Čl. 47
Zhromaždenie delegátov
1. Zhromaždenie delegátov tvoria delegovaní zástupcovia domov. Každý dom volí jedného
delegáta
2. Delegovaní zástupcovia sú volení na čiastkových členských schôdzach domu a o každom
navrhnutom delegátovi sa hlasuje osobitne.
3. Do výlučnej pôsobnosti zhromaždenia delegátov patrí najmä :
a) meniť stanovy a smernice,
b) voliť a odvolávať členov predstavenstva a kontrolnej komisie,
c) voliť náhradníkov členov predstavenstva a kontrolnej komisie a stanoviť ich poradie,
d) rozhodovať o zvýšení alebo znížení zapisovaného základného imania,
e) rozhodovať o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva,
f) rozhodovať o rozdelení a použití zisku, prípadne o spôsobe úhrady straty,
g) rozhodovať o odvolaniach proti uzneseniam predstavenstva,
h) rozhodovať o rozdelení, zlúčení alebo splynutí družstva,
i) schvaľovať volebné obvody a počet volených delegátov čiastkových členských
schôdzí,
j) schvaľovať výročnú správu,
k) schvaľovať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú
závierku,
l) schvaľovať podnikateľský a finančný plán vrátane osobných nákladov zamestnancov
družstva,
m) schvaľovať „Plán kontrol KK“ na rok,
n) schvaľovať štatúty jednotlivých fondov,
o) schvaľovať smernice, ktoré upravujú oblasti činnosti všetkých členov a orgánov
družstva,
p) prerokovať a schvaľovať správy predstavenstva a kontrolnej komisie o činnosti
družstva,
4. Do pôsobnosti zhromaždenia delegátov patrí aj rozhodovanie týkajúce sa družstva a
jeho činnosti, pokiaľ si rozhodovanie v niektorých veciach vyhradilo svojim uznesením.
5. Zhromaždenie delegátov na návrh kontrolnej komisie musí zmeniť alebo zrušiť
právoplatné rozhodnutie predstavenstva alebo riaditeľa družstva, ktorým boli porušené
príslušné všeobecné zákonné predpisy alebo stanovy družstva, ak od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia do podania návrhu neuplynulo viac ako jeden rok.
Čl. 48
Rokovanie zhromaždenia delegátov
1. Zhromaždenie delegátov zvoláva predstavenstvo písomnou pozvánkou najmenej raz za
rok.
2. Zhromaždenie delegátov sa musí zvolať, ak o to požiada písomne aspoň jedna tretina
všetkých členov družstva, alebo jedna tretina členov zhromaždenia delegátov, alebo
kontrolná komisia.
3. Zhromaždenie delegátov sa musí zvolať minimálne 8 dní vopred. Písomná pozvánka na
zhromaždenie delegátov musí obsahovať minimálne :
a) obchodné meno a sídlo družstva,
b) miesto, dátum a hodinu konania zhromaždenia delegátov,
c) označenie, či sa zvoláva zhromaždenie delegátov alebo náhradné zhromaždenie
delegátov,
d) program rokovania zhromaždenia delegátov,
e) písomné materiály k jednotlivým bodom programu.
2. Členovia predstavenstva a kontrolnej komisie sa zúčastňujú rokovania zhromaždenia
delegátov z titulu svojej funkcie, majú len poradný hlas.

3. Poverený člen predstavenstva pred otvorením zhromaždenia delegátov skontroluje či
zhromaždenie delegátov je uznášaniaschopné. Ak v určenom čase podľa pozvánky
zhromaždenie delegátov nie je uznášaniaschopné, s otvorením zhromaždenia
delegátov sa počká maximálne 30 minút. Ak ani v tejto lehote zhromaždenie delegátov
nie je schopné uznášania sa, zvolá predstavenstvo náhradné zhromaždenie delegátov.
Náhradné zhromaždenie delegátov sa koná 1 hodinu po pôvodne stanovenom
začiatku zhromaždenie delegátov, ak to bolo v pozvánke uvedené. V opačnom prípade
sa musí náhradné zhromaždenie delegátov konať najneskôr do troch týždňov odo dňa
keď sa malo konať pôvodné zvolané zhromaždenie delegátov. Náhradné zhromaždenie
delegátov musí mať nezmenený program rokovania a je schopné uznášať sa bez
ohľadu na ustanovenie ods. 7 Čl. 42 stanov.
4. Schôdzu zhromaždenia delegátov otvára a riadi predseda alebo poverený člen
predstavenstva. Predsedajúci prednesie návrh programu rokovania a po jeho schválení,
prípadne doplnení určí zapisovateľa, dá zvoliť mandátovú a návrhovú komisiu, dvoch
overovateľov zápisnice a podľa programu aj volebnú komisiu.
5. Mandátová komisia skúma oprávnenie prítomných zúčastniť sa schôdze, podáva
správu o počte prítomných podľa prezenčnej listiny a o počte účastníkov s hlasovacím
právom. Zisťuje, či je schôdza spôsobilá sa uznášať na začiatku aj v priebehu
rokovania pri hlasovaní o jednotlivých návrhoch, dbá na správnosť postupu a
zisťovania výsledku hlasovania.
6. Návrhová komisia pripravuje návrh uznesenia formulovaný podľa rokovania a predkladá
ho na schválenie ZD.
7. Volebná komisia sa zriaďuje, keď sú na programe voľby orgánov družstva. Volebná
komisia si zvolí predsedu, ktorý na výzvu predsedajúceho prednáša charakteristiku
kandidátov a podáva návrh na voľbu. Pri tajnom hlasovaní volebná komisia vyhotoví o
priebehu voľby zápisnicu, v ktorej uvedie všetky zistené skutočnosti, ktoré sú
rozhodujúce pre platnosť volieb.
8. Voľba predstavenstva a kontrolnej komisie je programom schôdze zhromaždenia
delegátov v roku, v ktorom končí funkčné obdobie pôvodných orgánov.
Predstavenstvo zabezpečí, aby u každého kandidáta boli uvedené všetky údaje, ktoré
sú zapisované do obchodného registra. Pôvodné orgány vykonávajú svoju funkciu až
do zvolenia nových orgánov.
9. Doplňujúca voľba členov predstavenstva a kontrolnej komisie na zvyšok funkčného
obdobia je programom najbližšej schôdze zhromaždenia delegátov po udalosti, ktorá
vyvolala potrebu doplniť orgán. Doplniť členov možno aj z náhradníkov, ak sú určení.
Mandátovou komisiou overení účastníci schôdze majú právo vyjadriť svoje stanovisko
k navrhnutým kandidátom, prípadne podávať pozmeňovacie návrhy od členov ZD.
10. Voľbu riadi predseda volebnej komisie. Pri tajnom hlasovaní hlasujúci kandidačnú
listinu upravujú zakrúžkovaním poradového čísla u mena kandidáta, ktorého volí.
Členovia volebnej komisie zisťujú výsledok voľby nasledovne :
a) po hlasovaní spočítajú hlasovacie lístky vložené do volebnej urny a porovnajú ich
počet s počtom lístkov vydaných na hlasovanie a s počtom prítomných podľa
prezenčnej listiny ako aj s počtom účastníkov schôdze overených mandátovou
komisiou,
b) vyradia sa neplatné hlasovacie lístky, na ktorých nebol zakrúžkovaný ani jeden
kandidát alebo na ktoré hlasujúci pripísal ďalšieho kandidáta, prípadne viacerých
kandidátov.
c) hlasovací lístok je platný, ak je počet zakrúžkovaných kandidátov zhodný alebo
menší ako je stanovený počet volených kandidátov,
11. Predseda volebnej komisie vyhlási za zvolených riadnych členov alebo náhradníkov
do orgánov, ktorí dosiahli najväčší počet platných hlasov, ak tento počet prevyšuje
nadpolovičnú väčšinu prítomných členov oprávnených hlasovať.
12. Volebná komisia vyhotoví o priebehu volieb zápisnicu, v ktorej uvedie všetky zistené
skutočnosti, ktoré sú rozhodné pre platnosť podľa ods. 12.
13. Pre rokovanie ZD platia aj ustanovenia Čl. 42 stanov.

