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S T A N O V Y   STAVEBNÉHO  BYTOVÉHO  DRUŽSTVA   BYTČA 
 

 

Úplné znenie Stanov SBD zo dňa 30.3.2021  v znení zmien, schválených Zhromaždením delegátov zo 

dňa 30.3.2021 
 

 

P r v á   č a s ť 
 

Čl.   1 

Základné  ustanovenie 

 

 

1) Družstvo  prijalo obchodný  názov:      Stavebné  bytové  družstvo  Bytča 

 

2) Družstvo má sídlo           :       Nám.  Slovenskej republiky   24, 

                                                      014 01 Bytča  

 

3) Družstvo je zapísané v Obchodnom registri  

      pri Okresnom súde v Žiline :                          v odd. Dr., vložka 63/L   

     

  a má identifikačné číslo organizácie :              00693677  

 

Čl. 2 

 

1) Družstvo (ďalej  len družstvo) je spoločenstvom neuzavretého  počtu osôb, založeným za 

účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb 

svojich členov. Jeho hlavným poslaním je obstarávať si spoločnou činnosťou  a spoločnými  

prostriedkami byty, hospodáriť s nimi, a tak sa podieľať na uspokojovaní svojich bytových 

potrieb a tým aj spoločenského záujmu, vykonávať správu bytových domov, v ktorých sa 

nachádzajú byty, ktoré sú vo vlastníctve družstva, alebo prešli z vlastníctva družstva do 

vlastníctva jeho členov. 

2) Družstvo je zapísané v obchodnom registri a  je právnickou osobou, vystupuje v právnych 

vzťahoch vo svojom mene  a  nesie zodpovednosť, vyplývajúcu  z  týchto vzťahov.  Za  

porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojim majetkom. 

3) Zapisované základné imanie družstva je 9 400,00 EUR.  

 

 

D r u h á   č a s ť 
 

Čl. 3 

Predmet činnosti 

 

1) Predmetom činnosti družstva je zabezpečovanie prevádzky, údržby a opráv bytových 

a nebytových objektov, ktoré sú vo vlastníctve družstva alebo vo vlastníctve fyzických osôb 

a nebytových objektov, ktoré sú vo vlastníctve družstva, alebo vo vlastníctve fyzických osôb 

alebo právnických osôb a zabezpečovanie služieb súvisiacich s užívaním bytov 

a nebytových priestorov pre členov družstva a iné fyzické a právnické osoby.  

2) Družstvo: 

a) prideľuje družstevné byty do nájmu svojim členom alebo iným osobám 



2 

b) zabezpečuje transformáciu majetku v súlade so zákonom číslo 182/1993 Z. z. 

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších právnych predpisov, 

súvisiacimi a následnými právnymi normami, 

c) v súlade s podmienkami ustanovenými v čl. 24 týchto stanov predáva voľné (uvoľnené) 

družstevné byty formou dražby, 

d) zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu bytových domov 

a nebytových priestorov, ako aj ďalších objektov, ktoré sú vo vlastníctve družstva, alebo 

ktorých správu zabezpečuje družstvo, 

e) vykonáva a zabezpečuje plnenia poskytované v súvislosti s užívaním bytov, 

nebytových priestorov a iných objektov v správe družstva pre fyzické osoby 

a právnické osoby, 

f) zabezpečuje údržbu a opravy v bytových domoch s bytmi a nebytovými priestormi vo 

vlastníctve fyzických osôb alebo právnických osôb. 

 

Podľa živnostenského oprávnenia a v zmysle zápisu v Obchodnom registri je družstvo 

spôsobilé a môže vykonávať a zabezpečovať nasledovné činnosti: 

 

1) Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov 

2) Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností 

3) Vedenie účtovníctva 

4) Kancelárske služby, vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb 

5) Prenájom bytov, domov s poskytovaním iných než základných služieb spojených 

s prenájmom 

6) Upratovacie práce 

7) Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností  

8) Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej 

výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 

9) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným 

prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) 

10) Prenájom hnuteľného majetku 

11) Verejné obstarávanie 

 

T r e t i a  č a s ť   
 

Členstvo v družstve 

 

Čl. 4 

Vznik členstva 

 

1) Za člena SBD môže byť prijatá iba plnoletá fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne 

úkony a trvalý pobyt na území SR. Iná osoba sa môže stať členom SBD iba v prípadoch 

vyplývajúcich z platných právnych predpisov. 

 

Čl. 5  

1) Členstvo vzniká dňom, keď predstavenstvo rozhodne o prijatí za člena na základe písomnej 

prihlášky. K prihláške musí byť pripojený doklad o zaplatení zápisného podľa platného 

sadzobníka jednorazových poplatkov a doklad o zaplatení členského vkladu vo výške 17,00 

Eur.  
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2) Občan, ktorý požiada o členstvo v družstve a v minulosti nebol členom tohto družstva, ani 

sa nepodieľal na zveľaďovaní majetku družstva, uhradí zápisné podľa platného sadzobníka 

jednorazových poplatkov. 

3) Predstavenstvo družstva je povinné rozhodnúť o prihláške najneskôr na prvom zasadnutí  

v mesiaci nasledujúcom po dni, kedy bola družstvu doručená. Rozhodnutie o prijatí musí 

byť členovi doručené preukázateľným spôsobom. Pokiaľ nie je v stanovách určené inak  

a družstvo nedohodne s členom deň, ku ktorému členstvo vzniká, členstvo vznikne na 

základe podanej prihlášky dňom rozhodnutia predstavenstva o prijatí člena. 

4) Družstvo vráti zápisné a základný členský vklad občanovi, ktorého neprijalo za člena, do 

tridsiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o neprijatí za člena 

družstva. Zamietnutie musí byť žiadateľovi doručené doporučeným listom do vlastných 

rúk. 

5) Za maloletého koná a robí právne úkony jeho zákonný zástupca (viď Občiansky zákonník, 

ďalej len OZ). V tejto súvislosti je potrebné zohľadniť ustanovenie OZ, podľa ktorého, ak 

zákonní zástupcovia sú povinní aj spravovať majetok tých, ktorých zastupujú, a ak nejde 

o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu. Nakoľko členstvo 

v sebe obsahuje aj majetkové práva člena – vzťahuje sa toto ustanovenie aj na záležitosti 

maloletého spojené s členstvom, ktoré nemajú bežný charakter, ako napr. prípadným 

prevodom členstva alebo prevodom bytu do vlastníctva. 

6) Ak člen získal členstvo na základe platných právnych predpisov a nemá trvalý pobyt na 

území SR, je povinný určiť si zástupcu s trvalým pobytom na území SR na zastupovanie 

členských záležitostí a jeho meno oznámiť družstvu. Splnomocnený zástupca musí mať 

vystavenú písomnú plnú moc a podpis splnomocňujúceho musí byť úradne overený.  

7) Členstvo vzniká 

a) rozhodnutím predstavenstva o prijatí za člena na základe písomnej prihlášky 

b) prevodom členstva a prechodom členstva  

c) iným spôsobom ustanoveným zákonom 

 

Čl. 6 

Prechod a prevod členstva  

a iné právne skutočnosti zakladajúce členstvo 

 

1) Člen môže previesť svoje členstvo v družstve písomne na inú osobu, ktorá spĺňa podmienky 

vzniku členstva podľa čl. 4. 

2) Ak vznikne len jednému z manželov za trvania manželstva právo na uzavretie zmluvy o 

nájme družstevného bytu, vznikne so spoločným nájmom bytu manželmi aj spoločné 

členstvo manželov v družstve; z tohto členstva sú obaja manželia oprávnení a povinní 

spoločne a nerozdielne. 

Čl. 7 

Splynutie členstva 

 

1) Ak člen získa v tom istom družstve ďalšie členstvo, napr. z  dôvodu dedenia, prevodom 

členských práv a povinností, zlúčenia družstiev a prevodu časti majetku, splynie takto 

získané členstvo s členstvom pôvodným v členstvo jediné. Potom platí dĺžka najstaršieho 

členstva. Členské práva a povinností z takto splynutého členstva zostávajú členovi 

zachované. 

Čl. 8 

Členské práva a povinnosti 

 

Člen družstva má právo najmä: 

a) zúčastňovať sa osobne alebo prostredníctvom svojho zákonného zástupcu na rokovaní 

a rozhodovaní členskej schôdze samosprávy a členskej schôdze družstva, alebo 
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prostredníctvom zvolených delegátov na rokovaní a rozhodovaní Zhromaždenia delegátov 

v zmysle Volebného a Rokovacieho poriadku,  

b) voliť a byť volený do orgánov družstva, ak dosiahol osemnásť rokov veku a má spôsobilosť 

na právne úkony,  

c) zúčastňovať sa na družstevnej činnosti,  

d) predkladať návrhy na zlepšenie činnosti družstva, obracať sa s podnetmi, pripomienkami 

alebo sťažnosťami, týkajúcimi sa činnosti družstva na orgány družstva a byť o ich vybavení 

informovaný, 

e) na pridelenie konkrétne určeného bytu (nebytového priestoru), ak na výzvu družstva, zaplatí 

členský podiel vo výške a v lehote určenej družstvom. Člen má právo na vydanie 

rozhodnutia o pridelení bytu do tridsiatich dní po vzniku práva na pridelenie bytu, 

f) na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu (nebytového priestoru) na základe prevodu 

členských práv a povinností alebo na základe dohody o výmene bytu.  

g) na ročné vyúčtovanie zaplatených záloh nájomného a záloh za plnenia poskytované 

s užívaním bytu a ich vyrovnanie v termínoch podľa všeobecne záväzných predpisov, 

h) na modernizáciu bytu, avšak vždy iba na základe vopred daného písomného súhlasu 

družstva. 

 

Čl. 9 

Člen družstva je povinný najmä: 

a) dodržiavať stanovy a plniť uznesenia orgánov družstva, vydané v súlade so zákonom 

a stanovami,  

b) zaplatiť členský podiel v určenej výške a lehote,  

c) platiť včas nájomné a úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu alebo zálohy na ne,  

d) hradiť včas príspevky na správu družstva a za úkony vo výške určenej Zhromaždením 

delegátov, 

e) chrániť družstevný majetok, dodržiavať domový poriadok, prevádzkový poriadok 

nebytových priestorov, predpisy o požiarnej ochrane, o bezpečnosti práce a riadne užívať 

a udržiavať byt (nebytový priestor), ako aj spoločné priestory a zariadenia bytového domu 

a riadne užívať plnenia poskytované s užívaním bytu (nebytového priestoru),  

f) hradiť všetky opravy v byte súvisiace s jeho užívaním a náklady spojené s bežnou údržbou 

bytu (viď čl. 27, ods. 2) a výmenou a opravou zabudovaných zariadení, 

g) uzavrieť s družstvom nájomnú zmluvu o nájme bytu (nebytového priestoru), ktorý je 

spôsobilý na užívanie v lehote určenej družstvom, alebo uhradiť družstvu ujmu, ktorá mu 

vznikne oneskoreným prevzatím bytu (nebytového priestoru),  

h) v  termíne do jedného mesiaca oznamovať družstvu všetky zmeny týkajúce sa člena 

a príslušníkov jeho domácnosti, ktoré sú podstatné pre vedenie členskej a bytovej evidencie 

a pre  rozúčtovanie služieb spojených s užívaním bytu (nebytového priestoru), 

i) podieľať sa na úhrade straty družstva, podľa pravidiel fondu Nerozdelená strata minulých 

rokov 

j)  prispievať podľa svojich možností k plneniu úloh družstva, 

k)  zdržať sa šírenia nepravdivých informácií súvisiacich s činnosťou družstva,  

l) rešpektovať smernice, rozhodnutia, nariadenia a zásady prijaté orgánmi družstva, 

všeobecne záväzné predpisy a konať v súlade s nimi, 

  

Čl. 10 

Členské práva a povinnosti člena – Vlastníka bytu 

 

1) Vzťahy medzi družstvom ako správcom a vlastníkom - členom sú upravené v Zmluve  

o výkone správy a v Zmluve o prevode vlastníctva družstevného bytu do vlastníctva člena. 
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Na vzťahy vyslovene neupravené Zmluvou o výkone správy sa primerane vzťahujú 

príslušné ustanovenia stanov a príslušných právnych predpisov. 

 

Čl. 11 

Majetková účasť člena v družstve 

 

1) Majetková účasť člena v družstve tvorí súhrn všetkých členských vkladov člena. 

2) Základný peňažný členský vklad je pre všetkých členov družstva rovnaký a je 17,00 €. 

Počas trvania členstva nemôže majetková účasť člena v družstve klesnúť pod hodnotu 

základného členského vkladu. 

3) Ďalší peňažný vklad člena predstavuje jeho majetkovú účasť na výstavbe družstevného 

bytu (nebytového priestoru) prevyšujúca základný členský vklad. 

Členovia majú účasť na majetkovom podiele na majetku, na tvorbe ktorého  sa podieľali. 

4) Družstvo nesmie vyplácať svojim členom úroky z členských vkladov, ak zákon 

neustanovuje inak. 

Čl. 12 

Členský podiel  

 

1) Členský podiel predstavuje mieru účasti člena na družstve.  

2) Jeho výška sa určuje podľa pomeru základného peňažného členského vkladu k základnému 

imaniu družstva. 

3) Každý člen môže mať v družstve len jeden členský podiel, ktorý je pre každého člena 

rovnaký.  

Čl. 13 

Prevod práv a povinností a ich častí spojených s členstvom v družstve 

 

1) Prevod práv a povinností spojených s členstvom v družstve na základe dohody nepodlieha 

súhlasu predstavenstva. Členské práva a povinnosti spojené s členstvom prechádzajú na 

nadobúdateľa vo vzťahu k družstvu predložením dohody o prevode členstva príslušnému 

družstvu alebo neskorším dňom uvedeným v tejto dohode. Tie isté účinky ako predloženie 

dohody o prevode členstva nastávajú vtedy, keď družstvo dostane písomné oznámenie 

doterajšieho člena o prevode členstva a písomný súhlas nadobúdateľa členstva.  

2) Pravosť podpisov účastníkov zmluvy o prevode členstva, pravosť podpisu na oznámení 

doterajšieho člena o prevode členstva ako aj pravosť podpisu na písomnom súhlase 

nadobúdateľa členstva musí byť úradné overená. To neplatí, ak podpis na listine bol 

vykonaný pred povereným zamestnancom družstva, ktorý overil totožnosť zmluvných strán 

podľa preukazu totožnosti.  

3) Povinnosťou člena družstva v súvislosti s prevodom členských práv a povinností je, aby 

prevod realizoval prostredníctvom dohody (formulár poskytne družstvo), v ktorej družstvo 

vopred vyčísli zostatkovú hodnotu členského podielu, výšku nájmu bytu, členom splatenú 

časť úveru, stav úhrad za nájom bytu a stav pohľadávok za realizované práce – opravy 

v byte. 

4) Po vyčíslení nedoplatku člena na nájme z titulu zálohových platieb, resp. vyúčtovania 

skutočných nákladov za dodávky a služby musí tieto člen uhradiť do doby uzavretia 

dohody o prevode práv a povinností spojených s členstvom. Až do splnenia tejto povinnosti 

družstvo s nadobúdateľom neuzavrie zmluvu o nájme družstevného bytu.  

 

Čl. 14 

Zánik členstva 

Členstvo v družstve zaniká: 
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a) písomnou dohodou, 

b) vystúpením, 

c) smrťou člena, pokiaľ jeho členstvo neprejde na dediča, alebo dedič v lehote 1 mesiaca od 

právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve nepreukázal právne nástupníctva po poručiteľovi, 

d) vylúčením, 

e) vyhlásením konkurzu na majetok člena, resp. zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu 

pre nedostatok majetku člena  

f) zánikom družstva  

Čl. 15 

Zánik členstva dohodou 

 

1) Ak sa družstvo a člen dohodnú na zániku členstva, členstvo zaniká dohodnutým dňom. 

2) Dohodu o zániku členstva uzatvárajú družstvo a člen písomne. Jedno vyhotovenie dohody 

o skončení členstva vydá družstvo členovi.  

 

Čl. 16 

Zánik členstva vystúpením 

 

1) Člen môže z družstva vystúpiť. Členstvo zaniká uplynutím doby dvoch mesiacov. Táto 

lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení 

písomného oznámenia člena o vystúpení z družstva. 

2) Člen, ktorý nesúhlasí s prevodom svojich práv a povinností na právneho nástupcu družstva, 

môže z družstva vystúpiť ku dňu, kedy k tomuto prevodu má dôjsť, ak to oznámi 

predstavenstvu do jedného týždňa po uznesení najvyššieho orgánu družstva. Nárok na 

vyrovnávací podiel je povinný uhradiť členovi, ktorý z družstva vystúpil, právny nástupca 

družstva do jedného mesiaca odo dňa, kedy na neho prešlo imanie družstva. 

3) Oznámenie o vystúpení môže člen odvolať len písomne a so súhlasom družstva. 

 

Čl. 17 

Zánik členstva smrťou člena 

 

1) Ak zomrie člen a nejde o spoločné členstvo manželov, prechádzajú dňom jeho smrti členské 

práva a povinnosti v družstve na dediča. S prechodom členstva prechádza na dediča aj nájom 

družstevného bytu, prípadne právo na uzavretie nájomnej zmluvy o nájme družstevného 

bytu. Ak neprešlo členstvo na dediča, zaniká smrťou člena.  

2) V prípade, že príslušný súd (súdny komisár) potvrdí v osvedčení, prípadne uznesení o 

dedičstve nadobudnutie zostatkovej hodnoty členského podielu a splatenej časti 

investičného úveru v družstve viacerým dedičom, sú dedičia povinní v lehote 60 dní od 

doručenia právoplatného osvedčenia, prípadne uznesenia o dedičstve družstvu, uzatvoriť 

písomnú dohodu o tom, komu z nich pripadne zostatková hodnota členského podielu v 

družstve v celosti a stane sa členom družstva a nájomcom bytu po poručiteľovi. Podpisy na 

tejto dohode musia byť úradne overené. Ak nájomcovia písomnú dohodu neuzatvoria, sú 

povinní v tej istej lehote podať návrh na príslušný súd o určenie komu z nich pripadne 

zostatková hodnota členského podielu a členstvo v družstve a nájom bytu.  

3) Ak nedôjde k prededeniu členského podielu a žiaden z dedičov nepodá návrh na prejednanie 

novoobjaveného majetku po poručiteľovi, zaniká po uplynutí troch rokov dedičom nárok na 

uzatvorenie nájomnej zmluvy.  

 

Čl. 18 

Zánik členstva vylúčením 

 

1) Predstavenstvo môže rozhodnúť o vylúčení člena: 
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a) ak závažným spôsobom alebo opätovne napriek výstrahe družstva porušuje svoje 

členské povinnosti určené zákonom alebo stanovami,  

b) ak bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, ktorý spáchal proti družstvu, 

jeho majetku alebo členom družstva,  

c) ak neplatí nájomné a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu a z toho dôvodu 

dlhuje družstvu sumu prevyšujúcu tri mesačné zálohové platby,  

d) ak sám alebo ten, kto s ním býva hrubo poškodzuje prenajatý byt a jeho príslušenstvo, 

spoločné časti a spoločné zariadenia v dome,  

e) ak užíva družstevný majetok tak, že družstvu vzniká značná škoda, alebo vedome trpí, 

aby sa majetok družstva takto užíval, 

f) ak člen – nájomca využíva prenajatý byt bez súhlasu prenajímateľa na iné účely ako na 

bývanie, alebo ak sám alebo ten, kto s ním býva, sústavne narušuje pokojné bývanie 

ostatných vlastníkov bytov v dome, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy 

v dome, najmä hrubo porušuje domový poriadok. 

2) Predstavenstvo môže rozhodnúť o vylúčení člena v prípadoch uvedených v ods. 1 iba do 

šiestich mesiacov odo dňa, keď zistilo dôvod na vylúčenie, najneskôr však do jedného roka 

odo dňa, keď tento dôvod vznikol. 

3) Ak je konanie člena, v ktorom možno vidieť dôvod na vylúčenie podľa ods. 1, písm. b),d), 

e) f) predmetom šetrenia iného orgánu, začína lehota  šiestich mesiacov podľa ods. 2 plynúť 

dňom, kedy sa družstvo dozvedelo o výsledku tohto šetrenia. 

4) V rozhodnutí o vylúčení člena z družstva musí byť uvedený dôvod podľa ods. 1, ktorý sa 

nemôže dodatočne meniť. 

5) O vylúčení podľa ods. 1 písm. a), c) d) e) f) môže predstavenstvo rozhodnúť, len ak dalo 

členovi výstrahu listom do vlastných rúk a člen výstrahu v danej lehote nerešpektoval. 

6) Ak člen nesúhlasí s rozhodnutím predstavenstva o vylúčení, môže do 15 dní od doručenia 

písomného rozhodnutia podať odvolanie prostredníctvom predstavenstva na Zhromaždenie 

delegátov. Predstavenstvo môže zrušiť len také vlastné rozhodnutie o vylúčení člena, ktoré 

bolo prijaté na základe neúplných alebo chybných údajov, alebo ak vyšli najavo nové 

skutočnosti, ktoré pri rozhodnutí o vylúčení neboli známe. Inak o odvolaní rozhodne 

najbližšie Zhromaždenie delegátov. Odvolanie má odkladný účinok. 

7) Ak člen nesúhlasí s rozhodnutím Zhromaždenia delegátov o vylúčení, môže sa obrátiť na 

súd so žiadosťou o určenie neplatnosti vylúčenia. 

8) Vylúčený člen má nárok na vyrovnací podiel vo výške základného členského vkladu. 

 

Čl.  19 

Likvidácia družstva 

 

Členstvo zaniká po zrušení družstva a  ukončení  jeho likvidácie dňom výmazu družstva  

z obchodného registra. 

Čl.  20 

Zánik spoločného členstva manželov 

 

1) Spoločné členstvo manželov v družstve zaniká: 

 

a) smrťou jedného z manželov, 

b) dohodou rozvedených manželov, 

c) dohodou manželov pri zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania 

manželstva 

d) dohodou manželov pri zúžení bezpodielového spoluvlastníctva manželov za   trvania 

manželstva 

e) rozhodnutím súdu 
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2) Podrobný spôsob zániku spoločného členstva manželov upravuje Občiansky zákonník. 

 

Čl.  21 

Majetkové vysporiadanie  

 

1) Zánikom členstva podľa článku 14 stanov, vzniká bývalému členovi (spoločným členom) 

alebo jeho dedičom nárok na vyrovnací podiel. 

2) Vyrovnací podiel sa rovná hodnote základného členského vkladu. 

3) Pri zániku členstva vlastníka (spoluvlastníkov) bytu (nebytového priestoru) vzniká 

doterajšiemu členovi nárok na vyrovnací podiel , len ak po prevode bytu (nebytového 

priestoru) do jeho vlastníctva zaplatil družstvu základný členský vklad. V takomto prípade 

sa jeho vyrovnací podiel rovná hodnote základného členského vkladu. 

4) Pri výplate vyrovnacieho podielu započíta družstvo svoje zročné pohľadávky voči 

bývalému členovi.  

5) Nárok na výplatu vyrovnacieho podielu vzniká uplynutím troch mesiacov po schválení 

riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok, v ktorom členstvo zaniklo. Ak to 

hospodárska situácia dovoľuje, družstvo môže uspokojiť tento nárok alebo jeho časť aj 

skôr.  

6) Okrem nároku na výplatu vyrovnacieho podielu nemá bývalý člen alebo jeho dedičia 

z dôvodu zániku členstva nárok na akúkoľvek inú časť majetku družstva.  

 

Čl. 22 

1) Zánikom členstva v dôsledku prevodu práv a povinností spojených s členstvom alebo 

výmenou bytu, nevzniká doterajšiemu členovi voči družstvu nárok na vyrovnací podiel 

podľa čl. 21. Vzájomné nároky si účastníci prevodu alebo výmeny bytu usporiadajú medzi 

sebou.  

 

Čl. 23 

Členská evidencia 

 

1) Základnú členskú evidenciu družstva tvorí kniha členov a členské spisy. Členská evidencia 

sa vedie pomocou výpočtovej techniky.  

2) Družstvo vedie zoznam všetkých svojich členov. Do zoznamu zapisuje okrem mena 

a dátumu narodenia a bydliska fyzickej osoby ako člena aj výšku jeho základného členského 

vkladu a ďalšieho členského vkladu a výšku, v ktorej bol splatený. V zozname 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. 

3) Družstvo pre svoje potreby vedie zoznam členov nasledovne: 

a) členovia bez nájomného vzťahu 

b) členovia nájomcovia 

c) vylúčení členovia 

 

 

Š t v r t á  č a s ť 
 

Čl. 24 

Prideľovanie bytov 

 

1) Družstvo nevedie poradovníky na prideľovanie bytov. 
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2) Predstavenstvo je povinné výveskou na oznamovacej tabuli umiestnenej v sídle družstva 

oznámiť svojim členom, že je k dispozícii družstevný byt alebo nebytový priestor. Tento 

oznam musí byť vyvesený 30 dní.  

3) Voľné (uvoľnené) družstevné byty družstvo predáva formou priameho predaja, resp. 

formou dražby v súlade s platnými právnymi predpismi. 

4) Uvoľnený byt, ktorý sa nepredá môže byť prenechaný na základe rozhodnutia 

predstavenstva do nájmu fyzickej alebo právnickej osobe  na dobu určitú, bez nároku na 

prevod družstevného bytu do osobného vlastníctva. 

5) Nájomný vzťah sa riadi uzatvorenou nájomnou zmluvou a ustanoveniami Občianskeho 

zákona. 

6) Za uvoľnený byt sa považuje byt, ku ktorému neexistuje platný nájomný vzťah. 

 

P i a t a  č a s ť 
 

Nájom družstevného bytu a nebytového priestoru 

 

Čl. 25 

Vznik nájmu družstevného bytu a nebytového priestoru 

 

1) Nájom družstevného bytu (nebytového priestoru) vzniká nájomnou zmluvou, ktorou 

družstvo (prenajímateľ) prenecháva svojmu členovi (nájomcovi) do užívania družstevný byt 

(nebytový priestor). Nájom družstevného bytu (nebytového priestoru) sa uzatvára na dobu 

neurčitú.  

2) V prípade krátkodobého nájmu, o ktorom rozhoduje predstavenstvo družstva sa nájomný 

vzťah spravuje nájomnou zmluvou o krátkodobom nájme, zákonom o krátkodobom nájme 

bytu a primerane ustanoveniami týchto stanov.  

3) Právo na uzavretie nájomnej zmluvy: 

a) na základe rozhodnutia o pridelení družstevného bytu (nebytového priestoru) 

vydaného predstavenstvom družstva,  

b) prevodom členských práv a povinností a ich časti podľa čl. 13,  

c) na základe dohody o výmene bytu schválenej predstavenstvom družstva. 

3) Nájomná zmluva musí obsahovať označenie predmetu a rozsahu užívania, výšku nájomného 

a výšku zálohových platieb za plnenia spojené s užívaním bytu. Zmenu výšky nájomného 

a výšky zálohových platieb oznamuje družstvo nájomcovi bez zbytočného odkladu hneď po 

ich zmene. 

Čl. 26 

Práva a povinnosti z nájmu bytu 

 

1) S členom nájomcom družstevného bytu a s manželmi – spoločnými nájomcami, môžu na 

základe ich práva v byte bývať ich príbuzní, ako aj osoby, ktoré žijú s nájomcom 

v spoločnej domácnosti. Počet týchto osôb a jeho zmenu je nájomca povinný bez odkladu 

oznámiť družstvu najneskôr do jedného mesiaca. 

2) Nájomca bytu a osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, majú popri práve užívať 

byt aj právo užívať spoločné priestory a zariadenia domu, ako aj požívať plnenia, ktorých 

poskytovanie je spojené s užívaním bytu. 

3) Nájomca je povinný užívať byt, spoločné priestory a zariadenia domu riadne a užívať 

plnenia, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním bytu. Náklady za užívanie spoločných 

priestorov a spoločných zariadení domu sa na nájomcov rozúčtujú podľa platných právnych 

predpisov a podľa pravidiel dohodnutých v Zmluve o výkone správy pre príslušný bytový 

dom. 
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4) Nájomca nesmie zasahovať do meracej a regulačnej techniky a do vyhradených 

technických zariadení nad rámec bežného používania a je povinný bezodkladne nahlásiť 

družstvu akúkoľvek poruchu, poškodenie, stratu alebo zničenie meracej a regulačnej 

techniky a vyhradených technických zariadení. 

5) Nájomca je povinný pri výkone svojich práv dbať, aby sa v dome vytvorilo prostredie 

zabezpečujúce ostatným nájomcom výkon ich práv.  

6) V prípade, že nájomca bytu dlhodobo neužíva byt, prípadne dá byt do podnájmu, je povinný 

oznámiť družstvu kontaktnú adresu na seba, príp. ním poverenú osobu pre prípad vzniku 

havarijného stavu v byte, nevyhnutnej výmeny alebo opravy meracej techniky v byte, pre 

prípad potreby vykonania odpočtov údajov na meradlách spotreby vody a pomerových 

rozdeľovačov nákladov vykurovania (PRNV) v byte ako aj zasielania korešpondencie 

týkajúcej sa nájomcu.  

 

Čl. 27 

 

1) Družstvo je povinné zabezpečiť členovi – nájomcovi družstevného bytu plný a nerušený 

výkon jeho práv spojených s užívaním bytu. Je povinné najmä odovzdať mu byt v stave 

spôsobilom na riadne užívanie a na plnenia poskytované s užívaním bytu. Toto ustanovenie 

sa netýka prevodu členských práv a povinností a výmeny bytu. 

2) Všetky opravy v byte súvisiace s jeho užívaním a náklady spojené s údržbou hradí nájomca 

(spoloční nájomcovia). Za opravy v byte sa nepovažujú práce na odstraňovaní porúch 

elektrických, vodoinštalačných, plynových a kanalizačných vedení  

v stúpačkách a rozvodov ÚK vrátane ich výmeny, ak neboli vynútené vinou nájomcu alebo 

vlastníka bytu. Náklady za tieto opravy sa financujú z prostriedkov fondu prevádzky, 

údržby a opráv, ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome podľa ustanovení 

zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov nedohodli inak.  

3) Nájomca je povinný umožňovať povereným zástupcom družstva a iným oprávneným 

osobám po predchádzajúcom oznámení zistenie technického stavu bytu (nebytového 

priestoru), vykonať inštaláciu meracej a regulačnej techniky, odpočty meracej techniky 

a iné úkony a v prípade, že hrozí škoda na byte alebo spoločných priestoroch a zariadeniach 

umožniť vstup i bez predchádzajúceho oznámenia. Nájomca berie na vedomie, že v prípade 

nesprístupnenia bytu je družstvo oprávnené vynútiť si vstup i za pomoci kľúčovej služby. 

Na vstup do bytu je poverený zástupca družstva oprávnený iba za účasti ďalšej nezávislej 

osoby, ktorou je spravidla iný člen družstva alebo vlastník susediaceho bytu. 

 

 

 

Čl. 28 

 

1) Ak družstvo nesplní svoju povinnosť odstrániť závady, ktoré bránia riadnemu užívaniu 

bytu, alebo ktorými je výkon nájomcovho práva ohrozený, má nájomca právo po 

predchádzajúcom upozornení družstva závady odstrániť v nevyhnutnej miere a požadovať 

od družstva náhradu účelne vynaložených nákladov. Právo na náhradu musí uplatniť na 

družstve bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak sa neuplatnilo do šiestich mesiacov od 

odstránenia závad.  

2) Nájomca družstevného bytu je povinný odstrániť závady a poškodenia, ktoré spôsobil 

v dome sám, alebo tí, ktorí s ním bývajú. Ak sa tak nestane, má družstvo právo po 

predchádzajúcom upozornení člena závady a poškodenia odstrániť a požadovať od neho 

náhradu vynaložených nákladov.  

3) Nájomca družstevného bytu je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť družstvu opravy 

v byte, ktorými zasiahol do existujúcich sietí alebo technických zariadení.  
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Čl. 29 

 

1)  Nájomca družstevného bytu nesmie vykonávať stavebné úpravy a inú podstatnú zmenu 

v byte (nebytovom priestore) a v spoločných priestoroch domu bez súhlasu družstva  

2) Družstvo je oprávnené vykonávať stavebné úpravy bytu a iné podstatné zmeny v byte len 

so súhlasom nájomcu družstevného bytu, to neplatí ak vykonáva družstvo takéto úpravy na 

príkaz príslušného orgánu štátnej správy,  alebo z dôvodu iných opodstatnených potrieb. 

Nájomca povinný ich vykonanie umožniť, inak zodpovedá za škodu, ktorá vznikla 

nesplnením tejto povinnosti. 

 

Čl. 30 

Nájomné a úhrada za plnenie poskytované s užívaním bytu 

 

1) Nájomca družstevného bytu je povinný platiť zálohové platby na nájomné a služby 

poskytované s užívaním bytu mesačne vopred, najneskôr do posledného dňa 

predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. 

2) Záloha nájomného a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu sa skladá z pevnej 

časti a služieb. Položky pevnej časti mesačného zálohového predpisu nie sú predmetom 

vyúčtovania skutočných nákladov.  

3) Ak nájomca družstevného bytu nezaplatí zálohu na nájomné a zálohu na úhradu za plnenia 

poskytované s užívaním bytu spolu s čiastkou uvedenou v ods. 2 tohto článku, je povinný 

zaplatiť družstvu poplatok z omeškania vo výške stanovenej právnymi predpismi (viď Obč. 

Z).  

4) Spôsob určenia výšky jednotlivých položiek záloh nájomného a úhrad za plnenia 

poskytované s užívaním bytu stanovuje predstavenstvo družstva v súlade s platnou 

legislatívou, smernicami a so zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. 

5) Rozdiel medzi zálohou a skutočnými nákladmi vynaloženými družstvom na poskytnuté 

plnenia za kalendárny rok vyúčtuje družstvo s  nájomcom podľa všeobecne platných 

záväzných predpisov po obdržaní všetkých faktúr a podkladov pre vyúčtovanie od 

dodávateľov najneskoršie do 31.5. nasledujúceho roka.  

6) Vyúčtovaním skutočných nákladov zistený nedoplatok je nájomca bytu povinný zaplatiť do 

30 dní od doručenia vyúčtovania. V rovnakej lehote je družstvo povinné vrátiť preplatok z 

vyúčtovania po započítaní zročných pohľadávok (poplatky z omeškania, neuhradené 

opravy v byte, trovy konania príp. iné pohľadávky) nájomcom, ktorí uhrádzajú nájomné a 

úhradu za plnenie poskytované s užívaním bytu cez bankový  účet domu na ich osobný účet, 

alebo ho zaúčtovať na platby nasledujúcich období.  

7) V prípade podania odvolania proti vyúčtovaniu v stanovenej lehote, ak sa tomuto odvolaniu 

nevyhovie, tak sa dostáva do omeškania dňom nasledujúcim, keď mal vyúčtovaný 

nedoplatok zaplatiť. 

 

Čl. 31 

Podnájom bytu (časti bytu) 

 

1) Prenajatý byt alebo jeho časť možno inému prenechať do podnájmu  len s predchádzajúcim 

písomným súhlasom predstavenstva družstva 

 

Čl. 32 

Výmena bytov 

 

1) Člen – nájomca družstevného bytu môže so súhlasom predstavenstva uzavrieť dohodu 

o výmene bytu. Dohoda musí mať písomnú formu a musí obsahovať dohodu účastníkov 

výmeny o prevode členských práv a povinností. Ak dohoda o výmene bytov spĺňa tieto 
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náležitosti, predstavenstvo družstva dá k dohode o výmene bytov súhlas. Predstavenstvo 

družstva neudelí súhlas s dohodou o výmene bytov, ak ten na koho majú byť prevedené 

práva a povinnosti, nespĺňa podmienky vzniku členstva. Dohoda musí byť uzavretá 

v súlade so stanovami a platnými právnymi predpismi. 

 

Čl. 33 

Zánik nájmu družstevného bytu 

 

1. Nájom družstevného bytu zaniká: 

 

a) zánikom členstva nájomcu družstevného bytu, 

b) písomnou dohodou medzi družstvom a členom – nájomcom družstevného bytu, dňom 

určeným v dohode, 

c) písomnou výpoveďou nájmu družstevného bytu podľa § 711 ods. 1, písm. c), d), e), g) 

Občianskeho zákonníka 

d) uplynutím doby v prípade, že nájom družstevného bytu bol dojednaný na dobu určitú, 

e) uskutočnením prevodu bytu z vlastníctva družstva do vlastníctva člena, 

f) iným spôsobom upraveným v nájomnej zmluve 

 

Čl. 34 

Výpoveď nájmu družstevného bytu družstvom 

 

1) Predstavenstvo družstva môže vypovedať nájom členovi – nájomcovi družstevného bytu 

iba v prípadoch určených v platných právnych predpisoch. 

 

 

Čl. 35 

Použitie bytu na iné účely ako na bývanie 

 

1) Byt alebo jeho časť môže člen – nájomca družstevného bytu, alebo členovia jeho 

domácnosti dočasne používať na iné účely ako na bývanie, len so súhlasom predstavenstva 

družstva. 

2) Trvalé použitie bytu na iné účely ako na bývanie upravuje osobitný predpis. Stavby možno 

užívať len na účely určené v kolaudačnom rozhodnutí – viď znenie Stavebného zákona, 

o zmenách tohto účelu rozhoduje stavebný úrad, účastníkom stavebného konania je vlastník 

stavby – bytové družstvo, ktoré je súčasne aj prenajímateľom družstevného bytu.  Za 

družstvo súhlas udeľuje predstavenstvo.    

 

Čl. 36 

 

Zmluvy alebo dohody uzatvárané členom družstva v zmysle týchto stanov s inými 

fyzickými osobami ( čl.13, 31, 32 ) musia byť opatrené overenými podpismi zúčastnených 

strán. To isté platí aj o podpísaní písomného oznámenia o prevode práv a povinností spojených 

s členstvom v družstve a písomného súhlasu nadobúdateľa členstva ( čl.13 ). To neplatí, ak 

podpis na listine bol vykonaný pred povereným zamestnancom družstva, ktorý overil totožnosť 

zmluvnej strany podľa preukazu totožnosti. 

 

Čl. 37 

Prevod bytov do osobného vlastníctva 

 

1) Prevod bytov do osobného vlastníctva (ďalej len prevod) zabezpečuje družstvo.  
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2) Prevod bytov je zabezpečovaný v zmysle Zákona č. 182/93 Z. z. o predaji bytov do 

vlastníctva v platnom znení, ďalších platných zákonov a prípadných uznesení 

Zhromaždenia delegátov alebo predstavenstva SBD.  

 

 

Š i e s t a   č a s ť 
 

Orgány družstva 

 

Čl. 38 

Orgány družstva sú:  

1) zhromaždenie delegátov 

2) predstavenstvo družstva 

3) kontrolná komisia 

4) členská schôdza samosprávy 

 

Čl. 39  

 

1) Do orgánov družstva môžu byť volení len členovia družstva starší ako 18 rokov 

s odbornými predpokladmi na výkon funkcie a  ktorí majú spôsobilosť na právne úkony 

a spĺňajú podmienky podľa čl. 40 bod 11) stanov.  

2) Orgány družstva rozhodujú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

Stanovami a Volebným a Rokovacím poriadkom. 

 

Čl. 40 

 

1) Funkčné obdobie volených orgánov družstva je 5-ročné. 

2) Členovia orgánov družstva môžu byť opätovne volení. 

3) Členovia orgánov zodpovedajú družstvu za škodu, ktorú mu spôsobia z titulu výkonu svojej 

funkcie v rozsahu stanovenom v zákone.  

4) Ak neplní člen orgánu riadne svoju funkciu (neospravedlnená dlhodobejšia neúčasť na 

zasadnutiach – viac ako trikrát, neplnenie stanovených úloh) a porušuje všeobecne záväzné 

právne predpisy a tieto stanovy, prípadne úmyselne spôsobí škodu družstvu,  môže ho pred 

uplynutím funkčného obdobia odvolať orgán, ktorý ho zvolil. Ak je orgán ako celok 

nefunkčný zvolá predstavenstvo mimoriadne Zhromaždenie delegátov, na ktorom sa 

vykonáva voľba nového orgánu v zmysle Rokovacieho poriadku. 

5) Člen družstva, ktorý je do svojej funkcie zvolený, môže z funkcie odstúpiť za podmienok 

ustanovených zákonom. 

6) Na miesto odstúpeného, prípadne odvolaného člena nastupuje dňom účinnosti jeho 

odstúpenia alebo odvolania náhradník podľa schváleného poradia. 

7) Ak už niet náhradníkov, môže orgán povolať zastupujúceho člena až do doby, kedy sa môže 

vykonať riadna voľba nového člena. Zastupujúci má práva a povinnosti riadneho člena.  

8) Členom orgánov družstva môže byť za výkon funkcie priznaná odmena podľa zásad 

odmeňovania, prípadne poskytnutá náhrada ušlej mzdy a nákladov spojených s výkonom 

funkcie. Člen orgánu družstva môže funkciu vykonávať aj bez nároku na odmenu. Zmluvu 

o výkone funkcie s členmi orgánov uzatvára predseda predstavenstva  

9) Členovia predstavenstva a kontrolnej komisie nesmú byť podnikateľmi ani členmi 

štatutárnych a dozorných orgánov právnických osôb s obdobným predmetom činnosti. 

10) Funkcie člena predstavenstva a kontrolnej komisie sú navzájom nezlučiteľné. Členovia 

kontrolnej komisie a predstavenstva nemôžu byť medzi sebou manželmi, súrodencami 

alebo príbuznými v priamom rade. 
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11) Člen predstavenstva musí byť osoba bezúhonná a dôveryhodná a musí spĺňať požiadavky 

v zmysle zákona č. 246/2015  Z. z.  o správcoch bytových domov.  

12) Člen družstva, ktorý je do svojej funkcie zvolený, môže jej výkon prerušiť so súhlasom 

orgánu, ktorého je členom, a to najviac na jeden rok. Počas takéhoto prerušenia vykonáva 

príslušnú funkciu náhradník (ods. 6, resp. 7 tohto článku sa použijú primerane). 

13) Ak zvolený predseda z rôznych dôvodov (vzdanie sa funkcie, rozviazanie prac. pomeru, 

odchod do dôchodku, smrť a pod.) prestane vykonávať funkciu predsedu a ak zastupujúci 

podpredseda a iný člen predstavenstva funkciu odmieta, resp. nebol predstavenstvom 

zvolený túto funkciu vykonávať do ukončenia volebného obdobia, je predstavenstvo 

družstva povinné najneskôr do jedného mesiaca navrhnúť kandidátov za členov 

predstavenstva takých, ktorí by boli schopní a ochotní prevziať funkciu predsedu. 

Predstavenstvo družstva je povinné do jedného mesiaca od termínu predloženia návrhu 

kandidátov zvolať Zhromaždenie delegátov a vykonať voľbu predsedu predstavenstva.  

14) Ak členovi orgánu družstva zanikne členstvo v družstve z akéhokoľvek dôvodu, zaniká aj 

jeho funkcia vykonávaná vo všetkých orgánoch družstva dňom zániku členstva.  

15) Voľby, rokovanie a rozhodovanie orgánov družstva upravuje Volebný a Rokovací 

poriadok schválený Zhromaždením delegátov. 

 

Čl. 41 

Zhromaždenie delegátov 

 

1) Zhromaždenie delegátov je najvyšším orgánom družstva, kde uplatňujú členovia svoje 

právo riadiť záležitosti družstva a kontrolujú činnosť družstva a jeho orgánov. 

Zhromaždenie delegátov plní v plnom rozsahu pôsobnosť členskej schôdze. 

2) Zhromaždenie delegátov tvoria zástupcovia samospráv zvolení do funkcie delegáta. Každú 

členskú samosprávu zastupuje spravidla 1 delegát – predseda samosprávy. V prípade, že sa 

tento nemôže zúčastniť zhromaždenia delegátov, ani zvolený náhradník, splnomocní 

zastupovaním niektorého člena samosprávy. Plná moc musí byť podpísaná úradne 

overeným podpisom. Takto zvolený delegát Splnomocnenec je oprávnený zastupovať 

členov iba na najbližšom zasadnutí zhromaždenia delegátov.   Počet členov zhromaždenia 

delegátov je upravený vo Volebnom poriadku družstva a tvorí jeho prílohu. 

3) Do výlučnej pôsobnosti zhromaždenia delegátov patrí: 

a) zmena stanov, ak zákon neustanovuje inak,  

b) voliť a odvolávať členov predstavenstva a kontrolnej komisie  

c) schvaľovať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú 

závierku 

d) rozhodovať o rozdelení a použití zisku, prípadne spôsobe úhrady straty 

e) rozhodovať o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva,  

f) rozhodovať o zvýšení alebo o znížení zapisovaného základného imania, 

g) rozhodovať o odvolaniach proti uzneseniam predstavenstva, 

h) rozhodovať o splynutí, zlúčení, rozdelení a o inom zrušení družstva, alebo o zmene 

právnej formy,  

i) vymenovanie likvidátora 

4) Zhromaždenie delegátov môže na návrh kontrolnej komisie zmeniť alebo zrušiť 

právoplatné rozhodnutie predstavenstva, ktorým boli porušené všeobecne záväzné právne 

predpisy alebo stanovy družstva, ak od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia do 

podania návrhu neuplynulo viac ako jeden rok. 

 

Čl. 42  

 

1) Schôdzu Zhromaždenia delegátov zvoláva predstavenstvo podľa potreby, najmenej  

jedenkrát ročne. 
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2) Zhromaždenie delegátov sa musí zvolať, ak o to písomne požiada : 

a) jedna tretina členov družstva, 

b) jedna tretina delegátov, 

c) kontrolná komisia.  

Ak predstavenstvo nezvolá Zhromaždenie delegátov do pätnásť dní od požiadania podľa 

ods. 2 zvolá Zhromaždenie delegátov kontrolná komisia. 

 

Čl. 43 

 

1) Na návrh člena vysloví súd neplatnosť uznesenia Zhromaždenia delegátov, pokiaľ 

uznesenie je v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami družstva. Návrh na súd môže 

člen podať, ak požiadal  o zaprotokolovanie námietky na Zhromaždení delegátov, ktoré 

uznesenie prijalo alebo ak námietku oznámil predstavenstvu do jedného mesiaca od 

konania Zhromaždenia delegátov. Návrh možno na súd podať len do jedného mesiaca odo 

dňa, keď člen  požiadal o zaprotokolovanie námietky,  alebo od oznámenia námietky 

predstavenstvu. 

  

Čl. 44 

Predstavenstvo 

 

1) Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva. Riadi činnosť družstva a rozhoduje 

o všetkých záležitostiach družstva, pokiaľ nie sú zákonom, stanovami alebo rozhodnutím 

Zhromaždenia delegátov vyhradené inému orgánu družstva. Za svoju činnosť zodpovedá 

Zhromaždeniu delegátov. 

2) Predstavenstvo plní uznesenia Zhromaždenia delegátov, pravidelne mu podáva správy 

o svojej činnosti a o činnosti družstva, zvoláva a pripravuje jeho rokovanie. 

3) Predstavenstvo najmä: 

a) navrhuje hlavné smery činnosti družstva a rozvoja pracovnej a spoločenskej iniciatívy 

členov a zamestnancov družstva, 

b) rozhoduje o zriadení samospráv, vymedzuje okruh ich pôsobnosti, usmerňuje a riadi ich 

činnosť, 

c) ruší uznesenia členských schôdzí, pokiaľ sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, stanovami alebo záujmami družstva, po prerokovaní s predsedom samosprávy 

môže zrušené uznesenie nahradiť vlastným uznesením,  

d) stanovuje spôsob určenia výšky jednotlivých položiek záloh nájomného za družstevný byt 

a úhrad za plnenie poskytované s užívaním družstevného bytu, 

e) určuje výšku príspevku na správu družstva, navrhuje a schvaľuje rozpočet, navrhuje 

a schvaľuje smernice o jednorazových príspevkov za úkony mimo bežnej činnosti 

a náhradu nákladov pri porušení povinností členom družstva, 

f) rozhoduje o doplnení predmetu činnosti družstva, úpravách predmetov činnosti v zmysle 

platnej legislatívy  

g) prerokúva koncepcie rozvoja a zásady hospodárenia družstva a predkladá ich 

Zhromaždeniu delegátov, 

h) prerokúva riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, hodnotí výsledky činnosti 

a hospodárenia družstva a predkladá ich Zhromaždeniu delegátov na schválenie spolu 

s návrhom na použitie zisku alebo spôsobu úhrady straty, 

i) prerokúva správy kontrolnej komisie, správy o výsledkoch revízií hospodárenia a z kontrol 

vykonaných inými orgánmi a schvaľuje a zabezpečuje opatrenia na odstránenie zistených 

nedostatkov, 

j) schvaľuje dohody o výmene družstevných bytov, 

k) schvaľuje organizačný poriadok družstva, 

l) uzatvára pracovnú zmluvu s predsedom družstva, navrhuje a schvaľuje jeho plat, 
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m) navrhuje a schvaľuje zaradenie zamestnancov do skupín podľa náročnosti pracovných 

miest, navrhuje objem mzdových prostriedkov do rozpočtu,   

n) schvaľuje investície na opravu, údržbu a inováciu družstevného majetku, za ktorú 

starostlivosť predstavenstvo družstva zodpovedá.  

4) Predstavenstvo má 5 členov. Je spôsobilé uznášať sa len ak sú prítomní minimálne traja 

členovia. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica 

všetkých prítomných členov. V prípadoch, ktoré nestrpia odklad môže byť rozhodnutie 

nahradené písomným prehlásením členov predstavenstva, že s navrhovaným opatrením 

súhlasia. 

5) Členovia predstavenstva nemôžu byť medzi sebou alebo s členmi kontrolnej komisie 

manželmi, príbuznými v priamom rade alebo súrodencami. 

6) Predstavenstvo volí zo svojich členov predsedu, podpredsedu a stanoví ich funkčnú náplň.  

7) Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, najmenej šesťkrát do roka. Predstavenstvo sa 

musí zísť do desiatich dní od doručenia podnetu kontrolnej  komisie, ak na jej výzvu 

nenastala náprava nedostatkov. 

8) Schôdzí predstavenstva sa môžu zúčastniť s hlasom poradným členovia kontrolnej komisie. 

9) Závery prijaté na poradách predsedov samospráv majú pre predstavenstvo odporúčací 

charakter.  

10) Predstavenstvo je povinné bez zbytočného odkladu oznámiť kontrolnej komisii všetky 

skutočnosti, ktoré môžu mať závažné dôsledky v hospodárení alebo postavení družstva 

a jeho členov.  

11) Odstupujúci funkcionár, odstupujúce predstavenstvo a kontrolná komisia sú povinní bez 

zbytočných prieťahov a načas,  najneskôr do 30 dní vykonať všetky úkony spojené 

s ukončením funkčného obdobia.  

 

Čl. 45 

 

1) Za družstvo navonok vystupuje predseda predstavenstva. Predsedu počas neprítomnosti 

zastupuje podpredseda. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná 

forma, podpisuje za družstvo predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda a ďalší člen 

predstavenstva. 

2) Členovia predstavenstva, alebo zamestnanci družstva sú oprávnení robiť menom družstva 

právne úkony nutné na splnenie uložených pracovných úloh. 

3) Predstavenstvo môže na základe plnomocenstva poveriť zastupovaním družstva aj iné 

fyzické a právnické osoby. 

4) Zasadnutie predstavenstva zvoláva a riadi ich predseda (podpredseda), prípadne poverený 

člen predstavenstva.  

5) Jednotlivé body programu uvádza a odôvodňuje spravidla ten, kto ich predkladá, pričom 

súčasne predkladá aj návrh uznesenia.  

6) 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 družstvu spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy, alebo záujmy 

jeho členov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy 

len niektorých členov alebo záujmy tretích osôb pred záujmom družstva.   

7) Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej funkcie, sú 

zodpovední spoločne a nerozdielne za škodu, ktorú tým družstvu 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 

družstvu konaním, ktorým vykonávali uznesenia Zhromaždenia delegátov – to neplatí, ak 
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je uznesenie Zhromaždenia delegátov v rozpore s právnymi predpismi alebo so stanovami 

družstva. Členov predstavenstva nezbavuje zodpovednosti, ak ich konanie kontrolná 

komisia schválila.  

 

Čl. 46 

Predseda družstva 

 

1) Predseda družstva je  predsedom predstavenstva družstva.  

2) Za výkon funkcie zodpovedá predseda predstavenstvu. 

 

Čl. 47 

Činnosť predsedu družstva  

 

1) Organizovanie práce predstavenstva 

a) zvoláva a riadi schôdzu predstavenstva a navrhuje program jeho rokovania, 

b) organizuje prípravu a vedie schôdze predstavenstva, rozhoduje o prizvaní ďalších 

účastníkov rokovania, 

c) koná v mene predstavenstva navonok vo všetkých veciach družstva, 

d) plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a iných organizačných noriem družstva 

e) uzatvára Zmluvu o výkone funkcie s členmi predstavenstva. 

2) Rozhodovanie o bytových otázkach 

V tejto činnosti predseda najmä: 

a ) uzatvára nájomné zmluvy o nájme družstevných bytov,  

b ) rozhoduje o rozsahu príslušenstva družstevného bytu (nebytového priestoru) a o výške 

nájomného a úhrady za služby spojené s užívaním bytu (nebytového priestoru), 

c ) uzatvára s členom – nájomcom družstevného bytu (nebytového priestoru) dohodu 

o zániku nájmu,  

d ) uzatvára s členom dohodu o zániku členstva, 

e ) na základe rozhodnutia predstavenstva v zmysle Občianskeho zákonníka, dáva 

výpoveď z nájmu,  

f ) podpisuje návrhy na začatie konania v súdnych sporoch, návrhy na výkon      

právoplatných rozhodnutí súdov a návrhy na výkon zákonného záložného práva 

vyplývajúceho z osobitných predpisov a Zmlúv o výkone správy. 

3) O svojej činnosti podľa ods. 2 informuje predseda predstavenstvo družstva. 

 

Čl. 48 

Riadenie bežnej činnosti družstva 

 

1) Predseda družstva riadi jeho činnosť v postavení vedúceho organizácie v zmysle 

pracovnoprávnych a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

V pracovnoprávnych vzťahoch robí právne úkony za družstvo ako zamestnávateľa  v zmysle  

Zákonníka práce, stanovuje výšku odmeny a mimoriadnej odmeny na základe zhodnotenia 

dosahovaných výsledkov práce zamestnancov,  pokiaľ to rozpočtované  finančné prostriedky 

na mzdy dovoľujú. 

2) Pracovnú zmluvu s predsedom uzatvára v mene družstva podpredseda predstavenstva.  

3) Predsedu v postavení vedúceho organizácie môže zastupovať určený vedúci zamestnanec 

družstva v rozsahu určenom v Organizačnom poriadku družstva. 

 

Čl.  49 

Kontrolná komisia 

 

1) Kontrolná komisia najmä:  
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a) kontroluje dodržiavanie stanov a rokovacieho poriadku družstva a ostatných všeobecne 

záväzných právnych predpisov, 

b) kontroluje plnenie uznesení Zhromaždenia delegátov a predstavenstva družstva, 

c) kontroluje hospodárenie družstva, 

d) vyjadruje sa k riadnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na 

použitie zisku alebo úhradu straty, 

e) prerokúva sťažnosti členov, 

f) pravidelne podáva Zhromaždeniu delegátov správu o svojej činnosti 

2) Kontrolná komisia je oprávnená požadovať od funkcionárov a zamestnancov družstva 

predloženie všetkých dokladov a poskytnutie informácií, ktoré pre svoju prácu potrebuje. 

Predstavenstvo je povinné bez zbytočného odkladu oznámiť kontrolnej komisii všetky 

skutočnosti, ktoré môžu mať závažné dôsledky na hospodárenie a postavenie družstva 

a jeho členov. Správy o výsledkoch vykonaných kontrol predkladá kontrolná komisia 

predstavenstvu a vyžaduje od neho odstránenie zistených nedostatkov. 

3) Ak kontrolnou komisiou oznámené nedostatky predstavenstvo neodstráni v stanovenej 

lehote, je kontrolná komisia oprávnená požiadať predstavenstvo o zvolanie mimoriadneho 

Zhromaždenia delegátov do pätnásť dní od požiadania. 

 

Čl.  50 

 

1) Kontrolná komisia má 3 členov.  

2) Členovia kontrolnej komisie nemôžu byť medzi sebou alebo s členmi predstavenstva 

manželmi, príbuznými v priamom rade alebo súrodencami. Členmi kontrolnej komisie 

nemôžu byť členovia predstavenstva a pracovníci družstva. 

3) Kontrolná komisia volí zo svojich členov predsedu, o spôsobe voľby rozhoduje komisia. 

4) Kontrolná komisia sa schádza podľa potreby, najmenej jeden raz za tri mesiace. 

5) Schôdzu kontrolnej komisie zvoláva jej predseda, alebo poverený člen kontrolnej komisie. 

6) Podklady pre rokovanie kontrolnej komisie, najmä správy z vykonaných kontrol ako aj 

návrhy opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pripravujú a kontrolnej komisii 

predkladajú poverení členovia kontrolnej komisie v určených lehotách, ktorí tiež kontrolnú 

komisiu informujú o priebehu kontrol. 

 

Čl.  51  

Samospráva 

 

1) Samospráva je organizačnou jednotkou družstva. Zriaďuje sa rozhodnutím predstavenstva 

v bytových domoch, v ktorých sa nachádzajú byty vo vlastníctve družstva alebo byty, ktoré 

prešli do vlastníctva členov družstva a ich vlastníci sú naďalej členmi družstva. Ak počet členov 

družstva v dome poklesne pod 51 % celkového počtu bytov v dome, predstavenstvo môže 

samosprávu v dome zrušiť a členov družstva v tomto dome začleniť do pôsobnosti samosprávy 

ustanovenej v inom dome. O priradení k samospráve bude člen písomne informovaný.  

2) Úlohou samosprávy je umožňovať členom účasť na riadení a hospodárskej činnosti   

družstva. 

3) Ak nebol zvolený predseda samosprávy má pôsobnosť predsedu samosprávy vedúci 

zástupca  vlastníkov v bytovom dome, ak je členom družstva a túto pôsobnosť prijme. Ak 

schôdza predsedu nezvolí, určí predsedu predstavenstvo družstva. Ak ani takto určený člen 

družstva funkciu neprijme, alebo nebude osoby, ktorú by bolo možné určiť, je predstavenstvo 

oprávnené samosprávu zrušiť alebo zlúčiť.  

4) Na Zhromaždení delegátov členskú samosprávu zastupuje spravidla jeden delegát, alebo 

náhradník v počte podľa prílohy Volebného poriadku, ktorí boli riadne zvolení na členskej 

schôdzi samosprávy. Delegátom môže byť len člen družstva. 

5) Orgány družstva, ktoré zabezpečujú činnosť samosprávy, sú členská schôdza samosprávy. 



19 

Čl. 52 

Členská schôdza samosprávy 

 

1) Členská schôdza samosprávy je orgánom družstva, v ktorom členovia prerokovávajú 

záležitosti okruhu pôsobnosti samosprávy a oboznamujú sa s činnosťou a celkovým stavom 

družstva. 

2) Členskú schôdzu samosprávy zvoláva predseda samosprávy podľa potreby, najmenej však 

jedenkrát v roku, pričom môže byť organizačne spojená so schôdzou vlastníkov bytov 

a nebytových priestorov podľa zákona č. 182/1993 Z.z.  

3) Predseda samosprávy musí zvolať členskú schôdzu samosprávy, ak o to požiada: 

a) najmenej jedna tretina všetkých členov samosprávy 

b) predstavenstvo družstva 

4) Ak nevyhovie predseda samosprávy žiadosti podľa ods. 3 do jedného mesiaca, je 

predstavenstvo oprávnené zvolať členskú schôdzu samo. 

5) Členskú schôdzu samosprávy vedie predseda samosprávy. V prípade, že členskú schôdzu 

samosprávy zvolalo predstavenstvo, vedie ju poverený člen predstavenstva. 

6) O zvolaní členskej schôdze samosprávy a o programe rokovania musia byť členovia 

samosprávy upovedomení najmenej päť dní pred jej konaním. Písomnú pozvánku môže 

nahradiť písomné oznámenie vyvesené na oznamovacích tabuliach vo všetkých vchodoch 

v okruhu pôsobnosti samosprávy. V prípade nebývajúcich členov bude pozvánka zaslaná 

poštou na poslednú známu adresu.  

7) Členská schôdza samosprávy je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 

členov samosprávy. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných 

členov. 

8) Ak nie je v hodine uvedenej pre konanie členskej schôdze samosprávy prítomná 

nadpolovičná väčšina členov, môže sa schôdza konať o pätnásť minút neskoršie. V tom 

prípade je členská schôdza samosprávy spôsobilá uznášať sa v počte najmenej troch členov 

samosprávy. Môže však rokovať a rozhodovať len o tých záležitostiach, ktoré boli uvedené 

v programe rokovania. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovali dve tretiny prítomných členov.  

9) Člen sa zúčastňuje členskej schôdze samosprávy, ktorej je členom. 

10) Člen – nájomca alebo vlastník viacerých bytov, ktoré sa nachádzajú v okruhu pôsobnosti 

rôznych samospráv, je členom každej z nich, zúčastňuje sa ich členských schôdzí a môže 

byť na nich zvolený za predsedu samosprávy. Len jednou členskou schôdzou samosprávy 

však môže byť zvolený za delegáta alebo náhradníka na Zhromaždenie delegátov. 

11) Členská schôdza samosprávy najmä: 

a ) volí a odvoláva predsedu samosprávy, delegáta a náhradníka (delegátov, náhradníkov)  

na Zhromaždenie delegátov na celé funkčné obdobie, v počte určenom Volebným 

poriadkom družstva, 

b ) prerokováva správy delegátov o priebehu Zhromaždenia delegátov a o prijatom 

uznesení zo Zhromaždenia delegátov 

c ) prostredníctvom Zhromaždenia delegátov spolurozhoduje o všetkých záležitostiach 

družstva 

 

Čl. 53 

Predseda samosprávy 

 

1) Predseda a výbor samosprávy je výkonným orgánom samosprávy. 

 

a) organizuje činnosť samosprávy, informuje jej členov o rozhodnutiach orgánov družstva,  

b) zvoláva členskú schôdzu samosprávy podľa potreby alebo na základe požiadavky 

členov samosprávy, 

c) je povinný plniť požiadavky orgánov a  správy družstva súvisiace so samosprávou, 
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d) zabezpečuje súčinnosť so zamestnancami správy  družstva. 

 

S i e d m a   č a s ť 
 

Hospodárenie družstva 

 

Čl. 54 

Financovanie činnosti družstva 

 

1) Majetkom družstva sú veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré má vo vlastníctve a slúžia 

na jeho činnosť. 

2) Družstvo riadi hospodársku činnosť v postavení podnikateľa, podniká v súlade 

s predmetom činnosti. 

3) Družstvo hradí náklady a výdavky svojej činnosti z príjmov získaných z hospodárenia 

s bytovým fondom a z ostatnej hospodárskej činnosti, prípadne z iných zdrojov. 

4) Družstvo na zabezpečenie svojej činnosti vytvára príslušné fondy. 

 

 

Čl. 55 

Iná hospodárska činnosť 

 

1) Príjmy na úhradu nákladov a výdavkov ostatného hospodárenia získava družstvo najmä zo 

služieb za realizáciu výkonov, z príspevkov na správu, zo zápisného a iných poplatkov, 

prípadne z ďalších zdrojov. 

2) Zo zisku ostatného hospodárenia hradí družstvo prednostne svoje povinnosti voči štátu. 

Zvyšný zisk použije družstvo podľa rozhodnutia Zhromaždenia delegátov na pridelenie do  

fondov družstva. 

3) Stratu z ostatného hospodárenia hradí družstvo podľa rozhodnutia Zhromaždenia delegátov: 

a) z nedeliteľného fondu, 

b) rozvrhnutím na členov podľa výšky ich základných členských vkladov, pričom sa 

člen podieľa na tejto strate maximálne do výšky základného členského vkladu 

c) kombináciou vyššie uvedených spôsobov. 

4) Pri likvidačnom schodku rozhodne Zhromaždenie delegátov o výške uhradzovacej 

povinnosti členov prevyšujúcej základný členský vklad. 

 

 

Čl. 56 

Fondy družstva 

 

1) Družstvo vytvára fondy: 

 

A/ Základné imanie 

 a) fond základných členských vkladov. 

 

B/ Kapitálové fondy 

 a) fondy družstevnej výstavby, 

 b) fond členských podielov 

  

C/ Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia 

 a) nedeliteľný fond 

b) fond pôžičkový 

 c) nerozdelený zisk minulých rokov 
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 d) nerozdelená strata minulých rokov 

      e) iné účelové fondy. 

 

D/ Dlhodobé záväzky 

 a) záväzky zo sociálneho fondu, 

 b) ostatné dlhodobé záväzky – fond prevádzky, údržby a opráv, úvery z komerčných bánk 

a ŠFRB 

 

Čl. 57 

Spoločné ustanovenie o fondoch  

 

1) Tvorba a použitie fondov sa riadia osobitnými predpismi, týmito stanovami, 

vnútrodružstevnými smernicami a uzneseniami najvyššieho orgánu družstva. U fondu 

prevádzky, údržby a opráv vlastníkov v zmysle zmluvy o výkone správy. 

 

Ô s m a  č a s ť 
 

Čl. 58 

Zrušenie a likvidácia družstva 

 

1) Družstvo sa zrušuje : 

a ) uznesením Zhromaždenia delegátov po predchádzajúcom prerokovaní členskými schôdzami 

samospráv, 

b ) zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu z dôvodu, 

že majetok úpadku nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu konkurznej podstaty, 

zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 

c ) rozhodnutím súdu 

d ) zmenou právnej formy 

e ) rozhodnutím Zhromaždenia delegátov o zrušení osvedčeným notárskou zápisnicou. 

2) Družstvo zaniká výmazom z obchodného registra. 

3) Likvidátora vymenúva Zhromaždenie delegátov a v prípade, že sa tak nestane, súd.  

4) Likvidačný zostatok sa rozdelí postupne tak, že každému členovi sa vyplatí čiastka do výšky 

jeho základného členského vkladu, prípadne ďalšieho členského vkladu, zvyšok 

likvidačného zostatku sa rozdelí v pomere, v akom sa podieľajú na hospodárení družstva. 

Pri likvidácii družstva sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka. Vo 

všetkých ďalších záležitostiach sa postup pri zrušení riadi platnými právnymi predpismi. 
 

 

D e v i a t a   č a s ť 
 

Spoločné ustanovenia 
 

Čl. 59 

Odvolanie člena proti rozhodnutiu predstavenstva alebo predsedu družstva 

 

1) V prípadoch uvedených v stanovách sa môže člen proti rozhodnutiu predstavenstva písomne 

odvolať v lehote pätnástich dní od doručenia na Zhromaždenie delegátov, inak toto právo 

zaniká.  

2) Zamietavé rozhodnutie predstavenstva musí obsahovať poučenie o práve člena podať 

odvolanie na najvyšší orgán družstva – Zhromaždenie delegátov. Ak sa člen riadil 

nesprávnym poučením orgánu družstva o odvolaní, alebo ak poučenie o odvolaní nebolo 
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dané, považuje sa za včas podané aj odvolanie, ktoré bolo podané po uplynutí určenej lehoty, 

najneskôr však do troch mesiacov od doručenia rozhodnutia. 

 

3) Odvolaniu podľa ods. 1 môže vyhovieť predstavenstvo samo. Svoje rozhodnutie musí 

členovi oznámiť doručením do vlastných  rúk. Ak predstavenstvo odvolaniu samo 

nevyhovie, musí ho predložiť na rozhodnutie najbližšiemu rokovaniu Zhromaždenia 

delegátov, ak bolo podané najneskôr šesťdesiat dní pred jeho konaním. 

4) Rozhodnutie najvyššieho orgánu o odvolaní podľa ods. 1 a 2 je konečné a musí byť členovi 

doručené do vlastných rúk. 

 

Čl. 60 

Sťažnosti, oznámenia a podnety 

 

1) Sťažnosti, oznámenia a podnety členov vybavujú podľa ich obsahu orgány družstva, alebo 

ich výkonná  zložka v súlade s ustanoveniami všeobecných právnych predpisov. 

2) O podnetoch členov k rozhodnutiam o činnosti orgánov družstva rozhodujú orgány 

družstva, najneskôr do šesťdesiatich dní od ich podania.  O ich vybavení informuje 

príslušný orgán družstva člena doporučeným listom. 

 

Čl. 61 

Doručovanie 

 

1) Družstvo doručuje svojim členom písomnosti spravidla poštou, prostredníctvom vývesky 

alebo iným vhodným spôsobom na posledne známu adresu, ktorú si člen sám určil. 

2) Doručenie písomnosti doporučeným listom alebo do vlastných rúk je nutné iba v prípadoch 

uvedených v týchto stanovách alebo v rokovacom poriadku družstva, alebo v osobitných 

právnych predpisoch. 

3) Povinnosť družstva doručiť členovi písomnosť doporučeným listom je splnená vtedy, ak 

pošta písomnosť doručí, alebo ak ju vráti družstvu z poslednej známej adresy člena ako 

nedoručiteľnú, alebo s tým, že adresát prevzatie písomnosti odmietol. Táto povinnosť je 

splnená aj vtedy, keď je písomnosť doručovaná funkcionárom alebo zamestnancom 

družstva a člen jej prevzatie písomne potvrdil alebo jej prevzatie odmietol. 

4) Povinnosť družstva doručiť písomnosť do vlastných rúk je splnená : 

a) pri doručovaní písomností funkcionárom alebo zamestnancom družstva vtedy, ak člen 

jej prevzatie písomne potvrdí, účinky doručenia nastanú aj v prípade, ak ten, komu sa 

takto písomnosť doručuje doručenie svojim konaním zmaril, alebo prijatie písomnosti 

odmietol, 

b) pri doručovaní poštou vtedy, ak pošta písomnosť do vlastných rúk doručí. Účinky 

doručenia nastanú aj vtedy, ak pošta písomnosť vráti družstvu ako nedoručiteľnú a člen 

svojim konaním doručenie zmaril alebo ak člen prijatie písomnosti odmietol.  

 

Čl. 62 

Počítanie času 

 

1) Lehota určená podľa dní začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je 

rozhodujúca pre jej začiatok. Polovicu mesiaca sa rozumie pätnásť dní. 

2) Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa 

pomenovaním alebo číslom zhodujú s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej lehota  

začína plynúť. Ak nie je taký deň v mesiaci, prípadne posledný deň lehoty na jeho posledný 

deň  v mesiaci. 

3) Ak bola lehota predĺžená, v pochybnostiach sa má za to, že nová lehota začína plynúť  

dňom, ktorý nasleduje po uplynutí lehoty pôvodnej. 
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4) Ak prípadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom 

lehoty najbližší pracovný deň. 

5) Lehota pre podanie je zachovaná, ak bola písomnosť posledný deň lehoty doručená 

určenému adresátovi, alebo ak bola v tento deň podaná na pošte. 

6) Predstavenstvo odpustí zmeškanie lehoty zo závažných dôvodov, ak o to člen požiada do 

15 dní odo dňa kedy vznikla príčina meškania a urobí v tej istej  lehote zmeškaný úkon. 

Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť, ak odo dňa, kedy mal byť úkon vykonaný uplynul 

jeden rok. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť v prípade, ak ide o lehotu na úhradu 

základného členského vkladu. 

 

Čl. 63 

 

1) O žiadostiach a odvolaniach členov, o ktorých družstvo pred rozhodnutím platnosti týchto 

stanov s konečnou platnosťou nerozhodlo, bude rozhodnuté podľa týchto stanov. 

 

 

Čl. 64 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Pokiaľ niektoré ustanovenia stanov sa stanú neplatnými alebo spornými, použije sa 

právny predpis, ktorý je svojím obsahom a účelom najbližší k ustanoveniam týchto 

stanov. Postup podľa tohto odseku sa použije aj pre tie vzťahy, ktoré nie sú týmito 

stanovami upravené. 

2) Doteraz platné znenie stanov schválené Zhromaždením delegátov dňa 15.6.2017 v znení 

zmien a doplnkov sa zrušujú dňom nadobudnutia účinnosti týchto stanov. 
 

Zmeny a doplnky Stanov SBD prijaté Zhromaždením delegátov dňa 30.3.2021 nadobúdajú 

účinnosť schválením 30.3.2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ing. Anna Palková            Ing. Vladimír Gajdošík 

predseda predstavenstva                      podpredseda predstavenstva 


