvo sa zrušuje:
 uznesením členskej schôdze, ak ide o zrušenie družstva s likvidáciou alebo zrušenie
družstva bez likvidácie s právnym nástupcom,
 ukončením konkurzného konania z dôvodu nedostatku majetku alebo ukončením
konkurzu, okrem zrušenia konkurzu z dôvodu, že tu nie sú predpoklady pre konkurz,
 rozhodnutím súdu,
 uplynutím doby, na ktorú bolo družstvo zriadené,
 dosiahnutím účelu, na ktorý bolo družstvo zriadené.
3. Rozhodnutie členskej schôdze o zrušené sa osvedčuje notárskou zápisnicou.
4. Postup pri zlúčení, splynutí a rozdelení družstva a pri jeho likvidácií sa riadi príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a zákona č. 112/2018 Z. z..

XIV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Tieto stanovy sú základným dokumentom Družstva Trevaz stelesňujúcim vôľu členov
družstva.
2. V prípade, že niektoré ustanovenia stanov, či už vzhľadom k platnému právnemu poriadku,
alebo vzhľadom k jeho zmenám, sa stanú neplatnými, neúčinnými, nevynútiteľnými
(obsolentnými) alebo spornými alebo niektoré ustanovenia chýbajú, ostávajú ostatné
ustanovenia stanov touto skutočnosťou nedotknuté. Namiesto tohto ustanovenia nastupuje
ustanovenia príslušného všeobecne záväzného predpisu, ktorý je svojou povahou a účelom
najbližšie zamýšľanému účelu stanov, alebo spôsob riešenia, ktorý je v obchodnom styku
obvyklý.
3. Ak nie je v týchto stanovách uvedené inak, vzťahy vyplývajúce z týchto stanov sa spravujú
ustanoveniami Obchodného zákonníka SR a ďalšími všeobecne záväznými právnymi
predpismi poriadku SR, najmä, nie však výlučne zákonom č. 112/2018 Z. z.. V prípade, že
niektoré ustanovenie týchto stanov stratí platnosť v dôsledku zmeny právnych predpisov, tak
sa znenie tohto ustanovenia nahrádza ustanovením zmeneného právneho predpisu.
4. Tieto stanovy sú vyhotovené v 5 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Stanovy
boli schválené ustanovujúcou členskou schôdzou dňa 11.11.1111.

V ____________________, dňa __________
Mená a podpisy zakladajúcich členov družstva:
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