ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDR. JOZEF PLAČKO S.R.O.
IČO: 47241411, Námestie Andreja Hlinku 29/34, Považská Bystrica, 017 01, SR
tel. 042/4324099; advokat@placko.sk

LESNÉ DRUŽSTVO PAPRADNO
STANOVY
(ďalej len „Stanovy“, v príslušnom gramatickom tvare, prijaté v súlade so zákonom č. 513/1991
Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších právnych predpisov,
schválením na ustanovujúcej schôdzi dňa 14. septembra 2014 v Kultúrnom dome Papradno)

Článok 1.
1.) Lesné družstvo Papradno je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb, založeným
za účelom obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich s vlastníctva nehnuteľností v
katastrálnom území Papradno, podnikania a zabezpečovania hospodárskych, poľovných, sociálnych a iných potrieb svojich členov.
2.) Družstvo je právnickou osobou založenou na dobu neurčitú a za porušenie svojich
záväzkov zodpovedá celým svojim majetkom; členovia Družstva neručia za záväzky Družstva.

Článok 2. Názov a sídlo
3.) Obchodné meno družstva je: Lesné družstvo Papradno, (v Stanovách ďalej len
„Družstvo“, v príslušnom gramatickom tvare).
4.) Sídlom Družstva je Papradno 314.

Článok 3. Predmet podnikania (činnosti) Družstva
1.) Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve v rozsahu voľných živností
2.) Poľnohospodárstvo a lesníctvo, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja.
3.) Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

4.) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo
iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

Článok 4. Vznik členstva
1.) Členom Družstva môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Papradno zapísaných
v zozname nehnuteľností vedenom Predstavenstvom Družstva, na ktorých družstvo vykonáva predmet podnikania.
2.) Členstvo v Družstve nie je podmienené pracovným vzťahom v Družstve.
3.) Členstvo v Družstve u fyzickej osoby vzniká:
a. pri založení Družstva dňom vzniku Družstva,
b. za trvania Družstva môže vzniknúť schválením prijatia písomnej prihlášky
žiadateľa o členstvo členskou schôdzou a zaplatením členského vkladu,
c. prevodom členstva,
d. iný spôsob vzniku členstva nie je možný, ak z tých ustanovení všeobecne
záväzných právnych predpisov, ktoré nepripúšťajú ich modifikáciu ani vylúčenie ich normatívneho / zaväzujúceho účinku dohodou (t.j. v kogentných ustanoveniach) všeobecne záväzných predpisov nevyplýva iné.
4.) Členstvo nevzniká pred zaplatením vstupného vkladu.
5.) O prijatí za člena na základe písomnej prihlášky, po zaplatení základného členského vkladu, rozhoduje predstavenstvo Družstva. V čase do zvolenia predsedajúceho
ustanovujúcej členskej schôdze rozhoduje o prijatí prihlášky zvolávateľ. Po zvolení
predsedajúceho ustanovujúcej členskej schôdze až do vzniku družstva rozhoduje
o prijatí prihlášky predsedajúci ustanovujúcej členskej schôdze.
6.) Prihláška musí obsahovať najmä tieto údaje: osobné údaje člena (meno, priezvisko,
dátum narodenia, bydlisko, číslo osobného dokladu fyzickej osoby, resp. názov a
sídlo, IČO a označenie štatutárneho orgánu u právnickej osoby); výšku základného
členského vkladu; súpis iného majetku ponúkaného družstvu do vlastníctva alebo
do užívania, ako majetková účasť člena na podnikateľskej činnosti družstva v prípade.
7.) Členstvo právnickej osoby v družstve vzniká dňom, ktorý vo svojom rozhodnutí o
prijatí právnickej osoby za člena družstva uvedie predstavenstvo družstva.
8.) Podmienkou vzniku členstva je splatenie členského vkladu určeného stanovami
(základný členský vklad) alebo v stanovách určenej časti základného členského
vkladu (vstupný vklad).

Článok 5. Prevod členských práv a povinností
1.) Členské práva a povinnosti môže člen previesť na iného člena Družstva v prípade,
ak nadobúdateľ členstva je vlastníkom (resp. spoluvlastníkom) niektorej z nehnu-

--- 2 ---

teľností, zapísaných v zozname nehnuteľností vedenom Predstavenstvom Družstva
podľa Článku 4, ods. 1.
2.) Dohoda o prevode členských práv a povinností na inú osobu ako člena Družstva
podlieha súhlasu predstavenstva. Takémuto súhlasu nepodlieha Dohoda o prevode
členských práv na príbuzného v priamom rade, manžela a súrodenca.
3.) Proti zamietavému rozhodnutiu predstavenstva sa môže člen odvolať na členskú
schôdzu.
4.) Rozhodnutím predstavenstva alebo členskej schôdze o schválení dohody o prevode
členských práv a povinností sa stáva nadobúdateľ členských práv a povinností členom Družstva v rozsahu práv a povinností prevádzajúceho člena. A to odo dňa
uvedeného v rozhodnutí príslušného orgánu.
5.) Dohoda o prevode členských práv a povinností musí mať písomnú formu a podpis
prevodcu nemusí byť osvedčený v prípade, ak je prílohou prihlášky rovnopis alebo
úradne overená fotokópia zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľností (uvedených
v zozname nehnuteľností podľa Článku 4, ods. 1) na nadobúdateľa. V prípade, ak
je prílohou prihlášky úradne neoverená fotokópia Zmluvy o prevode vlastníctva
(uvedených v zozname nehnuteľností podľa Článku 4, ods. 1), podpis prevodcu na
prihláške musí byť úradne osvedčený.
6.) Za úradne osvedčený podpis sa považuje osvedčenie podpisu alebo vyhlásenie
podpisu za vlastný v zmysle § 58 ods. 1 Notárskeho poriadku, alebo podľa zákona
č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov, alebo podľa Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch /vyhláška č. 32/1969 Zb./, Článok 5 písm. f).

Článok 6. Zánik členstva
1.) Členstvo v družstve zaniká:
a. písomnou dohodou, alebo
b. vystúpením (dňom oznámenia o vystúpení predstavenstvu Družstva), alebo
c. vylúčením, alebo
d. vyhlásením konkurzu na majetok člena, alebo
e. zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku člena,
alebo
f.

zánikom družstva,

g. v prípade prevodu členských práv podľa Článku č. 5 dňom uvedeným v
rozhodnutí príslušného orgánu a pokiaľ sa takýto súhlas nevyžaduje dňom
uzavretia tejto dohody,
h. fyzickej osobe smrťou, alebo vyhlásením za mŕtveho,
i.

právnickej osobe dňom jej zániku, alebo vstupom do likvidácie a v prípade,
že právnická osoba zanikla bez právneho nástupcu. Ak má právnická osoba
právneho nástupcu, vstupuje nástupca do všetkých jej doterajších členských
práv a povinností.
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2.) Člen môže byť vylúčený, ak opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti. Fyzická osoba môže byť vylúčená tiež, ak bola právoplatne odsúdená pre
úmyselný trestný čin, ktorý spáchala proti družstvu alebo členovi družstva. O vylúčení, ktoré sa musí členovi písomne oznámiť, rozhoduje predstavenstvo. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na členskú schôdzu.
3.) Ak bol konkurz na majetok člena, ktorého účasť v družstve zanikla podľa odseku 1,
písm. d) právoplatným rozhodnutím súdu zrušený z iných dôvodov ako po splnení
rozvrhového uznesenia alebo pre nedostatok majetku, účasť člena v družstve sa
obnovuje; ak družstvo už vyplatilo vyrovnací podiel, má nárok na jeho vrátenie. To
platí primerane aj vtedy, ak bola právoplatným rozhodnutím súdu zastavená exekúcia podľa osobitného zákona.
4.) Písomná dohoda o zániku členstva musí obsahovať údaje o vysporiadaní vzájomných práv a záväzkov a musí byť schválená predstavenstvom družstva, inak je neplatná.
5.) Člen môže z družstva vystúpiť. Vystúpenie sa musí Družstvu oznámiť písomne
a členstvo v takomto prípade zaniká po uplynutí 6 mesiacov odo dňa, keď písomné
oznámenie člena o vystúpení z Družstva bolo Družstvu doručené. Znáša pritom
všetky náklady súvisiace s nákladmi družstva o jeho vystúpení.
6.) Dedič členských práv a povinností poručiteľa môže požiadať družstvo o členstvo.
Súhlas predstavenstva sa nevyžaduje v prípade, ak dedič nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnostiam uvedeným v Článku 4. ods. 1.
7.) Dedič, ktorý sa nestal členom Družstva, má nárok na vyrovnací podiel člena, ktorého členstvo zaniklo.

Článok 7. Práva a povinnosti člena družstva
1.) Pomer účasti každého člena Družstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich
z členstva v Družstve je vyjadrený podielom výmery nehnuteľností patriacich členovi Družstva (zapísaných v zozname nehnuteľností vedenom Predstavenstvom
Družstva podľa Článku 4, ods. 1) ku celkovej výmere nehnuteľností všetkých členov (zapísaných v zozname nehnuteľností vedenom Predstavenstvom Družstva
podľa Článku 4, ods. 1). Výnimkou je hlasovanie na členskej schôdzi podľa Článku
11, ods. 5, písm. b).
2.) Člen Družstva má právo:
a. podieľať sa na riadení a kontrole činnosti družstva v súlade s platnou právnou úpravou a stanovami
b. voliť a byť volený do orgánov družstva
c. podieľať sa na zisku družstva podielom podľa týchto Stanov
d. podieľať sa na výhodách, ktoré družstvo poskytuje svojím členom podľa zákona a Stanov Družstva
e. získavať informácie o hospodárení Družstva, vnútrodružstevnom živote,
o činnosti orgánov Družstva a vonkajších vzťahov Družstva a nahliadnuť do
zoznamu členov Družstva
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f.

nazerať do účtovných a iných písomností Družstva týkajúcich sa úpravy
vzťahov medzi členom a Družstvom

g. zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov Družstva, predkladať návrhy a žiadať o nich vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa jeho osoby a požadovať výpis z uznesení, resp. opatrení orgánov Družstva.
3.) Povinnosti člena Družstva:
a. dodržiavať stanovy a iné vnútroorganizačné predpisy Družstva a plniť uznesenia družstevných orgánov
b. zložiť členský vklad spôsobom a v lehotách určených týmito Stanovami
c. chrániť a zveľaďovať majetok Družstva
d. pri vystúpení z Družstva a znášať všetky náklady súvisiace s nákladmi Družstva o jeho vystúpení.

Článok 8. Povinnosti Družstva
Povinnosti Družstva:
1.) viesť zoznam všetkých svojich členov
2.) zostavovať účtovnú uzávierku
3.) ostatné povinnosti družstva voči členom sú upravené podľa Obchodného zákonníka.

Článok 9. Výška základného členského vkladu
1.) Základné imanie Družstva tvorí súhrn členských vkladov, na ktorých splatenie sa
zaviazali členovia Družstva.
2.) Výšku členského podielu vyjadruje pomer členského vkladu k základnému imaniu
Družstva. Každý člen môže mať v Družstve len jeden členský podiel.
3.) Výška členského vkladu pre jednotlivých členov je odvodená od výmery pozemkov patriacich do vlastníctva člena, uvedených v Článku 4, ods. 1 a predstavuje za
každých začatých 1000 m2 sumu 0,50 €.
4.) Základný členský vklad je povinný člen Družstva zaplatiť Družstvu v lehote podľa
ustanovenia § 224 Obchodného zákonníka.
5.) Výška základného imania Družstva, ktoré sa zapisuje do obchodného registra (zapisované základné imanie) je …,- € (súčet členských vkladov, minimálne 1250 €).
6.) Družstvo nesmie vyplácať svojim členom úroky z členských vkladov, ak zákon neustanovuje inak.
7.) Členská schôdza môže poveriť predstavenstvo, aby rozhodlo o zvýšení základného
imania družstva do určitej výšky z čistého zisku alebo z iných zdrojov vlastného
imania družstva, ktoré nie sú účelovo viazané v nedeliteľnom fonde alebo v iných
fondoch družstva. Na zvýšení sa podieľajú členovia družstva podľa výšky ich dote-
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rajších vkladov, ak stanovy neurčujú iný spôsob zvýšenia podielu členov na základnom imaní družstva.
8.) 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.
9.) V prípade smrti fyzickej osoby, ktorá je členom družstva, družstvo zníži základné
imanie o vklad tohto člena, ak členstvo neprešlo na dediča, prípadne na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu. Pri zániku právnickej osoby, ktorá je členom
družstva, družstvo zníži základné imanie o vklad tohto člena, ak členstvo neprešlo
na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.
10.)
Družstvo zníži základné imanie o členské vklady, ktoré spočívali v majetkových
právach alebo v iných peniazmi oceniteľných hodnotách, ak člen na požiadanie
družstva nepreukázal, že ich nadobudol v súlade s právnym poriadkom.

Článok 10. Orgány Družstva
1.) Členská schôdza,
2.) Predstavenstvo,
3.) Kontrolná komisia.

Článok 11. Členská schôdza
1.) Schôdza členov Družstva (ďalej len „členská schôdza“) je najvyšším orgánom
Družstva.
2.) Členská schôdza sa schádza najmenej raz ročne.
3.) Člen Družstva má pri hlasovaní na schôdzi členov k dispozícii počet hlasov, ktorý
zodpovedá výmere zaokrúhlenej na celé štvorcové metre podľa zásad v Článku 7,
ods. 1.
4.) Hlasuje sa verejne, členská schôdza sa môže uzniesť aj na tajnom hlasovaní. Členská schôdza sa musí zvolať, ak o to požiada písomne aspoň jedna tretina všetkých
členov Družstva, kontrolná komisia, ako aj v ďalších prípadoch, ak tak určujú stanovy. Zvolanie členskej schôdze sa musí členovi oznámiť písomnou pozvánkou zaslanou doporučene najmenej 30 dní pred konaním schôdze. Členom s trvalým pobytom v Papradne sa zvolanie členskej schôdze oznamuje spôsobom v mieste obvyklým, najmä vyvesením pozvánky na Obecnej tabuli, obecným rozhlasom a
ostatným členom sa zvolanie členskej schôdze oznamuje písomne listovou zásielkou zaslanou na adresu ich trvalého pobytu v lehote najmenej 30 dní pred konaním schôdze. Pozvánka musí obsahovať miesto a čas konania členskej schôdze,
program rokovania a podpis predsedu družstva, alebo riaditeľa družstva alebo povereného člena predstavenstva družstva.
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5.) Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov Družstva, pričom hlas jedného člena na zisťovaní uznášaniaschopnosti je počítaný bez ohľadu na výmeru nehnuteľností vo vlastníctve člena Družstva.
a. pri vykonávaní pôsobnosti členskej schôdze podľa ods. 8 je potrebný súhlas väčšiny hlasov prítomných členov počítaných podľa ods. 3.
b. na prijatie iných uznesení, ako uvedených v ods. 8, je potrebný súhlas väčšiny hlasov prítomných členov; hlas jedného člena na takomto hlasovaní je
počítaný bez ohľadu na výmeru nehnuteľností vo vlastníctve člena Družstva.
6.) Ak členská schôdza nie je schopná uznášať sa, môže predstavenstvo zvolať náhradnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 1 hodinu po tom, ako bude konštatovaná
nespôsobilosť k rokovaniu o uznášaní sa. Na platnosť náhradnej členskej schôdze je
potrebný súhlas väčšiny hlasov prítomných členov; každý člen má na náhradnej
členskej schôdzi jeden hlas bez ohľadu na výmeru nehnuteľností vo vlastníctve
člena Družstva.
7.) Člen Družstva môže splnomocniť iného člena družstva, aby ho na členskej schôdzi
zastupoval. Člen Družstva sa môže dať zastúpiť inou fyzickou osobou, ktorá sa preukáže riadnym splnomocnením, nie starším ako jeden mesiac pred konaním schôdze.
8.) Do pôsobnosti členskej schôdze patrí:
a. voľba a odvolanie členov predstavenstva a kontrolnej komisie, ako i voľba 4
náhradníkov členov predstavenstva a dvoch náhradníkov členov kontrolnej
komisie, a to s určením ich poradia nástupníctva,
b. zmena stanov, ak zákon neustanovuje inak,
c. schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky,
d. rozhodovanie o rozdelení a použití zisku, prípadne spôsobe úhrady straty,
e. rozhodovanie o zvýšení alebo znížení zapisovaného základné imania,
f.

rozhodovanie o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva,

g. rozhodovanie o splynutí, zlúčení, rozdelení a o inom zrušení družstva alebo zmene právnej formy súhlasom 2/3 prítomných členov.
9.) 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.
e. prílohu zápisnice tvorí zoznam účastníkov schôdze, pozvánka na ňu a podklady, ktoré boli predložené k prerokúvaným bodom.
10.)
Každý člen Družstva má právo vyžiadať si zápisnicu a jej prílohy na nahliadnutie v mieste sídla predstavenstva.
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Článok 12. Predstavenstvo
1.) Predstavenstvo Družstva má 5 členov.
2.) Predstavenstvo riadi činnosť Družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach Družstva , ktoré tento zákon alebo stanovy nevyhradili inému orgánu.
3.) Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Družstva.
4.) Predstavenstvo plní uznesenia členskej schôdze a zodpovedá jej za svoju činnosť.
5.) Predstavenstvo je uznášania schopné, ak je na jeho schôdzi prítomná nadpolovičná
väčšina jeho členov. Predstavenstvo rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov.
Každý člen predstavenstva má jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas
predsedajúceho.
6.) Za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis
aspoň dvoch členov predstavenstva.
7.) Predstavenstvo sa schádza podľa potreby. Musí sa zísť do 10 dní od doručenia
podnetu kontrolnej komisie, ak na jej výzvu nedošlo k náprave nedostatkov.
8.) Predsedom Družstva je člen Predstavenstva, ktorého si na svojom prvom zasadnutí
zvolili členovia predstaventva. Podpredseda zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti. Zastupovaním môžu byť poverení aj ďalší členovia predstavenstva v určitom poradí určenom predstavenstvom.
9.) Predseda Družstva organizuje a riadi rokovanie predstavenstva. Predseda Družstva
organizuje a riadi aj bežnú činnosť družstva.
10.)
Predstavenstvo môže vymenovať finančného hospodára, ktorý zodpovedá za
vedenie účtovnej dokumentácie a spolupracuje – dodáva potrebný materiál ekonomickému pracovníkovi na spracovanie. Manipuluje s finančnými prostriedkami
na účte a v pokladni, kde najvyššiu hotovosť môže mať 200,- €. Vyššiu hotovosť
poukazuje na účet v banke do 3 dní. Výber z účtu robí finančný hospodár spolu
s určeným členom predstavenstva. Výšku odmeny pre finančného hospodára
a účtovníka určí predstavenstvo v dohode o vykonaní práce.
11.)
Členovia predstavenstva sa podieľajú na kontrole prípadných pracovných skupín Družstva a pri vytyčovaní porastov, vydávaní dreva, kontrole dreva a pri výkone
činnosti obhospodarovateľa lesných porastov v zmysle ust. § 326/2005 Z.z. zákon
o lesoch.

Článok 13. Členovia predstavenstva
1.) Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Družstva a všetkých jej členov. Najmä sú povinní
zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa
predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Družstva spôsobiť škodu
alebo ohroziť jeho záujmy, alebo záujmy jeho členov, a pri výkone svojej pôsob-
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nosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých členov alebo záujmy tretích osôb pred záujmom Družstva.
2.) Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej funkcie,
sú zodpovední spoločne a nerozdielne za škodu, ktorú tým Družstva spôsobili.
Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že pri výkone svojej
funkcie postupoval s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme
Družstva a všetkých jeho členov. Členovia predstavenstva nezodpovedajú za škodu
spôsobenú Družstva konaním, ktorým vykonávali uznesenie členskej schôdze; to
neplatí, ak je uznesenie členskej schôdze v rozpore s právnymi predpismi alebo so
stanovami Družstva. Členov predstavenstva nezbavuje zodpovednosti, ak ich konanie kontrolná komisia schválila.
3.) Dohody medzi Družstva a členom predstavenstva obmedzujúce alebo vylučujúce
zodpovednosť člena predstavenstva sú zakázané; Stanovy Družstva nemôžu obmedziť alebo vylúčiť zodpovednosť člena predstavenstva. Družstvo sa môže vzdať nárokov na náhradu škody voči členom predstavenstva alebo uzatvoriť s nimi dohodu
o urovnaní najskôr po troch rokoch od ich vzniku, a to len ak s tým vysloví súhlas
členská schôdza.

Článok 14. Kontrolná komisia
1.) Kontrolná komisia má 3 členov.
1.) Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť Družstva a prerokúva
sťažnosti jeho členov. Zodpovedá iba členskej schôdzi a je nezávislá od ostatných
orgánov Družstva.
2.) Kontrolná komisia sa vyjadruje k účtovným závierkam, ktoré je Družstva povinné
vyhotovovať podľa osobitného predpisu a k návrhu na rozdelenie zisku alebo k návrhu úhrady straty Družstva.
3.) Na zistené nedostatky upozorňuje Kontrolná komisia Predstavenstvo a vyžaduje zaistenie nápravy.
4.) Kontrolná komisia sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace.
5.) Kontrolná komisia volí zo svojich členov predsedu.
6.) Kontrolná komisia je oprávnená vyžadovať si u Predstavenstva akékoľvek informácie o hospodárení Družstva. Predstavenstvo je povinné bez zbytočného odkladu
oznámiť kontrolnej komisii všetky skutočnosti, ktoré môžu mať závažné dôsledky v
hospodárení alebo postavení družstva a jeho členov.
7.) Na jednotlivé úkony môže kontrolná komisia poveriť jedného alebo viacerých členov, ktorí v tejto veci majú oprávnenie žiadať informácie v rozsahu oprávnení kontrolnej komisie.
8.) Na povinnosti členov kontrolnej komisie a na ich zodpovednosť platia primerane
ustanovenia Článku 13.

Článok 15. Spoločné ustanovenia o členstve v orgánoch družstva
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1.) Funkčné obdobie členov orgánov Družstva sú štyri roky; členovia prvých orgánov
po založení Družstva sú volení len na obdobie troch rokov.
2.) Členovia orgánov Družstva môžu byť volení opätovne.
3.) Každému členovi Predstavenstva, alebo Kontrolnej komisie (ďalej orgánu Družstva)
patrí jeden hlas. Hlasuje sa verejne; na tajnom hlasovaní sa môže uzniesť rokujúci
orgán.
4.) Člen družstva, ktorý je do svojej funkcie zvolený, môže z funkcie odstúpiť, je však
povinný oznámiť túto skutočnosť orgánu, ktorého je členom. Jeho funkcia sa skončí
dňom, keď odstúpenie prerokoval orgán oprávnený na to podľa stanov. Ak stanovy
neurčujú inak, prerokuje odstúpenie orgán, ktorý ho zvolil. Príslušný orgán musí
prerokovať odstúpenie na svojom najbližšom zasadaní po tom, čo sa o odstúpení
dozvedel, najdlhšie však do troch mesiacov od doručenia odstúpenia orgánu,
z ktorého odstupuje. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa odstúpenie pokladá za
prerokované.
5.) Funkčné obdobie člena orgánu Družstva zanikne niektorou z právnych skutočností
podľa Článku 6 ods. 1, alebo písomným vzdaním sa funkcie, alebo právoplatným
odsúdením za úmyselný trestný čin proti majetku, alebo hospodársky trestný čin,
alebo trestný čin prijímania úplatku, alebo trestný čin podplácania, alebo trestný čin
nepriamej korupcie.
6.) Ak dôjde počas volebného obdobia k zániku funkcie člena v orgáne Družstva niektorou z právnych skutočností podľa ods. 4, členom orgánu Družstva sa na návrh
orgánu v ktorom zanikla funkcia člena sa stáva člen Družstva, ktorý bol zvolený
ako náhradník v posledných voľbách a súhlasí s ustanovením do funkcie. V prípade, ak s funkciou členstva v orgáne Družstva nesúhlasí, nastupuje na jeho miesto
ďalší náhradník podľa predchádzajúceho postupu. Takto ustanovený člen orgánu
Družstva sa stáva členom orgánu Družstva do konca pôvodného volebného obdobia člena, ktorému zanikla funkcia.
7.) Ak dôjde k zániku funkcie predsedu orgánu Družstva počas funkčného obdobia, na
ktoré bol zvolený, orgán Družstva ktorému zanikla funkcia predsedu je povinný
bez zbytočného odkladu zvoliť v doplňovacích voľbách nového predsedu orgánu.
Doplňovacie voľby predsedu orgánu Družstva sa uskutočnia po doplnení orgánu na
pôvodný počet členov (Článok 12, ods. 1 alebo Článok 14, ods. 1) podľa odseku č.
5. Takto ustanovený Predseda orgánu Družstva sa stáva predsedom do konca pôvodného volebného obdobia predsedu orgánu Družstva, ktorý svoju činnosť ukončil, alebo ktorému funkcia predsedu zanikla.
8.) Zástupcovia právnických osôb, ktorí sú členmi orgánov družstva, majú rovnakú
zodpovednosť, akoby boli členmi týchto orgánov osobne. Za ich záväzky z tejto
zodpovednosti ručí právnická osoba, ktorá ich splnomocnila.
9.) Funkcie člena Predstavenstva a člena Kontrolnej komisie sú navzájom nezlučiteľné.
10.)
Členovia orgánov Družstva nesmú byť podnikateľmi ani členmi štatutárnych a
dozorných orgánov právnických osôb s obdobným predmetom činnosti.
11.)
Členovi Predstavenstva alebo Kontrolnej komisie možno priznať za výkon jeho
funkcie odmenu, výšku odmeny určí členská schôdza.

--- 10 ---

Článok 16. Vyrovnací podiel
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 ak to
vyplýva zo stanov, aj v iných zabezpečovacích fondoch. 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 spoločníka v spoločnosti, 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.) Vyrovnací podiel sa uhrádza v peniazoch, ak dohodou s oprávnenou osobou nie je
určený iný spôsob vyrovnania.

Článok 17. Pracovné vzťahy v Družstve
1.) Na pracovné vzťahy v družstve sa primerane vzťahuje Zákonník práce a iné všeobecne záväzné právne predpisy, ak zákon alebo tieto stanovy neustanovujú inak.
O pracovnom pomere členov družstva prípadne iných osôb s družstvom rozhoduje
predstavenstvo družstva.
2.) Na prijatie do pracovného pomeru má prednostné právo člen družstva, ak spĺňa
kvalifikačné predpoklady požadované pre vytvorené alebo uvoľnené pracovné
miesto v družstve. Dňom skončenia pracovného vzťahu člena družstva k družstvu
členstvo člena v družstve nezaniká.
3.) Odmena za prácu v družstve je vyplácaná podľa vnútro družstevných zásad odmeňovania za prácu v družstve. Výška mzdy – odmeny má byť upravená v zmluve
o práci člena v družstve alebo v pracovnej zmluve.
4.) Odborný lesný hospodár vykonáva práce dodávateľským spôsobom podľa uzavretej
zmluvy, vlastným menom na vlastný účet a zodpovednosť v úzkej a trvalej spolupráci s predsedom, podpredsedom a finančných hospodárom. Pracovnú náplň, povinnosti a odmeňovanie odborného lesného hospodára určí predstavenstvo.

Článok 18. Hospodárenie Družstva
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1.) Na hospodárenie Družstva a evidenciu majetku Družstva sa primerane vzťahujú
všeobecne platné právne predpisy o hospodárení a o sústave ekonomických informácií. Družstvo bude dôsledne dodržiavať zásady racionálneho obhospodarovania
lesa, poľnohospodárskej pôdy a poľovníctva v zmysle platných právnych predpisov.
2.) Za hospodárenie družstva zodpovedá predstavenstvo družstva. O majetku družstva
rozhoduje predstavenstvo Družstva. O prevode majetku družstva v hodnote nad
5000,- € je potrebný predchádzajúci súhlas členskej schôdze Družstva.

Článok 19. Ročná účtovná závierka
1.) Družstvo je povinné zostaviť individuálnu účtovnú závierku.
2.) Predstavenstvo predkladá členskej schôdzi na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie
zisku alebo úhradu strát v súlade so stanovami.
3.) Členovia Družstva môžu vyžiadať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku a úhrady strát na
nahliadnutie.
4.) Ak osobitný zákon ukladá Družstvu povinnosť vyhotoviť výročnú správu, predstavenstvo predkladá členskej schôdzi na prerokovanie spolu s riadnou individuálnou
účtovnou závierkou alebo mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou výročnú správu. Ak tak určujú stanovy, predstavenstvo zabezpečí vypracovanie výročnej
správy o hospodárení Družstva, ktorá obsahuje prehľad obchodnej činnosti v uplynulom roku a predpoklady jeho ďalšieho podnikania, ako aj ďalšie skutočnosti určené stanovami. Výročnú správu o hospodárení Družstva predkladá predstavenstvo
spolu s riadnou individuálnou účtovnou závierkou alebo mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou na prerokovanie členskej schôdzi. Výročnú správu predkladá predstavenstvo spolu s ročnou účtovnou závierkou na prerokovanie členskej
schôdzi.

Článok 20. Spôsob použitia zisku a úhrady prípadnej straty
1.) Na určení zisku, ktorý sa má rozdeliť medzi členov, sa uznáša členská schôdza pri
prerokovaní individuálnej účtovnej závierky.
2.) Členská schôdza pri rozhodovaní o rozdelení zisku prihliada v prvom rade na potreby rozvoja Družstva. Prednostne sa zo zisku uhrádza prípadná strata za predchádzajúce účtovné obdobia
3.) Podiel člena na zisku určenom na rozdelenie medzi členov sa určí pomerom výmery nehnuteľností uvedených v Článku 4, ods. 1, ktoré vlastní a zároveň trvaním
členstva minimálne jeden kalendárny rok so začiatkom od 1. 1. a končiac 31. 12.
toho kalendárneho roku. U členov, ktorých členstvo v rozhodnom roku trvalo len
časť roka, sa tento podiel pomerne kráti.
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Článok 21. Nedeliteľný fond
1.) Družstvo pri svojom vzniku zriaďuje nedeliteľný fond vo výške jednej polovice 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 tohto zákona vytvára
povinne, iba na hospodárske účely určené stanovami Družstva, na prekonanie nepriaznivého priebehu hospodárenia Družstva alebo na krytie strát Družstva, ak osobitný zákon neustanovuje inak. O použití nedeliteľného fondu rozhoduje predstavenstvo Družstva.

Článok 22. Zrušenie a likvidácia Družstva
1.) Družstvo zaniká výmazom z obchodného registra.
2.) Družstvo sa zrušuje:
a. uznesením členskej schôdze, ak ide o zrušenie Družstva s likvidáciou alebo
zrušenie Družstva bez likvidácie s právnym nástupcom (§255 Obchodného
zákonníka),
b. zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a
odmeny správcu konkurznej podstaty, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,
c. rozhodnutím súdu,
d. dosiahnutím účelu, na ktorý bolo družstvo zriadené.
3.) Rozhodnutie členskej schôdze o zrušení sa osvedčuje notárskou zápisnicou.
4.) Ak obchodný zákonník neustanovuje inak, vstupuje zrušené Družstvo do likvidácie. Likvidátorov vymenúva členská schôdza na návrh predstavenstva. Likvidátorom
môže byť len fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá spĺňa predpoklady na
realizáciu úkonom spojených s likvidáciou. Členská schôdza menuje najmenej
troch a najviac piatich likvidátorov.
5.) Likvidátori sú povinní vypracovať pred rozdelením likvidačného zostatku návrh na
jeho rozdelenie, ktorý prerokúva členská schôdza. Návrh na rozdelenie sa musí ma
požiadanie predložiť každému členovi Družstva.
6.) Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov Družstva tak, že sa im vyplatí splatená
časť ich členského vkladu. Zvyšok likvidačného zostatku sa rozdelí medzi členov,
ktorých členstvo trvalo ku dňu zrušenia aspoň jeden rok, a to podľa rozsahu, v
akom sa podieľajú na základnom imaní družstva.
7.) Uznesenie členskej schôdze o zlúčení, splynutí alebo rozdelení Družstva musí obsahovať určenie právneho nástupcu a vymedzenie imania, ktoré na neho prechádza. Pri rozdelení Družstva členská schôdza určí, ako sa imanie Družstva a jeho
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členovia rozdelia. Pri tomto určení sa vezme zreteľ na oprávnené záujmy jednotlivých členov.
8.) 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
podľa Článku 16 je povinný uhradiť členovi, ktorý z Družstva vystúpil, právny nástupca Družstva do jedného mesiaca odo dňa, keď na neho prešlo imanie Družstva.

Článok 23. Volebný poriadok
1.) Členovia orgánov Družstva sa v určenom počte volia v jednokolových voľbách.
Voľby sa konajú v mieste a čase určenom Predstavenstvom Družstva, ktoré zodpovedá za riadnu prípravu volieb. Za riadny priebeh volieb zodpovedá členskou
schôdzou zvolená päťčlenná Volebná komisia. Volebná komisia zo svojich členov
zvolí hlasovaním predsedu komisie. Kandidát na členstvo do orgánov Družstva
nemôže byť členom volebnej komisie.
2.) Kandidátom na funkciu v orgánoch Družstva môže byť len člen Družstva.
3.) Predstavenstvo vypracuje hlasovacie lístky pre voľbu členov do orgánov Družstva.
4.) Kandidátne listiny musia byť zverejnené na informačnej tabuli Družstva a na webovom sídle Družstva najmenej 25 dní pred konaním volieb.
5.) Každý volič svojim podpisom vo voličskom zozname potvrdí prevzatie hlasovacieho lístka s vyznačeným počtom hlasov v pravom hornom rohu spôsobom, ktorý
neumožňuje dopisovať alebo upravovať číselný údaj o počte hlasov, ktoré mu patria podľa Článku 7, ods. 1. Po prevzatí hlasovacieho lístka vykoná volič voľbu v
mieste na tom určenom spôsobom zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta, ktorému dáva svoj hlas.
6.) V prípade elektronického spôsobu hlasovania bude hlas v prospech kandidáta
označený spôsobom, ktorý je v súlade s možnosťami platnými pre elektronickú
voľbu. Označiť možno najviac toľko kandidátov, koľko má volený orgán členov. Ak
je na hlasovacom lístku označených viac kandidátov, ako je stanovený počet členov orgánu, do ktorého sa volí, lístok je neplatný. Ak nie je označený žiaden kandidát, hlasovací lístok je platný.
7.) Po vykonaní voľby všetkými členmi Družstva, ktorí sa zúčastnili voľby volebná komisia odpečatí hlasovaciu urnu a spočíta hlasy bez prítomnosti iných osôb. Po spočítaní hlasov vyhotoví „Správu o výsledku volieb“, ktorá obsahuje:
a. Miesto, dátum a čas konania volieb
b. Zloženie členov volebnej komisie: meno priezvisko a adresu predsedu a
členov volebnej komisie
c. Počet všetkých oprávnených voličov, počet zúčastnených voličov, počet
vydaných hlasovacích lístkov, odovzdaných hlasovacích lístkov, z toho
platných a neplatných, počet hlasov získaných jednotlivými kandidátmi a
mená zvolených kandidátov do orgánov Družstva.
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8.) Správu o výsledku volieb podpíšu všetci prítomní členovia volebnej komisie. V prípade výhrady niektorého člena volebnej komisie je tento povinný uviesť písomné
odôvodňujúce stanovisko, ktoré bude súčasťou protokolu o výsledku volieb a dokumentácie o konaní volieb. Volebná komisia protokol o výsledku volieb vyvesí na
informačnej tabuli Družstva, webovom sídle Družstva a požiada o zverejnenie na
informačnej tabuli Obecného úradu.
9.) Členom orgánu Družstva sa stane kandidát, ktorý získa vo voľbách najviac hlasov.
10.)
Prvostupňovým riadnym opravným prostriedkom ku Správe o výsledku volieb
kandidáta, ktorý má pochybnosť o správnom spočítaní hlasov je právo požiadať Volebnú komisiu o preverenie sčítania hlasov a výsledkov volieb v lehote do 15 dní
od ukončenia volieb.
11.)
Druhostupňovým riadnym opravným prostriedkom, po vyčerpaní prvostupňového riadneho opravného prostriedku Správy o výsledku volieb, je všeobecný súd.
Členovia Družstva vyhlasujú, že túto zásadu nepovažujú za zbavenie ústavného
práva na domáhanie sa práva na súdnu ochranu zákonom ustanoveným postupom
na nezávislom a nestrannom súde. Táto zásada, v rámci dispozitívnych možností
zákona, vyjadruje vopred dohodnutý postup reflektujúci snahu správnej prevencie
a profylaxie riešiť vzájomné spory medzi členmi Družstva prioritne cestou zmieru,
alebo podľa ods. 10 a až po márnom vyčerpaní týchto prostriedkov má byť spor riešený súdom. Uvedené sa primerane týka aj iných sporov Členov družstva, pričom
vecnú pôsobnosť Volebnej komisie v takomto prípade vykonáva Kontrolná komisia.
12.)
Dokumentácia spojená s konaním volieb, Správa o výsledku volieb a hlasovacie
lístky sa trvale archivujú na Družstve. V prípade elektronického spôsobu hlasovania
sa údaje o hlasovaní budú trvale archivovať vhodným spôsobom. Archiváciu zabezpečuje a dokumentáciu zapečatí Volebná komisia.
13.)
Voľba uskutočnená na ustanovujúcej schôdzi dňa 14. septembra 2014 členov
prvých orgánov Družstva podľa Článku 15, ods. 1 za bodkočiarkou (na obdobie prvých troch rokov) je osobitne upravená v prechodných ustanoveniach, Článok 25,
ods. 3.

Článok 24.

Osobitné ustanovenia

1.) Právne pomery Družstva sú prioritne upravené Stanovami, ak zo znenia ustanovení,
ktoré nepripúšťajú ich modifikáciu ani vylúčenie ich normatívneho / zaväzujúceho
účinku dohodou (t.j. v kogentných ustanoveniach) všeobecne záväzných predpisov nevyplýva iné.
2.) Na práva a povinnosti neupravené týmito Stanovami sa vzťahujú prednostne príslušné
ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych
predpisov a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.

Článok 25. Prechodné ustanovenia
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1.) Ustanovujúca schôdza Družstva uskutočnená 14. septembra 2014 a všetky prijaté
uznesenia, vrátane stanov a voľby do orgánov Družstva je prejavom vôle osôb, ktoré
podali prihlášku do Družstva, vyjadrujúca záujem aby Lesné družstvo Papradno bolo
založené riadne, podľa platných právnych predpisov.
2.) Osoby ktoré podali prihlášku za člena Družstva vyhlasujú, že súhlasia s činnosťou a
vedením ustanovujúcej schôdze zvolávateľom do zvolenia predsedajúceho členskej
schôdze uskutočnenej v záujme založenia a vzniku Družstva, voľbou predsedajúceho
členskej schôdze a jeho vedením ustanovujúcej schôdze a vyhlasujú, že sa oboznámili
a súhlasia s určením zapisovaného základného imania, schvaľujú Stanovy a prvú voľbu
členov predstavenstva a kontrolnej komisie.
3.) Voľba členov predstavenstva a kontrolnej komisie počas ustanovujúcej schôdze dňa
14. septembra 2014 sa uskutoční prečítaním zoznamu navrhovaných členov predstavenstva, kontrolnej komisie, náhradníkov do predstavenstva a náhradníkov do kontrolnej komisie Družstva predsedajúcim schôdze a prijatím uznesenia podľa Článku 11,
ods. 5, písm. a.), a ich odsúhlasením hlasovaním väčšiny hlasov prítomných členov počítaných tak, že hlasujúci má pri hlasovaní na schôdzi členov k dispozícii počet hlasov,
ktorý zodpovedá výmere pozemkov v jeho vlastníctve (zapísaných v zozname nehnuteľností podľa Článku 4, ods. 1 zaokrúhlenej na celé štvorcové metre s tým, že pomer
účasti každého hlasujúceho je vyjadrený podielom výmery nehnuteľností patriacich
hlasujúcemu ku celkovej výmere nehnuteľností všetkých hlasujúcich.
4.) Osoby ktoré podali prihlášku za člena Družstva vyhlasujú, že hlasovanie o členoch
predstavenstva a kontrolnej komisie Družstva na ustanovujúcej schôdzi dňa 14. septembra 2014 považujú za mimoriadnu a osobitnú voľbu členov s tým, že spôsob voľby
nepovažujú za porušenie ustanovenia Článku 23, ods. 3, 4, 5, 6, 7 a 9 Stanov; výslovne
vyhlasujú, že uskutočnenie tejto voľby je osobitné a mimoriadne najmä tým, že vyjadruje záujem rozumne sa vysporiadať s povinnosťou uskutočniť voľby orgánov Družstva
podľa všeobecne platných právnych predpisov, nakoľko každá ďalšia voľba už bude
uskutočnená podľa zásad, upravujúcich pravidelnú voľbu členov po riadnom uplynutí
prvého volebného obdobia v súlade so Stanovami.
5.) Týmto nie je dotknuté právo člena Družstva obrátiť sa s návrhom na začatie konania na
príslušný súd Slovenskej republiky.

Článok 26. Záverečné ustanovenia
1.) Pre nepredvídaný prípad, že by Stanovy neboli platné, je ich znenie prejavom vôle
osôb, ktoré podali prihlášku do Družstva (ako vlastníci nehnuteľností v zapísaných v
zozname nehnuteľností vedenom Predstavenstvom Družstva podľa Článku 4, ods. 1)
pokračovať v tradícii ich právnych predchodcov, v súlade s platnými právnymi predpismi ako dohoda o dispozitívnych ustanoveniach ustanovení Obchodného zákonníka
o družstvách a je podkladom na jeho zápis do Obchodného registra. Ak niektoré ustanovenia Stanov nie sú celkom, alebo z časti platné, alebo účinné, alebo neskôr stratia
platnosť, alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť, alebo účinnosť ostatných ustanovení Stanov, pokiaľ je takéto neplatné, alebo neúčinné ustanovenie právne oddeliteľné od zvyšku Stanov. Záujemcovia o členstvo v Družstve sa zaväzujú takéto neplatné či neúčinné ustanovenie nahradiť novým platným a účinným ustanovením, t.j. práv-
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nou úpravou, ktorá svojim obsahom bude čo najvernejšie zodpovedať, alebo sa aspoň
približovať podstate, účelu a zmyslu pôvodného ustanovenia.
2.) Všetky ustanovenia týchto Stanov zmluvy majú byť vykladané v prospech úmyslu členov Družstva.

Papradno 14. septembra 2014

Členovia Predstavenstva:

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………
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