
STANovY
LESNEHO DRUŽSTVA PAPRADNO

prijaté v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len ,rStanovyí.)

čHnok I.
základné ustanovenia o družstve

1. Lesné družstvo Papradno (ďalej len ,,družstvo") je spoloěenstvom neuzavretého poětu
osób založeným za úěelom obstarávania spoločných vecí svojich členov vypl;fivajúcich z
vlastníctva pozemkov nachádzajúcich sa v okrese Považská Bystrica, obec Papradno,
k.ú. Papradno, podnikania v oblasti lesníctva, poťovníctva, poťnohospodárstva
a zabezpečovania hospodárskych, sociálnych a iných potrieb svojich ělenov.

2. Družstvo je právnickou osobou založenou na dobu neurěitú a za porušenie svojich
závázkov zodpovedá celým svojim majetkom. Členovia družstva neručia za závázky
družstva.

3. Obchodné meno družstva je: Lesné družstvo Papradno.
4. Sídlom družstva je: 018 13 Papradno 314.
5. Základné imanie družstva tvorí súhrn ělenských vkladov, na splatenie ktorých sa

členovia družstva zaviazalí podťa týchto Stanov.
6. Základné imanie družstva zapisované do Obchodného registra je 2 472,- € (dvetisíc

štyristosedemdesiatdva eur).
7. Členský podiel predstavuje mieru účasti člena na družstve. Jeho výška sa určuje

pomerom výmery pozemkov podl'a čl. I. bod 9. all ačl. ilI. bod 2. Stanov vo
vlastníctve člena ksúhrnu výmery pozemkov podťa čl. I. bod 9. all ačl. III. bod 2.
Stanov vo vlastníctve všethých členov. Každý člen móže mať v družstve len jeden
členský podiel. Celkov} súčet menovitých hodnót ělenských vkladov do družstva sa
musí rovnať menovitej hodnote základného imania družstva.

8. Členský vklad je súhrn peňažrých prostriedkov a iných peniazmi oceniteťných hodnót,
ktoré sa člen družstlta zav'ázuje vložiť do družstva a podieťať sa s nimi na výsledku
podnikania družstva. Členský vklad tvorí súhrn základného členského vkladu a ďalších
ělenských vkladov.

9. Zel<ladný členskývkladčlenadružstvapredstawje 1,-€nakaždých izaěatých2500m2
výmery pozemkov v k.ú. Papradno vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve člena družstva,
ktoré ělen družstva odovzdáva do užívarria družstvu, poěítanej z celkovej výmery
pozemku podťa veťkosti vlastníckeho alebo spoluvlastníckeho podielu člena družstva.

10. Podmienkou vzniku členstva je, okrem podmienok uvedených v zákone ě. 5I3l199I Z.z.
Obchodný zákonník v zneni neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník")
a týchto Stanovách, splatenie základného členského vkladu.

11. Člen družstva sa v pdpade odovzdania ďalšej pódy do užívania družstvu móže zaviazať
kďalšiemu členskému vkladu vo výške 1,- € na každýchizaěatých2500 m2 výmery
pozemkov v k.Ú. Papradno vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve člena družstva,
počítanej z celkovej výmery pozemku podťa velkosti vlastníckeho alebo
spoluvlastníckeho podielu ělena družstva.



12. Družstvo nesmie vrátiť svojim členom ělenské vklady ani vyplácať úroky z členských
vkladov, ak Obchodný zákonník neustanovuje inak.

13. Členská schódza móže poveriť predstavenstvo, aby rozhodlo o zvýšení základného
imania družstva do určitej vYšky z čistého zisku alebo z iných zdrojov vlastného imania
družstva, ktoré nie sú účelovo viazané v nedeliteťnom fonde alebo v iných fondoch
družstva. Na zv,ýšení sa podieťajú členovia družstva podťa vYšky ich doterajších
vkladov.

14. Ak je to nevyhnutné na krytie straty družstva, ktoru nemožno kryt' z iných zdrojov
vlastného imania, členská schódza móže rozhodnúť o znižení ztíkladného imania a o
pomernom zníženi členských vkladov ělenov družstva.

15. V prípade smrti Szickej osoby, ktorá je členom družstva, družstvo zníži zél<ladné 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 fuzickú osobu
alebo právnickú osobu.

čHnok II.
Predmet podnikania Družstva

Predmetom podnikania Družstva je:

1. PoskYovanie služieb v lesníctve a poťovníctve.
2. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva.
3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteťovi (maloobchod) alebo iným

prevádzkovateťom živností (vel'koobchod).
4. Polhohospodarstvo a lesníctvo, vrátane predaja nespracovaných polhohospodárskych

a lesných v}robkov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja.

čtánok III.
vznik azánikčlenstva

Členmi družstva móžu byť fyzické i právnické osoby.
Členom družstva móže byť len tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom
pozemkov nachádzajícich sa v okrese Považská Bystrica, obec Papradno, k.ú. Papradno,
a ktorá má pri podaní prihlášky s družstvom uzatvorenú zmluvu o odovzdaní týchto
pozemkov do užívania družstva.
Členstvo ffzických osób nie je podmienené pracovnýmvďahom k družstvu.
Členstvo v družstve vzrukáqilučne niektorym z nasledujúcich spósobov:
a) pri založení družstva dňom vzniku družstva,
b) za trvaria družstva prijatím za ělena na zéklade písomnej členskej prihlášky

a uhradením zakladného členského vkladu,
c) prevodom členstva v súlade s Obchodným zákonníkom a týmito Stanovami
d) dedením členských ptáv apovinností, ktoré móže nadobudnúť qýlučne len jeden

z dedičov, nakol'ko tieto sú ako majetkové a nemajetkové právo nedeliteťné.
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5. Členstvo v družstve nevzniká pted,zap\atením zrákladného členského vkladu.
6. O prijatí ýzickej alebo právnickej osoby zaělena družstva nazéklade písomnej členskej

prihlášky rozhoduje predstavenstvo. Členstvo v družstve vzniká dňom schválenia
prihlášky uchádzaěa o členstvo predstavenstvom azap|atením ziákladného členského
vkladu. Každý novoprijatý člen družstva je povinný najneskór v deň schválenia
prihlášky splatiť zékladný ělenský vklad.

7. Členské právaa povinnosti móže člen previesť na iného člena len za súěasného prevodu
vlastníckeho práva k pozemkom podlia ě1. I. bod 9. aII. a čl. il. bod 2. Stanov a len so
súhlasom predstavenstva. Proti zamietavému rozhodnutiu sa móže člen odvolať na
členskú schódzu.

8. Súhlas predstavenstva s prevodom členských práv a povinností sa nevyžaduje v prípade
prevodu Členských práv a povinností na pdbuzného v priamom rade, manžela
a súrodenca.

9. Rozhodnutím predstavenstva alebo členskej schódze o schválení dohody o prevode
členských práv a povinností sa stáva nadobúdateť členských práv a povinností členom
družstva v rozsahu práv a povinností prevádzajúceho člena, a to dňom prijatia
rozhodnutia.

10. Dohoda o prevode členských práv apovinností musí mať písomnú formu a podpisy na
zmluve sa musia úradne osvedčiť. Prílohou dohody je listina preukazujúca prevod
vlastníckeho ptáva kpozemkom podťa čl. I. bod 9. all. ačl. III. bod 2. Stanov
z prevodcu na nadobúdateía.

11. Členstvo v družstve zariká:
a) písomnou dohodou,
b) vystúpením,
c) r,ylúčením,
d) vyhlásením konkurzu na majetok člena,
e) zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku člena,
0 zánikom alebo neplatnosťou dohody o odovzdaní pozemkov podťa čl. I. bod 9. aII.

a čl. il. bod 2. Stanov do užívania družstva,
g) prevodom vlastníckych práv kpozemkom podťa čl. I. bod 9. all ačl. ilI. bod 2.

Stanov na inú osobu alebo inou zmenou v osobe vlastníka, s výnimkou podťa č. V.
bod 7. Stanov,

h) smťou člena - fyzickej osoby,

D vstupom člena - právnickej osoby do likvidácie,
j) zánikom člena - právnickej osoby,
k) zánikomdružstva.

12. Písomná dohoda o zániku členstva musí obsahovať údaje o vysporiadaní vzájomných
práv azávázkov a musí byť schválená predstavenstvom družstva, inak je neplatná.

13.Člen móže združstva vystupiť. Vystúpenie sa musí družstvu oznámiť písomne
a členstvo v takomto prípade zariká uplynutím 6 mesiacov odo dňa, keď písomné
oznámenie člena o vystúpení z drlůstva bolo doručené družstlrr. znáša pritom všetky
náklady, ktoré družstvu vzniknú v súvislosti s jeho vystúpením.

14. Člen móže bý , družstva vylúčený, ak opátovne a napriek výstrahe porušuje ělenské
povinnosti. Fyzická osoba móže byť vylúčená tiež, ak bola právoplatne odsúdená pre
úmyselný trestný čin, ktorlý spáchala proti družsfiu alebo členovi družstva. O vylúčení,



ktoré sa musí členovi písomne oznámiť, rozhoduje predstavenstvo. Proti rozhodnutiu o
vylúčení má právo podať člen odvolanie na členskú schódzu.

15. Dedič členských práv apovinností poručitelia móže požiadať družstvo o členstvo. Súhlas
predstavenstva s nadobudnutím členských práv a povinností dedičom sa nevyžaduje, ak
dedič nadobudol vlastnícke práva kpozemkom podťač. I. bod 9. all a čl. ilI. bod 2.
Stanov.

16. Ak bol konkurz namajetok člena, ktorého úěasť v družstve zanikla podlia čl. ilI. bod 1l
písm. i) a j) Stanov, právoplatným rozhodnutím súdu zrušený z iných dóvodov ako po
splnení rozvrhového uznesenia alebo pre nedostatok majetku, účasť ělena v družstve sa
obnovuje; ak družstvo už r,yplatilo vyrovnací podiel, má ntírok na jeho vrátenie. To platí
primerane aj vtedy, ak bola právoplatným rozhodnutím súdu zastavená exekúcia podťa
osobitného zákona.

17. Pri zániku členstva zatrvaria družstva má doterajší člen niárok na vyrovnací podiel.
18. Pri záníku členstva za trvaria družstva je družstvo povinné vykonať vyričtovanie

a vysporiadanie vyrovnacieho podielu spolu s vytičtovaním a lrysporiadaním ostatných
v zájomný ch práv a závázkov .

19. Vyrovnací podiel sa urěí pomerom splateného členského vkladu doterajšieho člena
násobeného počtom ukončených rokov jeho členstva k súhrnu splatených členských
vkladov všethých členov násobených ukončenými rokmi ich členstva.

20. Pre určenie vyrovnacieho podielu je roáodný stav čistého obchodného imania družstva
podťa riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré predchádza
účtovnému obdobiu, v ktorom členstvo zaniklo. Pri určovaní l}šky lyrovnacieho
podielu sa neprihliada na imanie, ktoré je v nedeliteťnom, rezervnom a inom
zabezpeéovacom fonde družstva. Takisto sa neprihliada na vklady členov s kratším ako
ročn;fon členstvom predo dňom, ku ktorému sa ročná účtovná závierkazostavuje.

Zl.Právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu je splatné uplynutím šiestich mesiacov od
schválenia riadnej individuálnej účtovnej závlerky za účtormé obdobie predchádzajúce
účtovnému obdobiu, v ktorom zanikla účasť člena v družstve, alebo ak takáto riadna
účtovná závierka schválená nebola, tak uplynutím šiestich mesiacov odo dňa, keď mala
byť schválená.

Z2.Yyrovnací podiel sa uhrádza vpeniazoch, ak dohodou soprávnenou osobou nie je
urěený iný spósob vyrovnania.

čHnok IV.
Práva a povinnosti ělenov a družstva

Člen družstva má právo:
1. Podieťať sa na riadení akontrole činnosti družstva v súlade s platnou právnou úpravou

a týmito Stanovami.
2. Voliť a blť volený do orgánov družstva.
3. Podieťať sa na zisku družstva.
4. Podiel'ať sa na qihodách, ktoré družstvo poskytuje svojim členom podťa zákona a týchto

Stanov.
5. Bý informovaný o hospodárení družstva a jeho činnosti.
6. Nahliadať do účtovných a iných písomností družstva |ýkajúcich sa vďahov medzi

členom a družstvom.



7. Nahliadať do zoznamu členov vedeného družstvom.
8. Previesť členské práva apovinnosti vyplývajúce zčlenstva vdružstve za podmienok

upravených týmito Stanovami.

Člen družstva je povinný:
1. Odovzdať do užívania družstva pozemky podťa čl. I. bod 9. a ll a čl. ilI. bod2. Stanov.
2. Dodržiavať stanoly aíné vnútroorganizačné predpisy družstva aplniť uznesenia

orgánov družstva.
3. ZIožiť členský vklad spósobom a v lehotách určených týmito Stanovami.
4. Chrániť azxeíaďovať majetok družstva.
5. Pri vystúpení z družstvaznášať všetky náklady družstva s !ým spojené.

Družstvo je povinné:
1. Viesť zoznam všet§ých svojich ělenov.
2. Zostavovať účtovnú závierku.
3. Umožniť členovi v,ýkon jeho práv.
4. Na požiadanie poskYovať členovi informácie a potvrdenia týkajúce sa jeho členského

vďahu.

čHnok V.
Orgány družstva

1. Orgánmi družstva sú:

a) členská schódza
b) predstavenstvo
c) kontrolná komisia

ČIánok VI.
členská schódza

1. Najvyšším orgánom družstva je schódza členov družstva (ďalej len,,členská schódza").
2. Členská schódza sa schádza najmenej l-kíát ročne.
3. Zvolanie ělenskej schódze musí byt' členom vopred oznátmené. Členom s trvalým

pobytom v obci Papradno sa zvolanie členskej schódze oznamuje spósobom v mieste
obvyklým, najmá rryrresením pozviánky na obecnej tabuli alebo obecným rozhlasom,
najmenej 2I dní pred konaním schódze. Ostatným členom sa zvolanie členskej schódze
oznamuje písomne listovou zásielkou odoslanou na adresu ich trvalého pobytu najmenej
2l dni pred konaním schódze. Pozvánka musí obsahovať miesto a čas konania členskej
schódze, program rokovania a podpis predsedu alebo riaditel'a družstva alebo
povereného člena predstavenstva družstva.

4. Členská schódza sa musí zvolať, ak oto požiadapísomne aspoň 1/3 všetkých členov
družstva alebo kontrolná komisia.

5. Členská schódza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná váčšina všetkých
členov družstva.



6. Ak Členská schódza nie je schopná uznášať sa, zvolá predstavenstvo náhradnú ělenskú
schódzu tak, aby sa konala do dvoch týždňov odo dňa, keď sa mala konať členská
schódza póvodne zvolaná (ďalej len ,,póvodná členská schódza"). Náhradná členská
schódza musí mať nezmenený program rokovania a je schopnáuznášať sa bez ohťadu na
počet prítomných členov družstva.

7. Náhradnú členskú schódzu možno zvolať aj sú§asne so zvolaním póvodnej členskej
schódze, pričom náhradná členská schódza sa bude konať jednu hodinu po tom, ako sa
mala konať póvodná členská schódza, a to len za predpokladu, že póvodná členská
schódza nebola schopná uznášať sa ani hodinu po oznámenom zaěatí póvodnej členskej
schódze.

8. Na platnosť uznesenia ělenskej schódze sa vyžaduje súhlas váčšiny hlasov prítomných
členov, ak obchodný zékottník alebo tieto stanovy neustanovujú inak.

9. Pri hlasovaní má každý člen družstva toťko hlasov, kol'ko zodpovedá v,ýmere jeho
pozemkov podťa čl. I. bod 9. Stanov, zaokrúhlenej na celé štvorcové metre.

10. Člen družstva móže písomne splnomocniť iného člena družstva, aby ho na členskei
schódzi zastupoval. plnomocenstvo nesmie byť staršie ako jeden mesiac.

1 1. Na ělenskej schódzi sa hlasuje verejne.
12. Do pósobnosti členskej schódze patrí:

a) vol'ba a odvolávanie členov predstavenstva a kontrolnej komisie, ako i voťba 4
náhradníkov ělenov predstavenstva a dvoch náhradníkov členov kontrolnej komisie,
a to s urěením ich poradia nástupníctva,

b) zmena stanov, ak zákon neustanowje inak,
c) schval'ovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej

účtovnej závierky,
d) rozhodovanie o rozdelení apoužití zisku, prípadne spósobe úhrady strát,
e) rozhodovanie o zvýšení alebo zníženizapisovaného ziákladné imania,

D rozhodovanie o základných otévkach koncepcie rozvoja družstva,
g) rozhodovanie o splynuti, zlúčeni, rozdelení a o inom zrušení družstva alebo zmene

právnej formy súhlasom 2l3 váěšiny hlasov prítomných členov.
13. O každej členskej schódzi sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať dátum

a miesto konania schódze, prijaté uznesenia, výsledky hlasovania a neprijaté námietky
ělenov, ktorí požiadali o ich zaprotokolovanie. Zápisnica z ělenskej schódze musí
v prílohe obsahovať zozrram účastníkov schódze, pozvánku na ňu a podklady, ktoré boli
predložené k prejednávaným bodom. Každý člen má právo vyžiadať si zápisnicu a jej
prílohy na nahliadnutie.

čHnok VII.
predstavenstvo

predstavenstvo družstva má 5 členov.
Predstavenstvo riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetk,ých záležitostiach družstva,
ktoré ziikon alebo tieto Stanovy nevyhradili inému orgánu družstva.
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva.
predstavenstvo zvoláva členskú schódzu.
Predstavenstvo plní uznesenia členskej schódze a zodpovedá jej za svoju činnosť.

l.
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6. Predstavenstvo volí zo svojich členov predsedu družstva (predstavenstva) a jedného
podpredsedu. Podpredseda zastupuje predsedu v čase jeho nepdtomnosti. Zastupovaním
móŽu bYt' poverení E ďalší členovia predstavenstva v určitom poradí urěenom
predstavenstvom.

7. Za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda Ak je však pre právny
Úkon, ktory robí predstavenstvo predpísaná píso_mná forma, je potrebný podpis aspoň
dvoch členov predstavenstva.

8. Predseda družstva organizuje a riadi rokovanie predstavenstva a organizuje a riadi aj
bežnú činnosť družstva.

9. Predstavenstvo sa schádzapodl'a potreby.
10. Predstavenstvo sa musí zisť do 10 dní od doručenia podnetu kontrolnej komisie, ak na jej

výzvu nedošlo k náprave nedostatkov.
1 1. Predstavenstvo zvoláva predseda družstva a v jeho nepdtomnosti podpredseda družstva.
12. Predstavenstvo je uznášania schopné, ak je na jeho schódzi prítomná nadpolovičná

váčšinajeho ělenov.
13. Predstavenstvo rozhoduje váčšinou hlasov prítomných členov. Každý člen

predstavenstva má jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho.
14. Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou

a v súlade so záujmami družstva a všetkých jej členov. Najmá sú povinní zaobstarať si a
pri rozhodovaní zohťadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu
rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dóverných informáciách a skutočnostiach,
ktoých prezradenie tretím osobám by mohlo družstvu spósobiť škodu alebo ohroziť jeho
záujmy, alebo záujmy jeho členov, a pri výkone svojej pósobnosti nesmú
uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektoých ělenov alebo záujmy tretích osób
pred záujmom družstva.

15. Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej funkcie, sú
zodpovední spoloěne a nerozdielne za škodu, ktoru tým družstvu spósobili. Člen
predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukaže, že pri výkone svojej funkcie
postupoval s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záqme družstva a
všetkých jeho členov. Členovia predstavenstva nezodpovedajú za Skódu spósobenú
druŽstlu konaním, ktoqfm vykonávali uznesenie členskej schódze; to neplatí, ak je
uznesenie Členskej schódze v rozpore s právnymi predpismi alebo so stanovami družstva
alebo ak ide o povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Členov predstavenstva
nezbavuje zodpovednosti, ak ich konanie kontrolná komisia schválila.

čHnok VIII.
kontrolná komisia

kontrolná komisia má 3 členov.
Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku ěinnosť družstva a prerokúva
sťažnosti jeho ělenov. Zodpovedá iba ělenskej schódzi aje nezávislá od ostatných
orgánov družstva.
Kontrolná komisia sa vyjadruje k účtovným závierkam, ktoré je družstvo povinné
vyhotovovať podťa osobitného predpisu a k návrhu na rozdelenie zisku alebo k náwhu
úhradu straty družstva.
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4. Na zistené nedostatky upozorňuje kontrolná komisia predstavenstvo a vyžaduje
vykonanie nápravy.

5. Kontrolná komisia sa schádza podťa potreby, najmenej raz zatri mesiace.
6. Kontrolná komisia voli zo svojich členov predsedu.
7. Kontrolná komisia je oprávnená vyžadovať si u predstavenstva akékoťvek informácie

o hospodárení družstva. Predstavenstvo je povinné bez zbytočného odkladu oznámiť
kontrolnej komisii všetky skutočnosti, ktoré móžu mať závažné dósledky v hospodárení
alebo postavení družstva a jeho členov.

8. Na jednotlivé úkony móže kontrolná komisia poveriť jedného alebo viacerých členov,
ktorí v tejto veci majú oprávnenie žiadať informácie v rozsahu oprávnení kontrolnej
komisie.

9. Na povinnosti azodpovednosť členov kontrolnej komisie platia primerane ustanovenia
č1. VII. bod 14. až17. Stanov.

čbnok IX.
Spoločné ustanovenia o členstve v orgánoch družstva

l. Funkčné obdobie členov volených orgánov družstva je 5 (páť) rokov.
2. Členovia orgánov družstva móžu byt'volení opátovne.
3. KaŽdému Členovi predstavenstva alebo kontrolnej komisie (ďalej orgánu družstva) patd

jeden hlas. Hlasuje sa verejne; na tajnom hlasovaní sa móže uzniesť rokujúci orgán.
4. Člen družstva, ktoý je do svojej funkcie zvolený, móže z funkcie odstúpiť, je však

povinný oznámiť tuto skutoěnosť orgánu, ktorého je členom. Jeho funkcia sa skoněí
dňom, keď odstúpenie prerokovala členská schódza. Členská schódza je povinná
prerokovať odstúpenie na svojom najbližšom zasadnutí po tom, čo sa o odstúpení
dozvedela, najdlhšie však do troch mesiacov od doručenia písomného odstúpenia. Po
márnom uplynutí tejto lehoty sa odstúpenie pokladá za prerokované a funkcia
odstupuj úceho ělena za zariknutú.

5. Funkcia ělena orgiánu družstva zaniká zánikom jeho členstva v družstve, písomným
odstúpením z funkcie alebo právoplatným odsúdením za úmyselný trestný ěin proti
majetku, hospodársky trestný ěin, trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania,
alebo trestný čin nepriamej korupcie, spáchaný proti družstvu alebo jeho členom.

6. Ak dójde počas volebného obdobia k zániku funkcie člena v orgáne družstva, členom
orgánu druŽstva sa na návrh orgánu v ktorom zanikla funkcia člena sa stáva člen
družstva, ktoqý bol zvo|ený ako náhradník v posledných vol'bách a súhlasí s ustanovením
do funkcie. V prípade, ak s funkciou členstva v orgáne družstva nesúhlasí, nastupuje na
jeho miesto ďalší náhradník podlia predchádzajúceho postupu. Takto ustanovený člen
orgánu družstva sa stáva členom orgánu družstva do konca póvodného volebného
obdobia člena, ktorému zanikla funkcia.

7. Ak dójde k zrániku funkcie predsedu orgánu družstva počas funkčného obdobia, na ktoré
bol zvolený, orgán družstva, v ktorom zarikla funkcia predsedu, je povinný si bez
zbYočného odkladu zvoliť nového predsedu. Takéto voťby predsedu orgánu družstva sa
uskutoěnia po doplnení počtu členov orgánu na póvodný počet podťa čl. IX. bod 6,

Stanov. Takto zvolený predseda orgánu družstva sa stáva predsedom do konca



1.

J.

PÓvodného volebného obdobia predsedu orgánu družstva, ktorému funkcia predsedu
zanikla.

8. Funkcie Člena predstavenstva a člena kontrolnej komisie sú navzájom nezlučitelhé.
9. Členovia predstavenstva a kontrolnej komisie nesmú byť podnikateťmi ani ělenmi

Štatutárnych a dozomých orgránov prálmických osób s obdobným predmetom činnosti.
10. Členovi predstavenstva a kontrolnej komisie možno priznať za výkon jeho funkcie

odmenu. Výška odmeny bude určená členskou schódzou.

čUnot< X.
Pracovné vzťahy v družstve

Na pracovné vďahy v družstve sa primerane vďahuje Zékotlník práce a iné všeobecne
závázné právne predpisy, ak zákon alebo tieto stanovy neustanovujú inak.
O pracovnom pomere členov družstva prípadne iných osób s družstvom rozhoduje
predstavenstvo družstva.
Dňom skoněenia pracovného vďahu člena družstva k družstvu členstvo člena v družstve
nezaniká.
Výška mzdy zaptácuv družstve bude upravená v pracovnej zmluve.
Odborný lesný hospodár vykonáva práce dodávateťským spósobom podťa uzavretej
zmluvy, vlastným menom, na vlastný účet a zodpovednosť v tzkej atrvalej spolupráci
s predsedom a predstavenstvom, pdpadne aj v trvalom pracovnom pomere. Predmet
plnenia lesného hospodara, povinnosti a odmeňovanie odbomého lesného hospodára
určí predstavenstvo.

čHnok XI.
Hospodárenie družstva

Na hospodárenie družstva a evidenciu majetku družstva sa primerane vďahujú
vŠeobecne závazné právne predpisy o hospodarení a o sústave ekonomických informácií.
Družstvo bude dósledne dodržiavať zásady racionálneho obhospodarovania lesa,
pol'nohospodárskej pódy a poťovníctva v zmysle platných právnych predpisov.
Za hospodárenie družstva zodpovedá predstavenstvo družstva.
O majetku družstva roáoduje predstavenstvo družstva.
O prevode majetku družstva v hodnote nad 20 000,- € je potrebný pteďchádzajúci súhlas
členskej schódze družstva.

čHnok XII.
Ročná účtovná závierka a výročná správa o hospodárení

Družstvo je povinné zostaviť individuálnu účtovnú závierku.
Predstavenstvo predkladá ělenskej schódzi na schválenie riadnu individuálnu účtovnú
závierku, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo
úhradu strát v súlade so stanovami.
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Členovia druŽstva si móžu vyžiadať riadnu individuálnu úětovnú závierkua mimoriadnu
individuálnu účtovnú závierkua návrh na rozdelenie zisku a úhrady strát na nahliadnutie.
Ak osobitný zákon ukladá družstw povinnosť vyhotoviť qpočnú spráw, predstavenstvo
Predkladá Členskej schódzi na prerokovanie spolu s riadnou individuálnou úětovnou
závierkou alebo mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou výročnú správu. Ak tak
urČujú stanovy, predstavenstvo zabezpečí lyprac_ovanie v}ročnej správy o hospodárení
druŽstva, ktorá obsahuje prehťad obchodnej činnosti v uplynulom roku a predpoklady
jeho ďalŠieho podnikania, ako aj ďalšie skutočnosti urěené stanovami. Výroěnú správu o
hosPodárení družstva predkladá predstavenstvo spolu s riadnou individuálnou účtovnou
závierkou alebo mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou na prerokovanie
ělenskej schódzi. Výročnú správu predkladá predstavenstvo spolu s ročnou úětovnou
závierkou na prerokovanie členskej schódzi.

čhnok XIII.
Spósob použitia zisku a úhrady straty

Na urČení zisku, ktoqý sa má rozdeliť medzi členov, sa uznáša členská schódza pri
prerokovaní individuálnej účtovnej závierky .

Členská schódza pri roáodovaní o rozdelení zisku prihliada v prvom rade na potreby
rozvoja druŽstva. Prednostne sa zo zisku uhrádza prípadná strata za predchádzajúce
účtovné obdobia.
Podiel člena na zisku určenom na rozdelenie medzi ělenov sa urěí pomerom výmery
Pozemkov Podťa ěl. I. bod 9. all a ěl. ilI. bod 2. Stanov vo vlastníctve člena k súhrnu
Úmery pozemkov podl'a ěl. I. bod 9. a II a čl. il. bod2. Stanov vo vlastníctve všetkých
ělenov; u Členov, ktoých členstvo v rozhodnom roku trvalo len ěasť roka, sa tento
podiel pomerne kráti.

čHnok XIV.
Nedelitel'ný fondn rezenný fond a fond údržby

Družstvo pri svojom vzniku zriaďuje
a) nedeliteťný fond,
b) rczervný fond a
c) fondúdržby.
Nedeliteln;f fond zriaďuje družstvo vo výške jednej polovice zapisovaného základného
imania družstva.

Nedelitel'n;ý fond sa nesmie použiť za trvania družstva na rozdelenie medzi členov.
Nedelitelhý fond možno použiť v rozsahu, v ktorom sa podťa Obchodného zákonníka
vytvára povinne, iba na hospodárske úěely urěené Stanovami družstva, na prekonanie
nepriaznivóho priebehu hospodárenia družstva alebo na krytie strát družstva, ak osobitný
zékon neustanovuj e inak.
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o použití nedelitelhého fondu rozhoduje predstavenstvo Družstva.
Rezervný fond sa vytvara z čistého zisku bežrého účtovného obdobia vykézaného
v schválenej riadnej individuálnej účtovnej závierke každoročne vo výške 5 %o, až do
dosiahnutia vYšky 50 000,- €.
Rezervný fond služi na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznil"ý priebeh hospodárenia
druŽstva, alebo na krytie strát družstva. O prípadnom ďalšom použití rezervného fondu
rozhoduje predstavenstvo družstva, ak Stanovy alebo členská schódza neurčí inak.
Fond ÚdrŽby sa vytvára z čistého zisku družstva zbežného účtovného obdobia
vYkánaného v schválenej riadnej individuálnej účtovnej závierke každoročne vo výške
I0oÁ, až do dosiahnutia l}šky 100 000,- €.
Fond ÚdrŽby slúži na prevádzanie údržby a opráv hmotného a nehmotného majetku
druŽstva, lesných ciest a obhospodarovaného majetku, odstraňovanie následkov kalamít
a iných živelných udalostí.
O PouŽití prostriedkov fondu idržby do výšky 20 000,- € rozhoduje predstavenstvo
družstva, v ostatn;ých prípadoch členská schódza.

čhnok Xv.
zrušenie a likvidácia družstva

Družstvo zaniká výmazom z Obchodného registra.
Družstvo sa zrušuje:
a) uznesením Členskej schódze, ak ide o zrušenie družstva s likvidáciou alebo o

zruŠenie druŽstva bez likvidácie s právnym nástupcom (§ 255 Obchodného
zákonníka),

b) zruŠením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu z
dóvodu, 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 pre nedostatok majetku, alebo zrušením konkurzu po
splnení konečného rozvrhu výť ažku,

c) rozhodnutím súdu,
d) dosiahnutím účelu, na ktory bolo družstvo zňaďené.
Rozhodnutie členskej schódze o zrušení družstva sa osvedčuje notárskou zápisnicou.
Uznesenie členskej schódze o zlúčení, splynutí alebo rozdelení družstva musí obsahovať
urČenie právneho nástupcu avymedzenie imania, ktoré na neho prechádza. Pri rozdelení
družstva členská schódza určí, ako sa imanie družstva a jeho členovia rozde\ia. Pri tomto
určení sa vezme neteí na oprávnené záljmy jednotlivých členov.
Člen, ktoý nesúhlasí so zlúčením, splynutím aleúo rozdelením družstva, m6že z
družstva vystúpiť ku dňu, keď má k tomu prevodu dójsť, ak to oznámi predstavenstvu do
jedného ýždňa po uznesení členskej schódze. Nrárok na vyrovnací podiel je povinný
uhradiť ělenovi, ktoý z družstva vystupil, právny nástupca družstva do jedného mesiaca
odo dňa, keď na neho prešlo imanie družstva.
Ak zákon neustanovuje inak, vstupuje zrušené družstvo do likvidácie. Likvidátora
vymenúva ělenská schódza na návrh predstavenstva. Likvidátorom m6že byť len fyzická
osoba spósobilá na právne úkony, ktorá spíňa predpoklady na rcalizáciu úkonov
spojených s likvidáciou.
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Likvidátor je povinný vypracovať pred rozdelením likvidaěného zostatku návrh na jeho
rozdelenie, ktoý prerokúva členská schódza. Návrh na rozdelenie sa musí na požiadanie
predložiť každému ělenovi družstva.
Likvidaěný zostatok sa rozdelí medzi členov tak, že sa im vyplatí splatená časť ich
Členského vkladu. Zvyšok likvidačného zostatku sa rozdelí medzi čl.norr, ktoqých
Členstvo trvalo ku dňu zrušenia aspoň jeden rok, a to podťa rozsahu, v akom sa podiefajú
na základnom imaní družstva.
KaŽdý Člen družstva alebo iná oprávnená osoba móže do troch mesiacov odo dňa
konania Členskej schódze navrhnúť, aby súd vyhlásil uznesenie členskej schódze o
rozdelení likvidačného zostatku za neplatné pre rozpor s právnymi predpismi alebo
stanovami. Ak súd návrhu vyhovie, rozňodne iaroveňó rozdelení tit viaaene-tro zostatku.
Do uplynutia lehoty troch mesiacov alebo do právoplatného rozhodnutia súdu nesmie sa
likvidačný zostatok rozdeliť.

článok XVI.
Volebný poriadok

1. Členovia orgánov družstva sa v určenom počte volia v jednokoloqých vol'bách. Vol'by sa
konajú v mieste a čase určenom predstavenstvom družstva, ktoré zodpovedá za riadnu
PríPravu volieb. Za ňadny priebeh volieb zodpovedá členskou schódzou zvolená
PáťČlenná volebná komisia. Volebná komisia zo svojich členov zvolí hlasovaním
Predsedu komisie. Kandidát na členstvo do orgánov družstva nemóže byt' členom
volebnej komisie.

2. kandidátom na funkciu v orgánoch družstva móže byť len člen družstva.
3. Predstavenstvo vypracuje hlasovacie lístky pre vol'bu členov do orgánov družstva.
4. Kandidátne listiny musia byť zverejnené na informaěnej tabuli družstva a na webovom

sídle družstva najmenej 30 dní pred konaním volieb.
5. Každý volič svojim podpisom vo voličskom zozname potvrdí prevzatie hlasovacieho

lístka s vyznačeným počtom hlasov v pravom hornom rohu spósobom, ktory
neumoŽňuje dopisovať alebo upravovať číselný údaj o počte hlasov, ktoré mu patria
podl'a Stanov. Po prevzatí hlasovacieho lístka vykoná volič voťbu v mieste na tom
urČenom spósobom zakŇžkovaním poradového čísla kandidáta, ktorému dáva svoj hlas.

6. V pdpade elektronického spósobu hlasovania bude hlas v prospech kandidáta oznaěený
spósobom, ktorý je v súlade s možnosťami platnými pre elektronickú vol'bu. Označiť
moŽno najviac toťko kandidátov, kolko má volený orgán členov. Ak je na hlasovacom
lístku označených viac kandidátov, akoje stanovený počet členov orgánu, do ktorého sa
volÍ, lístok je neplatný. Ak nie je označený žiadenkandidát, hlasovací lístok je platný.

7. Po vykonaní vol'by všetkými ělenmi družstva, ktod sa zúčastnili vol'by volebná komisia
odpečatí hlasovaciu urnu a spočíta hlasy bez pdtomnosti iných osób. Po spočítaní hlasov
vyhotoví ,,Správu o qýsledku 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 , ztoho platných a neplatných,
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PoČet hlasov získaných jednotliv;fmi kandidátmi a mená zvolených kandidátov do
orgánov družstva.

8. SPrávu o výsledku volieb podpíšu všetci prítomní členovia volebnej komisie. V prípade
výhrady niektorého člena volebnej komisie je tento povinný uviesť písomné
odóvodňujúce stanovisko, ktoré bude súčasťou protokolu o výsledku volieb
a dokumentácie o konaní volieb. Volebná komisia protokol o výsledku volieb lyvesí na
informaČnej tabuli družstva, webovom sídle družstva apožiada o zvereinenie na
informaěnej tabuli obecného uradu.

9. Členom orgánu družstva sa stane kandidát, ktory získa vo vol'bách najviac hlasov.
10. Prvostupňovým riadnym opravným prostriedkom ku Správe o výsledku volieb

kandidáta, ktoý má pochybnosť o správnom spočítaní hlasov, je právo požiadať
Volebnú komisiu opreverenie sčítania hlasov avýsledkov volieb vlehote 15 dní od
ukončenia volieb.

1 1. Dokumentácia spojená s konaním volieb, Správa o výsledku volieb a hlasovacie lístky sa
trvale archivujú na družstve. V pdpade elektronického spósobu hlasovania sa údaje
o hlasovaní budú trvale archivovať vhodným spósobom. Archiváciu zabezpeěuje
a dokument áciu zapečatí Volená komi sia.

čtánot< xV[.
prechodné ustanovenia

Ustanovujúca schódza družstva uskutočnená 14. Septembra 2014 a všetky prijaté
uznesenia, vrátane Stanov a vol'by do orgánov družstva, sú prejavom vóle osób, ktoré
Podali prihlášku do družstva, vyjadrujúca záujem. aby Lesné družstvo Papradno bolo
za\ožené riadne, podl'a platn;ých právnych predpisov.
Osoby ktoré podali prihlášku za čIena družstva vyhlasujú, že súhlasia s ěinnosťou a
vedením ustanovujúcej schódze zvolávateíom do zvolenia presedajúceho členskej
schódze uskutočnenej v záujme založenía a vzniku družstva, voťbou predsedajúceho
členskej chódze ajeho vedením ustanovujúcej schódze avyhlasujt, že sa oboznrámili
a súhlasia s určeným zapisovaného základného imania, schvaťujú stanovy a prvú vol'bu
ělenov predstavenstva a kontrolnej komisie.
Vol'ba členov predstavenstva a kontrolnej komisie počas ustanovujúcej schódze dňa 14.

septembra 2014 sa uskutočnila prečítaním zoznamlJ navrhovaných členov
predstavenstva, kontrolnej komisie, niáhradníkov do predstavenstva a náhradníkov do
kontrolnej komisie družstva predsedajúcim schódze, prijatím uznesenia a ich
odsúhlasením hlasovaním váčšiny hlasov prítomných členov počítaných tak, že hlasujúci
má pri hlasovaní na schódzi ělenov k dispozícii počet hlasov, ktoqý zodpovedá výmere
pozemkov v jeho vlastníctve zaokrúhlenej na celé štvorcové metre s tým, že pomer
účasti každého hlasujúceho je lyjadrený podielom výmery nehnuteťností patriacich
hlasujúcemu ku celkovej výmere nehnutelhostí všet\ých hlasujúcich.
Osoby ktoré podali prihlášku za ělena družstva r,yhlasujú, že hlasovanie o členoch
predstavenstva a kontrolnej komisie družstva na ustanovujúcej schódzi dňa 14.
septembra 2014 považujú za mimoriadnu a osobitnú vol'bu členov s tým, že spósob
volby nepovažujú za porušenie ustanovenia Stanov; výslovne vyhlasujú, že

1.

2.

a1

4.
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uskutočnenie tejto voťby je osobitné a mimoriadne najmá tým, že vyjadruje záujem
rozumne sa vysporiadať s povinnosťou uskutočniť vol'by orgánov družstva podťa
všeobecne platných právnych predpisov, nakol'ko každá ďalšia voťba už bude
uskutočnená podl'a zásad, upravujúcich pravidelnú voťbu členov po riadnom uplynutí
prvého volebného obdobia v súlade so Stanovami.

5. Týmto nie je dotknuté právo člena družstva obrátiť sa s návrhom na zaěatie konania na
príslušný súd Slovenskej republiky.

ČHnok XVIil.
záverečné ustanovenia

1. Na vzt'ahy výslovne neupravené týmito Stanovami sa vďahujú príslušné ustanovenia
Obchodného zákonníka a ostatných platných všeobecne závázných právnych predpisov
Slovenskej republiky.

2. Pokiať by niektoré ustanovenie týchto Stanov bolo neplatné alebo neúčinné, alebo by sa
takým stalo neskór, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení
Stanov, pokiať je takéto neplatné, alebo neúčinné ustanovenia právne oddelitelhé od
zvyšku Stanov. V takom prípade sa členovia družstva zavázujú takéto neplatné či
neúčinné ustanovenie nahradiť nov,ým, platn}m a úěinnlfm ustanovením, ktoré svojím
obsahom bude čo najvernejšie zodpovedať alebo sa aspoň približovať podstate, účelu
a zmyslu póvodného ustanovenia.

Papradno, ďř,a 24.03.2019

členovia predstavenstva Lesného družstva papradno:

predseda Predstavenstva LDP: Ján Dzurjaník '^/

podpredseda Predstavenstva LDP: Bc. Marian Turičík

člen Predstavenstva LDP: Mgr. Bc. Jana Petrikovičová

člen Predstavenstva LDP: Daniel Lapúnik

Anton Lališčlen Predstavenstva LDP:
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