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I. ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

1. Stanovy družstva Tradičné Družstvo sú základným vnútrodružstevným predpisom, ktorý upravuje: 

• obchodné meno a sídlo družstva;

• predmet podnikania /činnosti/ družstva;

• vznik a zánik členstva v družstve, práva a povinnosti členov k družstvu a družstva k členom;

• spoluprácu medzi členom a družstvom;

• výšku základného členského vkladu a spôsob vysporiadania členského podielu pri zániku členstva;

• spôsob upísania ďalších vkladov, pôžičiek a spôsob ich vysporiadania;

• uhradzovaciu povinnosť členov družstva presahujúcu členský vklad;

• orgány družstva, počet ich členov, dĺžku funkčného obdobia, spôsob ustanovovania, pôsobnosť, ich zvolávanie a 
konanie rokovaní;

• spôsob použitia zisku a úhradu prípadnej straty;

• tvorbu a použitie nedeliteľného fondu, rezervného fondu a fondu na správu a údržbu apartmánov a prípadných 
ďalších zabezpečovacích fondov,

• zrušenie a zánik družstva.

2. Otázky výslovne neupravené týmito stanovami sa primerane spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník”).

Článok 2
Obchodné meno, sídlo a právne postavenie družstva

1. Obchodné meno družstva znie: Tradičné Družstvo

2. Sídlom družstva je adresa: J.Kráľa 21, 960 01 Zvolen, Slovenská republika.

3. Tradičné Družstvo (ďalej ako „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 právnych vzťahoch pod svojim obchodným menom a nesie právnu 
zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojím majetkom. 
Členovia neručia za záväzky družstva.

5. Družstvo je zriadené na dobu neurčitú.

Článok 3
Predmet činnosti družstva

1. Predmetom činnosti družstva je:  

• kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom 
živnosti (veľkoobchod),

• sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby,

• reklamné a marketingové služby,

• činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

• sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/,
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• prenájom hnuteľných vecí,

• správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu maliarskych prác, upratovacích prác,

• správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,

• prenájom nehnuteľností  spojený  s  poskytovaním  iných  než  základných  služieb  spojených s prenájmom,

• vedenie účtovníctva,

• prevádzkovanie cestovnej kancelárie,

• prevádzkovanie cestovnej agentúry.

2. Okrem podnikateľskej činnosti vykonáva družstvo pre svojich členov túto činnosť:

• poskytovanie pôžičiek pre vlastných členov družstva;

• poradenská činnosť v otázkach súvisiacich s predmetom činnosti družstva.

3. Okrem hore uvedenej podnikateľskej činnosti, družstvo vytvorilo pre členov tzv. Klub tradičného družstva (ďalej ako 
„KTD”), ktorého cieľom je poskytnúť výhody jeho členom, prezentovať členstvo v družstve a získavať nových členov.

II. ČASŤ
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 a  po 
skončení povinnej školskej dochádzky, s výnimkou vzniku členstva podľa čl. 12, ods. 1., kedy sa tieto požiadavky 
neuplatnia.

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 vstupného vkladu, 
ktorý je súčasťou následne splatného základného členského vkladu [ak nebola udelená výnimka, v zmysle čl. 4, 
ods. 2, písm. e) a čl.16, ods. 1, písm. a) týchto stanov],

c) prevodom členských práv a povinností v zmysle čl. 7 týchto stanov a ďalších zákonných ustanovení,

d) na základe písomnej prihlášky dediča členských práv a povinností podľa čl. 12, ods. 1 týchto stanov,

e) dňom, ktorý sa dojednal ako deň vzniku pracovného vzťahu v zmysle ustanovenia § 227 ods. 3 Obchodného 
zákonníka. Aj v tomto prípade je však podmienkou vzniku členstva splatenie vstupného vkladu vo výške 1,- EUR 
(slovom jedno euro). Základný členský vklad je v prípade tohto typu členstva znížený na výšku vstupného vkladu 
1,- EUR (slovom jedno euro). Podmienkou prípadného prevzatia záväzku na ďalší vklad týmto členom je však 
povinnosť prednostne splatiť základný členský vklad v jeho plnej výške 332,- EUR (slovom tristotridsaťdva eur), 
ešte pred prevzatím záväzku na akýkoľvek ďalší prípadný vklad v družstve. Podanie a  schválenie písomnej 
prihlášky a splnenie podmienok KYC (tzv. know your customer) sa v  tomto prípade nevyžaduje. Dňom zániku 
pracovného vzťahu zaniká zo zákona aj členstvo v družstve. 

O prijatí osoby za člena na základe online alebo písomnej prihlášky uchádzača o členstvo rozhoduje predstavenstvo 
družstva. Ak predstavenstvo do 30 dní od prijatia registrácie nerozhodne o odmietnutí záujemcu o členstvo, 
záujemca o členstvo sa po splnení podmienok členstva stáva členom družstva.

3. Členstvo v družstve vzniká po vyššie uvedenom schválení prihlášky uchádzača predstavenstvom družstva a 
zaplatení vstupného členského vkladu ako aj splnením podmienok KYC [s výnimkou osobitnej regulácie podmienok 
vzniku členstva podľa čl. 4, ods. 2, písm. e) týchto stanov].

4. V družstve môže vzniknúť tiež spoločné členstvo manželov, kde sú obaja manželia oprávnení a povinní z členstva v 
družstve spoločne a nerozdielne. Podmienkou vzniku spoločného členstva manželov je spoločná prihláška 
manželov.
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5. Členstvo nevzniká pred zaplatením vstupného členského vkladu.

6. Družstvo je povinné viesť 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. Predstavenstvo umožní 
každému, kto osvedčí právny záujem, aby do zoznamu nahliadol. 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. Spôsob 
a podmienky nahliadania do zoznamu je upravený v zmysle Vnútorného predpisu Registratúrny poriadok na správu 
registratúry. 

7. Členom družstva sa nemôže stať člen iného družstva, ktorý bol z daného družstva vylúčený z dôvodu porušovania 
vnútorných predpisov družstva.

Článok 5
Práva a povinnosti členov

1. Člen družstva (ďalej ako „člen”) má tieto základné práva:

a) podieľať sa na činnosti družstva prostredníctvom hlasovania na členskej schôdzi (uskutočnenej elektronicky, 
fyzicky či zhromaždením delegátov) alebo prostredníctvom volených orgánov družstva,

b) podieľať sa na zisku a ďalších výhodách, ktoré družstvo poskytuje podľa týchto stanov a uznesení volených 
orgánov,

c) pri prerozdelení zisku na stanovený podiel na zisku z celkového dosiahnutého zisku;

d) predkladať návrhy na zlepšenie činnosti družstva, vznášať pripomienky a otázky na orgány družstva a byť o ich 
riešení informovaný,

e) voliť a byť volený do orgánov družstva,

f) byť informovaný o výsledkoch hospodárenia družstva osobne, prostredníctvom zvolených delegátov, cez 
informácie na web stránke družstva, najmenej jedenkrát ročne,

g) spolupracovať s družstvom - sprostredkovať nových členov alebo ďalšie členské vklady podľa čl. 6 týchto stanov.

2. Základné povinnosti člena sú:

a) dodržiavať stanovy, etický kódex družstva, ostatné vnútorné predpisy družstva a plniť uznesenia a pokyny 
družstevných orgánov,

b) riadne s najlepším svedomím a odbornou spôsobilosťou 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 na účely krytia strát družstva vo výške, ktorú 
určí členská schôdza. Ak sa tak nestane, členstvo zanikne ku koncu roka, v ktorom uhradzovacia povinnosť 
vznikla,

e) dodržiavať podmienky spolupráce v zmysle čl.6 týchto stanov.

3. Ďalšie práva a povinnosti môžu byť upravené zmluvne. 

4. Člen nesmie verejne rozširovať, a to ani v rámci členskej základne, zavádzajúce a nepravdivé informácie, ktoré 
poškodzujú alebo sú spôsobilé poškodiť dobré meno a/alebo povesť ostatných členov družstva, jeho orgánov alebo 
družstva samotného a/alebo akýmkoľvek iným protiprávnym spôsobom poškodzovať ich práva a oprávnené právne 
záujmy. Člen rovnako nesmie zneužívať získanú databázu e-mailov, či tel. kontaktov a adries ostatných členov, či 
iných osobných údajov resp. nesmie tieto informácie a údaje v  rozpore s  platnými právnymi predpismi využiť 
spôsobom poškodzujúcim oprávnené záujmy družstva a/alebo jeho členov. Za uvedené porušenia stanov bude člen 
z družstva bezodkladne vylúčený. Takto vylúčený člen nemá možnosť sa opätovne stať členom družstva.

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 ako aj KTD a môže byť založená najmä na základe:
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a) mandátnej zmluvy podľa ustanovenia § 566 Obchodného zákonníka,

b) príkaznej zmluvy podľa ustanovenia § 724 Občianskeho zákonníka,

c) zmluvy o sprostredkovaní podľa ustanovenia § 642 Obchodného zákonníka,

d) pracovnej zmluvy podľa ustanovenia § 42 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce (ďalej ako “Zákonník 
práce”), pričom má taký člen možnosť byť odmeňovaný aj variabilnou zložkou z ročného podielu na zisku, v 
zmysle vnútorných predpisov družstva,

e) zmluvy o spolupráci podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka,

f) osobitnej nepomenovanej zmluvy, spočívajúcej v poskytnutí dohodnutých činností v prospech družstva zo strany 
člena dobrovoľne a bezodplatne.

Účelom zmluvnej  spolupráce  družstva  s  členom  je  zabezpečenie  sprostredkovania  obratu  (nákupu) v rámci 
zmluvnej siete akceptačných miest (kamenné predajne a eshopy), a to priamo (osobným nákupom  člena) alebo 
nepriamo (nákupom ďalšieho sprostredkovaného člena) ako aj cez platobný účet TD-Pay. Podmienky prijatia za 
člena KTD a výhody z členstva KTD sú spresnené vo Všeobecných obchodných podmienkach KTD. Za túto 
sprostredkovateľskú aktivitu (za priame nákupy) sú členovia odmeňovaní v zmysle čl. 6 ods. 5 týchto stanov.

2. Odmeňovanie za činnosť členov je spresnené v jednotlivých zmluvách medzi členom a družstvom podľa čl. 6 ods. 1 
a 2 týchto stanov.

3. Člen družstva pomáha bezodplatne budovať aktíva družstva, napĺňať ciele a vízie družstva a ak má majetkovú 
účasť v družstve, jeho navyše vynaložené úsilie smeruje k získaniu väčšieho podielu na zisku v zmysle čl. 19 týchto 
stanov. Ak takýto člen zníži náklady alebo naopak, zvýši hodnotu aktív majetku družstva (hmotného aj nehmotného), 
môže členská schôdza odsúhlasiť individuálnu finančnú alebo nefinančnú odmenu pre tohto člena. Táto činnosť sa 
nepovažuje za nepeňažný vklad v zmysle ustanovenia § 59 ods. 2 Obchodného zákonníka.

4. Priebežné výsledky vyúčtovania profitov z aktív družstva sú zverejnené na web stránke družstva. Na základe týchto 
výsledkov je možné vyplácať dohodnuté odmeny.

5. 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.

6. Finančné prostriedky získané zo základných členských vkladov, ďalších členských vkladov a príjmov z činnosti KTD 
sa stávajú majetkom družstva, ktorý investovaním vo vlastnom „portfóliu“ družstva, resp. aktivitách družstva 
schválených na členskej schôdzi, zhromaždení delegátov alebo predstavenstvom družstva, vytvára zisk. Zisk z 
týchto aktivít je zverejnený podľa čl. 6 ods. 4 týchto stanov.

7. V prípade, že člen nebude dodržiavať vnútorné predpisy družstva, etický kódex, pokyny nadriadeného v družstve, 
podmienky spolupráce podľa čl. 6 týchto stanov, alebo bude jeho konanie v rozpore s dobrými mravmi, má potom 
družstvo (predstavenstvo) právo vylúčiť takého člena z družstva.

8. V zmysle Všeobecných obchodných podmienok KTD má predstavenstvo družstva právo vylúčiť člena z KTD.

Článok 7
Prevod členských práv a povinností (členstva)

1. Fyzická osoba môže previesť členské práva a povinnosti na inú fyzickú alebo právnickú osobu (člena aj nečlena 
družstva) len s  predchádzajúcim písomným súhlasom predstavenstva družstva, alebo členskej schôdze, ktorá 
rozhoduje o odvolaní člena družstva v prípade zamietavého rozhodnutia predstavenstva družstva v zmysle 
ustanovení Obchodného zákonníka. Odplatný prevod členských práv a povinností na inú osobu je možné uskutočniť 
len za cenu, ktorá nesmie klesnúť pod hodnotu 332,- EUR (slovom tristotridsaťdva eur), resp. pod 166,- EUR 
(slovom jednostošesťdesiatšesť eur) za členský podiel získaný zápočtom za spoluprácu člena s družstvom. 

2. Právnická osoba môže členské práva a povinnosti previesť na inú právnickú alebo fyzickú osobu, a to iba 
s  predchádzajúcim písomným súhlasom predstavenstva družstva, alebo členskej schôdze, ktorá rozhoduje o 
odvolaní člena družstva v prípade zamietavého rozhodnutia predstavenstva družstva v zmysle ustanovení 
Obchodného zákonníka. Pritom nerozhoduje, či nadobúdateľ členských práv a povinností je členom družstva alebo 
nie. Odplatný prevod členských práv a povinností na inú osobu je možné uskutočniť len za cenu, ktorá nesmie 
klesnúť pod hodnotu 332,- EUR (slovom tristotridsaťdva eur), resp. pod 166 EUR (slovom jednostošesťdesiatšesť 
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eur) za členský podiel získaný zápočtom za spoluprácu člena s družstvom. 

3. Rozhodnutím predstavenstva družstva, resp. členskej schôdze o schválení dohody o prevode členských práv 
a povinností, sa stáva ich nadobúdateľ členom družstva v rozsahu práv a povinností prevádzajúceho člena. Člen 
družstva, ktorý odplatne, príp. aj bezodplatne prevádza svoje členské práva a povinnosti, je povinný uhradiť 
družstvu náklady spojené so zmenou dát v databáze členov družstva a rozhodnutím o odsúhlasení prevodu 
členských práv a povinností.

4. Proti písomnému zamietavému rozhodnutiu predstavenstva družstva sa môže člen písomne odvolať k členskej 
schôdzi do 30 dní od jeho doručenia členovi družstva. Proti rozhodnutiu členskej schôdze nie je odvolanie možné.

5. Členské práva a povinnosti nie je možné previesť na samotné družstvo.

Článok 8
Zánik členstva 

1. Členstvo v družstve zaniká v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, a to najmä:

a) písomnou dohodou,

b) prevodom členských práv a povinností 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 (právnickej osoby) do likvidácie,

i) vyhlásením konkurzu na majetok člena,

j) zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok člena pre nedostatok majetku, povolením 
reštrukturalizácie člena, prípadne zánikom právnickej osoby - člena družstva,

k) zánikom družstva.

Článok 9
Písomná dohoda

1. Ak sa člen a družstvo dohodnú na skončení členstva, končí členstvo dohodnutým dňom.

2. S členom uzatvára dohodu o skončení členstva predseda predstavenstva a  ďalší člen predstavenstva po 
odsúhlasení predstavenstvom družstva. 

3. Dohoda o skončení členstva musí mať písomnú formu, pričom sa vyžaduje uvedenie dôvodov a zároveň sa musia 
určiť podmienky výplaty vyrovnacieho podielu, ktoré je možné písomnou dohodou určiť inak ako stanovujú tieto 
stanovy.

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 najneskôr v lehote do 15 dní odo dňa jej doručenia družstvu, pričom s tým 
musí vyjadriť súhlas orgán, ktorý je oprávnený rozhodovať o prijatí člena.

3. Žiadosť o vystúpenie z družstva môže člen podať kedykoľvek. 

4. Člen, ktorý nesúhlasí so zlúčením, splynutím alebo rozdelením družstva, môže z družstva vystúpiť ku dňu, keď má k 
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tomu prevodu dôjsť, ak to oznámi predstavenstvu do jedného týždňa po uznesení členskej schôdze. Nárok na 
vyrovnací podiel podľa ustanovenia § 255 ods. 2 Obchodného zákonníka je povinný uhradiť členovi, ktorý z družstva 
vystúpil, právny nástupca družstva do jedného mesiaca odo dňa, keď na neho prešlo imanie družstva.

Článok 11
Vylúčenie

1. Vylúčeniu člena družstva musí predchádzať písomná výstraha s upovedomením, že člen môže byť vylúčený. Za 
písomnú výstrahu sa považuje aj výstraha adresovaná členovi formou e-mailu. V  takomto príde sa považuje 
písomná forma za dodržanú.

2. Predstavenstvo družstva môže o vylúčení člena rozhodnúť ak:

a) člen bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, ktorý spáchal voči družstvu alebo členovi družstva,

b) závažným spôsobom alebo opätovne napriek výstrahe porušil členské povinnosti stanovené právnymi alebo 
vnútrodružstevnými predpismi, predovšetkým povinnosti stanovené v Etickom kódexe,

c) si člen družstva neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, ktorú s družstvom uzavrel, alebo ak svojim 
konaním poškodzuje obchodné meno a/alebo povesť družstva,

d) člen pri spolupráci s družstvom závažným spôsobom 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,

f) člen neuhradil vyrubenú sankciu v stanovenej lehote vyplývajúcu z porušení Etického kódexu.

3. Návrh na vylúčenie člena družstva môže byť podaný do jedného roka odo dňa, kedy sa zistil dôvod na jeho 
vylúčenie.

4. V písomnom rozhodnutí o vylúčení musí byť uvedený dôvod vylúčenia. Rozhodnutie o vylúčení sa oznamuje (resp. 
doručuje) členovi doporučenou poštou adresovanou do vlastných rúk člena. Predstavenstvo môže rozhodnúť, že 
rozhodnutie o  vylúčení sa oznámi členovi výlučne písomnou elektronickou formou, vrátane možnosti doručenia 
rozhodnutia o vylúčení e-mailom na elektronickú adresu člena. Účinky oznámenia rozhodnutia nastanú okamihom 
doručenia písomného rozhodnutia o  vylúčení členovi, najneskôr však piatym dňom od odovzdania písomného 
rozhodnutia o  vylúčení na poštovú prepravu (resp. piatym dňom od momentu odoslania rozhodnutia písomnou 
elektronickou formou, ak sa takáto zvolila). Ak člen nesúhlasí s rozhodnutím predstavenstva, má právo podať 
odvolanie proti tomuto rozhodnutiu iba písomne, poštou zaslanou na adresu sídla družstva tak, aby toto odvolanie 
bolo družstvu doručené najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy nastali účinky doručenia rozhodnutia predstavenstva 
družstva o vylúčení člena. Márnym uplynutím tejto lehoty sa rozhodnutie o vylúčení člena predstavenstvom družstva 
stáva právoplatné a vykonateľné. O prípadnom odvolaní rozhoduje s konečnou platnosťou členská schôdza (proti 
rozhodnutiu členskej schôdze nie je prípustný žiadny ďalší opravný prostriedok). Rozhodnutie členskej schôdze 
o odvolaní nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť dňom jeho prijatia členskou schôdzou. Rozhodnutie členskej 
schôdze o  vylúčení člena sa oznámi vylúčenému členovi rovnakým spôsobom ako rozhodnutie predstavenstva 
o vylúčení člena.

5. 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.

6. Vždy ak dôjde k zrušeniu členstva v družstve je zároveň zrušené aj členstvo v KTD, pričom končia všetky benefity 
člena ku dňu, kedy sa príslušné rozhodnutie o vylúčení člena stalo právoplatným.

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 nadobúda všetky členské práva a povinnosti poručiteľa. Ak k takejto dohode nedôjde, môžu o členstvo 
požiadať všetci dedičia, pričom sú povinní doplatiť družstvu sumu základného členského vkladu do výšky určenej 
týmito stanovami. V takom prípade vzniká členstvo uhradením tohto rozdielu.
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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.

5. Majetkový nefinančný podiel za Program Vacation nie je možné pri dedení členských práv a povinností rozdeliť. 
Rozdeliť možno iba využívanie výhod vyplývajúcich z tohto programu medzi dedičov.

Článok 13
Zánik členstva - 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 pre nedostatok majetku člena, 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. Ostatné spôsoby zániku 
členstva právnickej osoby v družstve stanovené týmito stanovami tým nie sú dotknuté.

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 1.085.079,- EUR ( slovom: jedenmiliónosemdesiatpäťtisícsedemdesiatdeväť 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 332,- EUR (slovom tristotridsaťdva eur) [s výnimkou podľa čl. 4 
ods. 2 písm. e) stanov]. Vstupný vklad je časť základného vkladu vo výške 1,- EUR (slovom jedno euro), pričom 
splatenie vstupného vkladu je podmienkou vzniku členstva v družstve. Tento vklad je splatný v akejkoľvek mene, 
ale v určenej hodnote v prepočte k aktuálnemu kurzu Národnej banky Slovenska. Predstavenstvo môže v 
odôvodnených prípadoch udeliť výnimku konkrétnemu členovi, na základe ktorej sa výška základného členského 
vkladu tohto člena stanoví vo výške 1,- EUR (slovom jedno euro), t.j. vo výške vstupného vkladu. Tento člen teda 
nemusí splniť povinnosť splatenia základného členského vkladu vo výške 332,- EUR (slovom tristotridsaťdva 
eur). Podmienka splatenia vstupného vkladu vo výške 1,- EUR (slovom jedno euro) pre vznik členstva v družstve 
tým nie je dotknutá. Avšak, podmienkou prípadného prevzatia záväzku na akýkoľvek ďalší vklad takýmto členom 
je povinnosť prednostne uhradiť základný členský vklad v plnej výške 332,- EUR (slovom tristotridsaťdva eur) 
ešte pred prevzatím záväzku na akýkoľvek ďalší vklad v družstve [t.j. udelená výnimka mimoriadneho zníženia 
hodnoty základného členského vkladu na hodnotu 1,- EUR (slovom jedno euro) v takom prípade zaniká].
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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 nepeňažnej forme, prípadne k ďalšej majetkovej účasti na podnikaní družstva, a to formou 
nepeňažného vkladu (vložením nehnuteľnosti, zlata, alebo iný hmotný či nehmotný majetok, vrátane získania 
podielov za obratové body).

d) ďalší členský vklad (z ekonomického zápočtu) - člen družstva sa môže zaviazať k splateniu ďalšieho členského 
vkladu cez ekonomický zápočet, prípadne k ďalšej majetkovej účasti na podnikaní družstva, a to zápočtom za 
získané marketingové body z obratu získané spoluprácou.

e) podiel Program Vacation - člen družstva sa môže zaviazať k splateniu ďalšieho členského vkladu Program 
Vacation, ktorý je vnímaný ako nefinančný vklad, ktorý prináša nefinančný zisk pre člena v podobe dovoleniek 
bližšie špecifikovaných v zmluve o nákupe tohto podielu.

f) družstvo eviduje osobitne vklady uhradené na účet družstva zriadený určeným poskytovateľom platobných 
služieb (ďalej len „Vklad TD-Pay“).

2. Členský vklad člena družstva nemôže presiahnuť hodnotu 200-násobku základného členského vkladu podľa čl. 16 
ods. 1 písm. a) stanov [t.j. hodnotu 200x332,- EUR (slovom dvesto krát tristotridsaťdva eur)], aby nemohlo dôjsť k 
prebratiu majoritných hlasovacích práv v družstve. Všetky takéto prípadné platby člena na účet družstva v rozpore 
s vyššie uvedeným ustanovením sú považované za bezúročné pôžičky člena družstva voči družstvu. Členský vklad 
člena družstva nad hodnotu 200-násobku základného členského vkladu s adekvátnym počtom hlasovacích práv aj 
nad hodnotu 200 (slovom dvesto) hlasov adekvátne k výške členského vkladu, však môžu dosiahnuť len (a výlučne) 
zakladajúci členovia družstva. Bez ohľadu na vyššie uvedené, každý člen družstva má vždy jeden hlas, pokiaľ ide 
o rozhodovanie o splynutí, zlúčení, rozdelení a o inom zrušení družstva, rozhodovaní o zmene právnej formy alebo 
pokiaľ ide o rozhodovanie o zrušení družstva s likvidáciou. 

3. Pôžičky - člen môže družstvu poskytnúť svoje finančné prostriedky vo forme pôžičky.

4. 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. Súhrn členských 
vkladov, na ktorých splatenie sa zaviazali členovia družstva, tvorí základné imanie družstva.

5. Ďalšie členské vklady, ktoré sa splácajú v peniazoch alebo nepeňažným vkladom sa ich vložením stávajú majetkom 
družstva. Nepeňažné vklady oceňuje výlučne predstavenstvo družstva pri zohľadnení trhovej hodnoty nepeňažného 
vkladu  a súčasne  určí, v akej hodnote sa nepeňažný vklad započíta na vklad člena družstva (s výnimkou 
nepeňažného vkladu vo forme zlata podľa čl. 16 ods. 8 stanov). Suma, v akej sa nepeňažný vklad započíta na vklad 
nemôže byť vyššia, ako hodnota vkladu určená Predstavenstvom.

6. 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 písomnej dohody o prevode členských práv a povinností predstavenstvom družstva, resp. 
členskou schôdzou stáva členom družstva, a to v členení na základný členský vklad 332,- EUR a prípadný ďalší 
členský vklad.

7. Ďalšie majetkové účasti - bližšie podmienky budú dohodnuté zmluvne s družstvom. 

8. Nepeňažný vklad do družstva prostredníctvom vloženia zlata do majetku družstva sa započítava členovi na vklad v 
hodnote rovnajúcej sa 50%-tám hodnoty aktuálnej ceny zlata na burze London Fix (nákup) zodpovedajúcej 
vloženému množstvu zlata v deň autorizácie prijatia zlata. Nepeňažný vklad vo forme zlata družstvo potvrdzuje 
prostredníctvom tlačiva GOLDENCERTIFICATE, zvaného aj ako “zlatý podiel” v družstve.

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.
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2. Pri poskytovaní svojich služieb a produktov družstvo vždy zvýhodní svojich členov pred nečlenmi.

Článok 18
Fondy družstva

1. Družstvo zriaďuje pri svojom vzniku 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 a strát 
družstva.

3. Družstvo okrem nedeliteľného fondu môže vytvárať aj rezervný fond. Rezervný fond bude ročne doplňovaný 
prídelom z  ročného čistého zisku družstva čiastkou, ktorú určí členská schôdza. Predstavenstvo nakladá 
s prostriedkami rezervného fondu podľa rozhodnutia členskej schôdze. Rezervný fond možno použiť iba na krytie 
strát družstva alebo na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia družstva, alebo na výplatu 
odmien a účelne vynaložených nákladov členov orgánov družstva.

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 súvisiacich 
so správou a  údržbou apartmánov. Prostriedky z  toho fondu sa môžu použiť výlučne na správu a  údržbu 
apartmánov. Predstavenstvo nakladá s  prostriedkami fondu na správu a údržbu apartmánov podľa rozhodnutia 
členskej schôdze.

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 do 30 
dní 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 
voči družstvu môže byť použitý aj podiel člena družstva na zisku za príslušný rok.

2. Členská schôdza rozhodne uznesením o majetkových nárokoch člena pri prerokovaní individuálnej 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). Pritom sa stanoví, aká 
časť zisku je určená na rozdelenie medzi členov (resp. je to rozdiel zisku po odpočítaní: dane, príspevku do 
nedeliteľného fondu prípadne tiež do ďalších fondov, ktoré družstvo vytvára) a aká časť zisku je určená na výplatu 
refundácie. Družstvo zisk na nerozdelenom zisku rozdeľuje medzi členov družstva na základe vzorca na výpočet 
„refundácie“ (podľa ods. 9) a zvyšnú časť zisku družstvo pridelí na vklady, ktorým vznikol nárok na výplatu podielu 
na zisku, resp. podiel na zisku je vždy vypočítaný pre „investičné“ vklady, na vklady nadobudnuté cez 
GOLDENCERTIFICATE a za marketingové body nadobudnuté ako body z obratu s tým, že sa tento vypočítaný zisk 
pridelí týmto podielom s výnimkou odseku 4, tohto článku. 

3. Členská schôdza v zmysle ustanovenia § 236 ods. 3 Obchodného zákonníka pristúpi k schvaľovaniu o 
individuálnom rozdelení zisku pre spolupracujúceho člena, ktorý napĺňa podmienky členstva v zmysle čl. 6, ods. 3 
týchto stanov.

4. Podiel člena na zisku určenom na rozdelenie medzi členov sa určí pomerom výšky jeho splateného členského 
vkladu po odpočítaní výšky Vkladu TD-Pay k súčtu splatených členských vkladov všetkých členov po odpočítaní 
výšky ich Vkladov TD-Pay. Z dôvodu právnej istoty sa výslovne uvádza, že Vklady TD-Pay sa pre výpočet podielu 
na zisku vôbec nezohľadňujú. Okrem týchto vkladov sa vypočítaný zisk nevypláca:

a) vkladom s trvaním kratším ako 12 mesiacov,

b) vkladom, ktoré majú neúplné administratívne podklady podľa čl. 19 ods. 6 stanov (vklady nie sú autorizované a 
po 12 mesiacov vklad prepadá do majetku družstva na nerozdelený zisk),

c) vkladom, ktoré podmienky výplaty inak stanovuje zmluva vzťahujúca sa k danému vkladu,

d) vkladom získaným za body z obratu, ktoré patria členovi, ktorý si vyberal refundáciu v danom roku,
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e) vkladom, ktoré sú zisky vyplácané nefinančne (formou dovolenky), resp. alikvotná časť zisku je presunutá na 
nerozdelený zisk.

Zisky, ktoré sa takto nevyplatili, ale sa vyčlenili pre horeuvedené vklady, sú kumulované na nerozdelenom zisku, 
ktorý slúži ako zdroj na splatenie pôžičiek vyberaných za účelom výplaty mesačnej refundácie (ktoré sú splatné po 
zúčtovaní ročného zisku).

5. U členov, ktorých členstvo v rozhodujúcom roku trvalo iba časť roka (čl. 10 ods. 1 stanov), sa podiel na zisku určený 
podľa odseku 2 primerane kráti. 

6. 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 ods. 4, písm. b) tohto článku. Písomná žiadosť o výber zisku musí  byť družstvu doručená najneskôr 5 
dní pred konaním členskej schôdze, v opačnom prípade žiadosť nebude akceptovaná a bude vnímaná ako keby 
člen o výber nežiadal.

7. Stratu družstva možno kryť, najmä, nie však výlučne, z prostriedkov nedeliteľného fondu, rezervného fondu, 
znížením zapisovaného základného imania družstva, prípadne kombináciou týchto spôsobov. Ak je to nevyhnutné 
na krytie straty družstva, ktorú nemožno kryť z iných zdrojov vlastného imania, členská schôdza môže rozhodnúť o 
znížení základného imania a o pomernom znížení členských vkladov členov družstva v súlade s ustanovením § 223 
ods. 9 Obchodného zákonníka. V súlade s ustanovením § 222 ods. 2 Obchodného zákonníka, členovia družstva 
alebo niektorí z nich majú na základe rozhodnutia členskej schôdze voči družstvu do určitej výšky uhradzovacie 
povinnosti presahujúce členský vklad na krytie strát družstva podľa čl. 21, ods. 2 stanov (uvedený spôsob krytia 
straty uhradzovacou povinnosťou členov družstva sa však nedotýka výšky členského vkladu v  družstve - 
uhradzovacia povinnosť je nad rámec členského vkladu). V súlade s ustanovením § 223 ods. 7 Obchodného 
zákonníka, členovia sú povinní, ak to vyžaduje strata družstva, splatiť na základe rozhodnutia členskej schôdze 
nesplatenú časť členského vkladu ešte pred dobou jej splatnosti. 

8. Člen družstva môže družstvo požiadať o pôžičku, ktorá nie je nárokovateľná. Jej poskytnutie schvaľuje 
predstavenstvo, ak nebolo členskou schôdzou rozhodnuté investovanie do projektov družstva prostredníctvom 
pôžičky. Družstvo investuje do projektov družstva prostredníctvom pôžičiek poskytovaným svojim dcérskym 
spoločnostiam, alebo zmluvným partnerom. Schvaľovanie pôžičiek je možné prostredníctvom predstavenstva, alebo 
rozhodnutím členskej schôdze. Následné uvoľňovanie jednotlivých súm na pôžičky vydáva riaditeľ družstva do 
celkovej výšky schválenej členskou schôdzou resp. predstavenstvom, podľa toho, ktorý orgán o pôžičke rozhodol. 

9. Družstvo prevádzkuje projekt TD-Pay ako nástroj sociálnej podpory pre svojich členov. Základom  pre poskytovanie 
výhod projektu TD-Pay sú Vklady TD-Pay, teda Vklady TD-Pay prinášajú členom profit prostredníctvom projektu TD-
Pay. Pravidlá projektu TD-Pay upravujú Všeobecné podmienky TD-Pay, ktoré vydáva družstvo a zverejňuje ich na 
svojej stránke (ďalej len „VOP TD-Pay“).

10. Vzorec na výpočet refundácie (podiel na zisku) vychádza z výpočtu kontrolného čísla člena, ktoré určuje podiel na 
zisku. Kontrolné číslo sa skladá zo súčtu jednotlivých malých kontrolných čísiel. Malé kontrolné číslo je výsledok 
súčinu bodov z obratu a počtu ukončených mesiacov od doby vykonania obratu. Vzorec znie: moje kontrolné číslo 
delíme sumárom všetkých kontrolných čísiel a to sa násobí so ziskom. 

Článok 20
Vysporiadanie majetkových nárokov

1. Dedič, ktorý sa nestal členom, má nárok na vyrovnací podiel člena, ktorého členstvo v  dôsledku smrti zaniklo. 
Vyrovnací podiel sa vyplatí v termíne podľa odsekov 7 a 9 tohto článku. K žiadosti o vysporiadanie majetkových práv 
musí byť priložené rozhodnutie príslušného orgánu o nadobudnutí dedičstva alebo o schválení dohody dedičov.

2. Člen, ktorý nesúhlasí so zlúčením, splynutím alebo rozdelením družstva, môže z družstva vystúpiť ku dňu, keď má k 
tomu prevodu dôjsť, ak to oznámi predstavenstvu do jedného týždňa po uznesení členskej schôdze. Nárok na 
vyrovnací podiel je povinný uhradiť členovi, ktorý z družstva vystúpil, právny nástupca družstva do jedného mesiaca 
odo dňa, keď na neho prešlo imanie družstva.

3. Ak sa zrušuje družstvo a vykonáva sa jeho likvidácia, postupuje sa pri likvidácii podľa ustanovení Obchodného 
zákonníka. Členom družstva nemožno poskytnúť plnenie z dôvodov ich nároku na podiel na likvidačnom zostatku 
skôr, než sú uspokojené nároky všetkých známych veriteľov družstva. Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov 
nasledovným postupom: členom sa vyplatí splatená časť ich členského vkladu. Zvyšok likvidačného zostatku sa 
rozdelí medzi členov, ktorých členstvo ku dňu zrušenia družstva trvalo aspoň jeden rok. Zvyšok likvidačného 
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zostatku medzi týchto členov sa rozdelí podľa rozsahu, v akom sa podieľajú na základnom imaní družstva. 

4. 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. V prípade, ak členstvo v družstve zaniká 
v prípade člena/členov, ktorí nesúhlasia so zlúčením, splynutím alebo rozdelením družstva v prípade postupu podľa 
ustanovenia § 255 ods. 2 Obchodného zákonníka, alebo aj v akomkoľvek inom prípade, ak nie je možné vychádzať 
pri určení výšky vyrovnacieho podielu z účtovnej závierky resp. hospodárskych výsledkov za rok, v ktorom členstvo 
zaniklo, pre určenie vyrovnacieho podielu je rozhodný stav čistého obchodného imania družstva podľa účtovnej 
závierky za účtovné obdobie, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom členstvo zaniklo. Bez ohľadu na 
vyššie uvedené, pri zániku členstva za trvania družstva má však každý doterajší člen nárok na vyrovnací podiel 
minimálne vo výške, ktorá sa rovná hodnote jeho základného členského vkladu. 

5. Na Vklady TD-Pay sa nevzťahuje ods. 4 článku 20 týchto stanov a pre Vklady TD-Pay sa vyrovnací podiel určí podľa 
osobitného kľúča nasledovne: pôžičky poskytnuté zo strany družstva členovi družstva podľa VOP TD-Pay – (splátky 
pôžičiek člena družstva družstvu podľa VOP TD-Pay + Vklady TD-Pay) = vyrovnací podiel Vkladov TD-Pay. 

6. Ak zanikne členstvo člena družstva, ktoré vzniklo na základe využitia výhod vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu 
uzavretého s  KTD (podiel na zisku získaný za obratové body), členovi nebude prináležať vyrovnací podiel za 
obratové body, ale za reinvestície zisku za obratové body sa generuje podiel a za podiely na zisku získané z bodov 
z  obratov prináleží vyrovnací podiel vo výške 1,- EUR (slovom jedno euro). Na nákup tohto podielu člen 
neinvestoval žiadne finančné prostriedky, podiel získal nakumulovaním obratových bodov v  zmysle VOP KTD. 
Z uvedeného vyplýva, že ak člen priamo neinvestoval žiadne finančné prostriedky na získanie podielov, preto ani 
vyrovnací podiel nemôže byť vyšší ako 1,- EUR (slovom jedno euro). 

7. Vyrovnací podiel je splatný uplynutím troch mesiacov od schválenia účtovnej závierky za rok, v  ktorom členstvo 
zaniklo, ak členstvo nezaniklo písomnou dohodou, resp. sa v písomnej dohode nedohodlo inak. Nárok na vyrovnací 
podiel má člen za obdobie trvania členstva.

8. Vyrovnací podiel sa uhrádza (i) spravidla v peniazoch alebo (ii) v nepeňažnej forme – iba ak predstavenstvo nevie 
zabezpečiť likviditu na účely výplaty vyrovnacieho podielu v zákonom a stanovách určenom čase (napr. odpredajom 
časti majetku družstva odchádzajúcemu členovi, vrátane možnosti odpredaja nehnuteľností vo vlastníctve družstva). 
Ak je výška vyrovnacieho podielu menšia, než je hodnota poskytnutej nehnuteľnosti (resp. akéhokoľvek iného 
majetku družstva, prostredníctvom ktorého sa v nepeňažnej forme vypláca vyrovnací podiel), je odchádzajúci člen 
povinný uhradiť družstvu rozdiel medzi hodnotou poskytovaného majetku družstva v nepeňažnej forme a hodnotou 
jeho vyrovnacieho podielu, a to v peniazoch a najneskôr do 5 dní od účinnosti prevodu majetku družstva na člena.  
Ak však člen uskutočnil akýkoľvek iný nepeňažný vklad do základného imania družstva, po jeho vystúpení 
z družstva sa pri výpočte nároku na vyrovnací podiel zohľadní aktuálna trhová hodnota daného nepeňažného vkladu 
(ku dňu zániku jeho členstva v družstve), resp. ak to nie je možné, je rozhodná dohodnutá hodnota nepeňažného 
vkladu pri jeho vložení. Pri určení výšky vyrovnacieho podielu sa prihliada na prípadné spôsobené škody, zníženie 
hodnoty aktív družstva, ktoré člen družstvu spôsobil vzájomnou spoluprácou alebo jeho samotným odchodom 
z pohľadu jeho prepojenia na jeho vklad. Konečnú hodnotu nepeňažného vkladu schváli členská schôdza.

9. Ak celková hodnota vyrovnacích podielov, ktoré má družstvo vyplatiť odchádzajúcim členom v danom kalendárnom 
roku, prevyšuje sumu 10% hrubého ročného príjmu družstva za účtovné obdobie, ktoré bezprostredne predchádza 
účtovnému obdobiu, v  ktorom členstvo zaniká, je možné vyplatiť vyrovnací podiel jednotlivým odchádzajúcim 
členom iba postupne, a  to v  5 splátkach za obdobie v  súhrne najviac 60 mesiacov, podľa rozhodnutia 
predstavenstva družstva. Rovnako sa postupuje aj v prípade ak v príslušnom kalendárnom roku zaniká členstvo iba 
jedného člena, ktorého vyrovnací podiel dosahuje výšku 10% z  hrubého ročného príjmu družstva za účtovné 
obdobie, ktoré bezprostredne predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom členstvo zaniká. Postup podľa čl. 20 ods. 7 
prvá veta stanov sa v prípadoch uvedených v  tomto odseku neuplatní. Tento postup sa uplatní z dôvodu ochrany 
aktív družstva v prospech zostávajúcich členov družstva.

10. Postup podľa čl. 20 ods. 7 prvá veta a  ods. 9 stanov sa neuplatní v  prípade člena/členov, ktorí nesúhlasia so 
zlúčením, splynutím alebo rozdelením družstva v prípade postupu podľa ustanovenia § 255 ods. 2 Obchodného 
zákonníka. V takom prípade je vyrovnací podiel povinný uhradiť členovi, ktorý z družstva vystúpil, právny nástupca 
družstva do jedného mesiaca odo dňa, keď na neho prešlo imanie družstva, a  to v plnom rozsahu vyrovnacieho 
podielu. 
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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 ešte pred dobou jeho splatnosti.

2. Členská schôdza môže určiť uznesením, ktorí členovia a do akej výšky majú voči družstvu uhradzovaciu povinnosť 
presahujúcu členský vklad na krytie strát družstva, až do výšky celkovej majetkovej účasti člena. Prípadný nárok 
družstva na náhradu škody spôsobenej dotknutým členom tým nie je dotknutý a môže sa vymáhať nad rámec 
uhradzovacej povinnosti člena. 

IV. ČASŤ

ORGÁNY DRUŽSTVA

Článok 22
Orgány družstva

1. Orgánmi družstva sú:

a) členská schôdza,

b) predstavenstvo,

c) kontrolná komisia.

2. Funkčné obdobie volených orgánov družstva je päťročné. Členovia prvých orgánov po založení družstva môžu byť 
volení na obdobie najviac troch rokov. 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. Nároky družstva zo zodpovednosti členov orgánov družstva za škodu uplatňuje predstavenstvo. Voči členom 
predstavenstva uplatňuje nároky družstva kontrolná komisia prostredníctvom ňou určeného člena. Za závažné alebo 
opakované porušovanie vnútorných predpisov hrozí takému členovi pozastavenie výkonu činnosti v tom orgáne, 
ktorého je členom. V krajnom prípade môže byť taký člen úplne vylúčený z družstva v zmysle čl. 11 týchto stanov. O 
pozastavení výkonu činnosti takého člena voleného orgánu rozhoduje predstavenstvo.

5. Všetky orgány družstva rozhodujú kolektívne, na rokovania schôdze sú pozývaní všetci ich členovia. Členstvo vo 
volených orgánoch družstva je nezastupiteľné.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. Ak stanovy neurčujú inak, orgány družstva sú uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov. 
Pri rozhodovaní členskej schôdze o splynutí, zlúčení, rozdelení a o inom zrušení družstva alebo zmene právnej 
formy alebo rozhodovaní o zrušení družstva s likvidáciou, má pri hlasovaní každý člen jeden hlas, pričom na 
platnosť uznesenia je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných členov. V prípade akýchkoľvek iných typov 
uznesení je na platnosť uznesenia postačujúci súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov.

10. 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.
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11. Do orgánov družstva nemôžu byť zvolení takí členovia, ktorí preukázateľne porušili vnútorné predpisy, podmienky 
spolupráce a pokyny predstavenstva v posledných troch rokoch pred uskutočnením voľby do orgánu družstva.

12.  Ak je členom družstva právnická osoba, je povinná splnomocniť fyzickú osobu zastupovaním v orgáne družstva.

13. 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.

14. 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.

15. Keďže s ohľadom na rozsah družstva nie je  možné zvolávať členskú schôdzu, pôsobnosť členskej schôdze plní 
prednostne zhromaždenie delegátov či tzv. elektronická členská schôdza (účasť členov formou elektronických 
prostriedkov podľa čl. 23 ods. 7 stanov). Voľba delegátov zúčastňujúcich sa na zhromaždení delegátov je 
vykonávaná predstavenstvom, v zmysle vnútorného predpisu Volebný poriadok. Predstavenstvo navrhuje 
kandidátov, pre jednotlivé volebné okrsky. Volebné okrsky musia mať podľa možnosti rovnaký počet hlasov. 
Kandidát, ktorý získa najviac hlasov sa stáva delegátom. Delegát zastupuje členov vo svojom volebnom okrsku 
jedným hlasom na zhromaždení delegátov. 

16. Predstavenstvo družstva má právo určiť akým spôsobom bude prebiehať členská schôdza. To znamená, že podľa 
okolností predstavenstvo určí, či členská schôdza prebehne prostredníctvom zhromaždenia delegátov, alebo či sa 
pripustí účasť členov formou elektronických prostriedkov podľa čl. 23 ods. 7 stanov, resp. či sa zvolá štandardná 
členská schôdza s osobnou prítomnosťou členov družstva. 

Článok 23
Členská schôdza

1. Členská schôdza je najvyšším orgánom družstva, na ktorom členovia sami alebo prostredníctvom svojich zástupcov 
uplatňujú svoje právo rozhodovať o záležitostiach družstva. Zastúpenie člena na členskej schôdzi iným členom 
družstva na základe udeleného plnomocenstva je prípustné, avšak splnomocnenec môže zastupovať maximálne 
jedného člena družstva. Splnomocnenie musí byť overené notárom a musí obsahovať ako má hlasovať 
splnomocnený člen v jednotlivých bodoch programu členskej schôdze. 

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 ktoréhokoľvek 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. Členská schôdza je povinná zvoliť dostatočný počet náhradníkov do 
volených orgánov družstva. Náhradník nastupuje namiesto odstupivšieho člena dňom účinnosti odstúpenia 
podľa určeného poradia. Ak náhradník nie je členskou schôdzou zvolený, môže príslušný orgán sám povolať 
zastupujúceho člena až do doby, keď sa môže vykonať riadna voľba nového člena. Zastupujúci člen má práva a 
povinnosti riadneho člena,

c) schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky,

d) rozhodovanie o rozdelení a použití zisku a spôsobe úhrady prípadnej straty, vrátane prípadnej príplatkovej 
povinnosti členov družstva,

e) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania, vrátane zapisovaného základného imania,

f) rozhodovanie o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva,

g) rozhodovanie o splynutí, zlúčení, rozdelení a o inom zrušení družstva, alebo o zmene právnej formy,

h) prerokovávanie správ predstavenstva, kontrolnej komisie, rozhodovanie o odvolaniach proti vylúčeniu člena 
predstavenstvom,

i) rozhodovanie o ďalších záležitostiach týkajúcich sa družstva a jeho činnosti, pokiaľ tak ustanovuje Obchodný 
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zákonník, tieto stanovy, prípadne pokiaľ si rozhodovanie o niektorej veci vyhradila.

5. Členom družstva sa termín, miesto a program rokovania oznámi prostredníctvom vlastného webového sídla - 
www.td-coop.eu alebo na odoslaných pozvánkach resp. pozvánkach zaslaných e-mailom výlučne z dôveryhodnej 
domény td-coop.eu, a to najneskôr 10 dní pred konaním členskej schôdze.

6. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomný nadpolovičný počet členov družstva. Pri rozhodovaní 
členskej schôdze o splynutí, zlúčení, rozdelení a o inom zrušení družstva alebo zmene právnej formy alebo o 
rozhodovanie o zrušení družstva s likvidáciou, má pri hlasovaní každý člen jeden hlas, pričom na platnosť uznesenia 
je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných členov. V prípade akýchkoľvek iných typov uznesení je na 
platnosť uznesenia postačujúci súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov. 

7. Zasadnutia členskej schôdze sa môžu členovia družstva zúčastniť aj na diaľku prostredníctvom elektronického 
komunikačného prostriedku, ktorý zabezpečí prenos rokovania členskej schôdze v reálnom čase (ďalej ako „účasť 
formou elektronických prostriedkov“), avšak, nie je možné zúčastniť sa členskej schôdze kombinovane, t.j. osobne 
a  formou elektronických prostriedkov súčasne. Členská schôdza umožní členom družstva byť plnohodnotne 
prítomní na členskej schôdzi prostredníctvom elektronických prostriedkov, zoznam ktorých predstavenstvo zverejní 
na webovom sídle družstva resp. oznámi členom v pozvánke na členskú schôdzu. Týmto členom bude umožnené 
hlasovať na členskej schôdzi elektronicky na diaľku (online). Členovi prítomnému na členskej schôdzi 
prostredníctvom elektronických prostriedkov bude vygenerovaný jedinečný kód (časovo limitovaný iba na trvanie 
elektronickej členskej schôdze a platný iba pre konkrétne ID člena), čím sa zabezpečí jedinečnosť a autentifikácia 
člena pri hlasovaní. Za člena, ktorý je právnickou osobou, sa formou elektronických prostriedkov môže zúčastniť 
a  hlasovať osoba oprávnená konať v mene tohto člena (právnickej osoby). Predstavenstvo družstva je povinné 
uskutočniť všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie účasti riadneho a nerušeného priebehu hlasovania 
prostredníctvom elektronických prostriedkov. Náklady súvisiace s  účasťou formou elektronických prostriedkov 
členov znáša družstvo.

8. Prejav vôle člena hlasujúceho online formou elektronických prostriedkov  (elektronický hlasovací lístok), vzniká pri 
samotnom online hlasovaní a musí obsahovať tieto náležitosti:

a) ID člena, alebo meno a priezvisko resp. pri právnickej osobe meno a priezvisko štatutárneho zástupcu 
prihláseného na elektronickej členskej schôdzi a názov právnickej osoby, v mene ktorej koná,

b) počet hlasov prináležiacich členovi,

c) označenie bodu programu členskej schôdze, ku ktorému sa predmetný hlasovací lístok vzťahuje, s uvedením 
výsledku hlasovania člena k označenému návrhu uznesenia členskej schôdze (či bol člen Za, Proti, alebo Zdržal 
sa hlasovania),

d) miesto, dátum a čas vyhotovenia (vyplnenia) hlasovacieho lístka (hlasovania člena družstva).

9. Člen družstva online hlasuje pre každý jednotlivý návrh uznesenia, o  ktorom sa na členskej schôdzi hlasuje 
samostatne. Elektronický hlasovací lístok ako prejav vôle člena hlasujúceho formou elektronických prostriedkov sa 
online zobrazuje účastníkom elektronickej členskej schôdze ako aj členom zvoleného pracovného predsedníctva 
členskej schôdze, osobám oprávneným sčítavať hlasy, zapisovateľovi a zvoleným overovateľom, a to online v čase 
hlasovania o  príslušnom uznesení členskej schôdze. Na túto skutočnosť musia byť členovia hlasujúci 
prostredníctvom elektronických prostriedkov výslovne upozornení, a na hlasovanie vyzvaní, pri hlasovaní o každom 
jednotlivom návrhu uznesenia členskej schôdze, na čo majú členovia časový priestor 60 sekúnd (ktorý sa online 
odpočítava až do ukončenia hlasovania). Pri hlasovaní o  návrhu uznesenia členskej schôdze pracovné 
predsedníctvo členskej schôdze vyčká na hlasovanie všetkých členov hlasujúcich prostredníctvom elektronických 
prostriedkov a zabezpečí v spolupráci s členom odstránenie prípadných technických problémov, ktoré znemožňujú 
hlasovanie. Ak nie je možné v  jednotlivých prípadoch technicky zabezpečiť výkon hlasovania prostredníctvom 
elektronického hlasovacieho lístka, predstavenstvo o  tom informuje člena a v prípade nečakaných technických 
porúch predstavenstvo rozhodne o prerušení konania elektronickej členskej schôdze a určí náhradný termín na 
dokončenie elektronickej členskej schôdze najneskôr do 3 týždňov od momentu prerušenia. Pričom elektronická 
členská schôdza sa považuje za ukončenú momentom odhlasovania posledného uznesenia v zmysle schváleného 
programu členskej schôdze. 

10. Pracovné predsedníctvo členskej schôdze bez zbytočného odkladu po prijatí elektronického hlasovacieho lístka od 
člena potvrdí prostredníctvom elektronických prostriedkov prijatie hlasov tomu, kto vykonal hlasovacie práva na 
členskej schôdzi formou elektronických prostriedkov.

11. Pri hlasovaní formou elektronického hlasovacieho lístka po vypršaní časového limitu určeného na vykonanie prejavu 
vôle, nie je možné prejav vôle člena už raz uskutočnený formou elektronického hlasovacieho lístka dodatočne 
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meniť. Pri každom jednotlivom hlasovaní má každý člen hlasujúci formou elektronického hlasovacieho lístka 
možnosť odoslať iba jeden hlasovací lístok.

12. V prípade účasti člena na členskej schôdzi formou elektronických prostriedkov nie je zastúpenie člena inou osobou 
(hoci aj členom družstva) na základe plnomocenstva prípustné.

13. Ak nie je členská schôdza uznášaniaschopná, zvolá predstavenstvo družstva náhradnú členskú schôdzu tak, aby sa 
konala najneskôr do troch týždňov odo dňa, kedy sa mala konať pôvodne zvolaná členská schôdza. Náhradná 
členská schôdza musí mať nezmenený program a je uznášaniaschopná pri účasti akéhokoľvek počtu prítomných 
členov. Pri rozhodovaní o splynutí, zlúčení, rozdelení a o inom zrušení družstva alebo zmene právnej formy alebo o 
rozhodovanie o zrušení družstva s likvidáciou, má pri hlasovaní každý člen jeden hlas, pričom na platnosť uznesenia 
je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných členov. V prípade akýchkoľvek iných typov uznesení je na 
platnosť uznesenia postačujúci súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov.

14. Pri hlasovaní členov družstva platí, že každý člen má jeden hlas viažúci sa na jeho základný členský vklad, resp. 
vstupný vklad. Ak člen navyše prebral záväzok na ďalší vklad do družstva, členovi družstva prináleží na každých 
332,- EUR (slovom tristotridsaťdva eur) hodnoty ďalšieho vkladu ďalší jeden hlas. Súčet členských vkladov je 
pomenovaný ako členský podiel člena. Ak ide o rozhodovanie o splynutí, zlúčení, rozdelení a o inom zrušení 
družstva alebo zmene právnej formy alebo o rozhodovanie o zrušení družstva s likvidáciou, má pri hlasovaní každý 
člen jeden hlas.

15. Na členskej schôdzi predsedá pracovné predsedníctvo, ktoré volia členovia po otvorení rokovania podľa návrhu 
predstavenstva družstva.

16. Členská schôdza si môže vyhradiť rozhodovanie v otázkach, ktoré nepatria do jeho pôsobnosti podľa ods. 4, formou 
uznesenia.

17. O každej členskej schôdzi sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať:

a) dátum a miesto konania schôdze,

b) prijaté uznesenia,

c) výsledky hlasovania,

d) neprijaté námietky členov, ktorí požiadali o ich zaprotokolovanie.

18. Prílohu zápisnice tvorí zoznam účastníkov schôdze, pozvánka na ňu a podklady, ktoré boli predložené k 
prerokúvaným bodom. Každý člen má právo vyžiadať si zápisnicu a jej prílohy na nahliadnutie.

19. Všetky ustanovenia týchto stanov upravujúce právne postavenie členskej schôdze sa rovnako uplatnia aj na 
rozhodovanie členov družstva, ak rozhodujú prostredníctvom zhromaždenia delegátov alebo prostredníctvom 
elektronickej členskej schôdze.

Článok 24
Predstavenstvo

1. Predstavenstvo je minimálne 5 (slovom päť) 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/zhromaždenia delegátov,

b) určovať smery podnikateľskej činnosti družstva na základe koncepcie činnosti družstva schválenej členskou 
schôdzou/zhromaždením 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) predkladať členskej schôdzi návrh na rozdelenie zisku, prípadne návrh na úhradu straty,

f) prerokovávať návrhy a podnety kontrolnej komisie, vyplývajúce z kontrolnej činnosti tohto orgánu a taktiež 
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výsledky kontrolnej činnosti vonkajších orgánov,

g) rozhodovať o zriaďovaní, tvorbe a použití fondov v súlade s platnými právnymi predpismi a týmito stanovami,

h) rozhodovať o poskytnutí pôžičky členovi družstva,

i) udeľovanie finančných sankcií a uplatňovanie výkonu práva vyplývajúceho z etického kódexu,

j) riadenie činnosti družstva a rozhodovanie o všetkých záležitostiach družstva, ktoré Obchodný zákonník alebo 
tieto stanovy nevyhradili inému orgánu.

3. Predstavenstvo družstva sa schádza k svojim rokovaniam spravidla jedenkrát mesačne, zvoláva ho predseda. Musí 
sa zísť do 10 dní (slovom desať 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 a je súčasťou stanov. Predstavenstvo môže viesť svoje rokovania aj elektronicky, 
prostredníctvom rôznych telekomunikačných prostriedkov. Spôsob rokovania určí predseda predstavenstva.

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 určených v organizačnom poriadku, či iných príslušných 
vnútorných predpisov a zmlúv. Keď právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisuje predseda alebo podpredseda a 
ďalší člen predstavenstva.

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 
príslušnou 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 družstva upravuje organizačný poriadok, ktorý 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 v mene družstva určuje organizačný poriadok.

Článok 25
Kontrolná komisia

1. Kontrolná komisia je 3 členným (slovom trojčlenným) nezávislým kontrolným orgánom družstva a je oprávnená 
kontrolovať celú jeho činnosť. V prípade, že dôjde k poklesu počtu členov kontrolnej komisie, je predstavenstvo 
oprávnené určiť dočasného náhradníka, do konania členskej schôdze, ktorá náhradníka vymenuje v súlade s čl. 23, 
ods. 4, písm. b) stanov.

2. Kontroluje najmä:

a) dodržiavanie stanov družstva a vnútorných predpisov,

b) plnenie uznesení družstevných orgánov,

c) tvorbu a použitie fondov,

d) prešetrovať sťažnosti členov a zamestnancov družstva,

e) vyjadrovať sa k 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.

3. Kontrolná komisia sa pri výkone svojej činnosti riadi aj vnútornými predpismi družstva. Vnútorné predpisy určené pre 
riadny výkon činnosti kontrolnej komisie nemenia výklad zákona o činnosti kontrolnej komisie. 

4. Správy o svojej činnosti predkladá členskej schôdzi, ktorej zodpovedá za svoju činnosť. Svoju pôsobnosť vykonáva 
nezávisle od ostatných orgánov družstva. Pri zistení nedostatkov žiada o nápravu predstavenstvo. V prípade, že 
predstavenstvo nerešpektuje odporúčania kontrolnej komisie postupuje kontrolná komisia v súlade s právomocami 
jej zverenými týmito stanovami a platnými právnymi predpismi. 
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5. Členstvo v kontrolnej komisii je nezlúčiteľné s členstvom v predstavenstve družstva. Za členov kontrolnej komisie 
nemôžu byť zvolení zamestnanci družstva.

6. Rokovania predstavenstva družstva je oprávnený zúčastniť sa predseda alebo ním poverený člen kontrolnej 
komisie.

7. Kontrolná komisia volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu. Voľbu si môže vyhradiť členská schôdza.

8. K svojmu rokovaniu sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

9. 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.

V. ČASŤ

HOSPODÁRENIE, MAJETOK A ZÁNIK DRUŽSTVA

Článok 26
Hospodárenie družstva

1. Družstvo hospodári samostatne, svoje náklady a potreby hradí z príjmov získaných predovšetkým z podnikateľskej 
činnosti, členských peňažných a nepeňažných vkladov, ako aj ďalších zdrojov.

2. Zo svojho zisku družstvo hradí prednostne dane, odvody a napĺňa nedeliteľný fond (ak je nutné plniť čl. 18, ods. 1 
stanov). Zisk po zdanení a  odvodoch družstvo využíva samostatne a  nemôže mu byť odňatý. O použití zisku 
rozhoduje členská schôdza na návrh predstavenstva družstva.

3. V záujme faktickej účasti členov na činnosti družstva a jeho hospodárskom výsledku využíva družstvo peňažné 
a nepeňažné vklady, pôžičky a inak získané zdroje, 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 určuje členská schôdza v súlade s platnými právnymi predpismi.

5. Družstvo môže hospodáriť s majetkom iných právnických alebo fyzických osôb na základe uzavretej zmluvy, napr. 
zmluvy o nájme a pod.

6. Všetky hodnoty, resp. majetok, s ktorým družstvo hospodári, musí byť riadne evidovaný a oceňovaný v súlade s 
platnými právnymi predpismi.

Článok 27
Zrušenie a zánik družstva

1. Družstvo sa zrušuje:

a) uznesením členskej schôdze, ak ide o zrušenie družstva s likvidáciou alebo o zrušenie družstva bez likvidácie s 
právnym nástupcom (ustanovenie § 255 Obchodného zákonníka),

b) z dôvodu podľa ustanovenia § 254 ods. 2 písm. b) Obchodného zákonníka,

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 zrušení družstva s likvidáciou likvidátor oznámi vstup družstva do likvidácie všetkým 
známym veriteľom. Zároveň je povinný zverejniť, že družstvo vstúpilo do likvidácie s výzvou, aby veritelia družstva a 
iné osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva v lehote, ktorá nesmie byť 
kratšia než tri mesiace. 

3. Ak sa má vykonať likvidácia majetku družstva členská schôdza vymenuje likvidátora. Návrh na rozdelenie 
likvidačného zostatku schvaľuje členská schôdza.

4. Likvidátor v rozsahu maximálne dovolenom platnými právnymi predpismi v priebehu likvidácie predovšetkým:

a) sústredí peňažné prostriedky na jednom účte v jednom peňažnom ústave,
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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 z likvidácie všetkých známych veriteľov družstva a naloží s likvidačným zostatkom spôsobom 
upraveným týmito stanovami a platnými právnymi predpismi.

4. Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov v súlade s čl. 20, ods. 3 stanov.

5. V  otázkach neupravených týmito stanovami sa v  prípade zrušenia družstva s  likvidáciou postupuje v  súlade 
s ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom a účinnom znení. 

VI. ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 28
Zákaz konkurencie

Členovia predstavenstva a kontrolnej komisie družstva 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 členstva v štatutárnych a dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré sú členmi družstva, resp. ktorých je 
toto družstvo členom alebo má v nich majetkovú účasť.

Článok 29
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 týchto stanov, sú  tieto subjekty (ďalej ako „strany“) povinné predložiť na 
rozhodnutie výlučne príslušným súdom Slovenskej republiky, v zmysle platných právnych predpisov na území Slovenskej 
republiky. 

Článok 30
Účinnosť stanov

Toto nové úplné znenie stanov bolo schválené členskou schôdzou, dňa 27.03.2021.

Predstavenstvo:

Martin Cigánek

Ing.Zuzana Lukáčová

Martina Cigáneková

Ing.Peter Zágora

Ing.Josef Pavlačka
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