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BRA TISLA VSKE GARAZOVE DRUZSTVO
družstvo pre výstavbu a správu garáží

821 01 Bratislava, Drieňová ul. 33

STANOVY

September 2013
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PRVA CAST

Základné ustanovenia

Čl. 1

1. Družstvo prijalo názov: Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží.
2. Sídlo družstva je na Drieňovej ul. 33, 821 01 Bratislava.

Čl. 2

1. Družstvo je spoločenstvom neuzatvoreného počtu osôb, ktorého hlavným poslaním je
uspokojovať potreby svojich členov pri garážovaní ich osobných motorových vozidiel a vykonávať
správu objektov, v ktorých sa nachádzajú garáže - objekt hromadných garáží (ďalej len objekt HO).
2. Družstvo je právnickou osobou, zapísanou do obchodného registra, vystupuje v právnych
vzťahoch vo svojom mene a za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojim majetkom.
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DRUHA CAST

Činnost' družstva

Čl. 3

l. Predmetom činnosti družstva je zabezpečovanie prípravy a realizácie výstavby garáží, prevádzky
a správy garáží, poskytovanie služieb spojených s užívaním garáží a výkon inej hospodárskej
činnosti.
2. V rámci predmetu svojej činnosti družstvo:
a) zabezpečuje výstavbu objektov HO pre svojich členov,
b) vykonáva správu objektov HO v rozsahu všetkých činností, ktoré so správou súvisia tak pre
svojich členov, ako aj pre iných vlastníkov objektov HO,
c) zabezpečuje a vykonáva údržbu a opravy objektov HO v správe družstva,
d) vykonáva aj iné hospodárske činnosti v rozsahu svojho živnostenského oprávnenia.

3. Činnosť družstva je založená na družstevnom vlastníctve garáží a objektov HO a ich správe.

v v

TRETIA CAST

Členstvo v družstve

Čl. 4

Vznik členstva

1. Členom družstva môže byt' plnoletý občan, ak ďalej nie je uvedené inak. Neplnoletý občan sa
môže stať členom družstva iba z dôvodu dedenia, alebo prevodu členských práv a povinností po
predchádzajúcom súhlase súdu a úkonoch v prospech maloletého.
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2. Predstavenstvo rozhoduje o prijatí občana za člena na základe jeho písomnej prihlášky. Členstvo
vzniká dňom, kedy občan na základe rozhodnutia predstavenstva o jeho prijatí zaplatil na účet
družstva zápisné vo výške 10 € a základný členský vklad vo výške 100 €.
3. Členom družstva môže byť právnická osoba, zapísaná v obchodnom registri ktoréhokoľvek
obchodného súdu na území Slovenskej republiky.
4. Predstavenstvo rozhoduje o prijatí právnickej osoby na základe jej písomnej prihlášky. Členstvo
vzniká dňom, kedy právnická osoba podľa osobitnej zmluvy o podmienkach členstva v družstve
uzatvorenej na základe rozhodnutia predstavenstva o jej prijatí, zaplatila na účet družstva zápisné vo
výške 100 € a základný členský vklad 1000 €.
5. Predstavenstvo je povinné rozhodnúť o prihláške podľa bodu 2. a 3. do 30 dní od jej doručenia
družstvu a toto rozhodnutie zašle družstvo doporučeným listom na jeho adresu.

Čl. 5

Prechod a prevod členstva

1. Smrťou člena prechádza jeho členstvo v družstve na dediča členských práv a povinností.
2. Člen môže previesť svoje práva a povinnosti spojené s členstvom v družstve alebo ich časť na
iného občana, ktorý spÍňa podmienky vzniku členstva podl'a čl. 4 a to spôsobom určeným zákonom
( § 230 Obchodného zákonníka ).
3. Členstvo v družstve prechádza na iného občana aj dňom vzniku nájmu družstevnej garáže na
základe platnej dohody o výmene družstevnej garáže.
4. Členstvo právnickej osoby v družstve zaniká jej vstupom do likvidácie, alebo vyhlásením
konkurzu, prípadne jej zánikom. Ak má právnická osoba právneho nástupcu, vstupuje nástupca do
všetkých jej členských práv a povinností.

Čl. 6

Spoločné členstvo manželov.

l. Ak vznikne len jednému z manželov za trvania manželstva právo na uzavretie zmluvy o nájme
družstevnej garáže, alebo ak prejde na neho členstvo podl'a čl. 5 , vznikne so spoločným nájmom
garáže aj spoločné členstvo manželov v družstve. Z tohto členstva sú obaja manželia oprávnení
a povinní spoločne a nerozdielne. Pri spoločnom členstve majú manželia pri hlasovaní iba jeden
hlas.

Čl. 7

Splynutie členstva

1. Ak člen získa v tom istom družstve ďalšie členstvo ( z dôvodu dedenia, prevodu členských práv
a povinností, zlúčením družstiev, prevodom časti majetku družstva, vznikom spoločného členstva
manželov apod.) vyzve družstvo člena, aby vykonal dispozíciu s členstvom. Ak člen nevykoná
takúto dispozíciu s členstvom do troch mesiacov od doručenia výzvy družstva, splynie takto získané
členstvo s členstvom pôvodným v členstvo jediné.
2. Pri splynutí členstva platí dÍžka najstaršieho členstva, pričom členské práva a povinnosti z takto
splynutého členstva zostávajú členovi zachované.

Čl. 8
Premena členstva

l. Spoločné členstvo manželov sa mení na individuálne členstvo jedného z bývalých manželov,
alebo na individuálne členstvo každého z nich v prípadoch uvedených v čl. 23.
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2. Individuálne členstvo jedného z manželov, nájomcu garaze, sa prevodom členských práv
a povinností na druhého manžela, za trvania manželstva, mení na spoločné členstvo manželov.

Čl. 9

Rozdelenie členstva.

1. K rozdeleniu členstva dochádza v prípadoch rozdelenia družstva alebo prevodu časti jeho
majetku, ak členovi, alebo manželom - spoločným členom, aj v dôsledku rozdelenia družstva, resp.
prevodu časti jeho majetku, zostane v družstve majetková časť na výstavbu garáže.

Čl. 10

Členské práva.

l. Člen družstva má nasledovné práva:

a) zúčastniť sa prostredníctvom zvoleného delegáta na rokovaní a rozhodovaní zhromaždenia
delegátov družstva,
b) voliť a byť volený do orgánov družstva, ak má plnú spôsobilosť na právne úkony,
c) na pridelenie konkrétne určenej garáže, ak na výzvu družstva zaplatí členský podiel podľa čl.
12, bod 3.
d) zúčastňovať sa družstevnej činnosti a požívať výhody, ktoré družstvo poskytuje svojim členom
e) predkladať návrhy na zlepšenie činnosti družstva, obracať sa s podnetmi, návrhmi
a pripomienkami týkajúcimi sa činnosti družstva, na orgány družstva a byť o ich vybavení
informovaný
f) na uzavretie zmluvy o nájme garáže na základe:

- rozhodnutia predstavenstva družstva,
- prevodu členských práv a povinností,
- dohody o výmene garáže,
- súdneho rozhodnutia.

Čl. 11

Členské povinnosti

1. Člen družstva má nasledovné povinnosti :

a) dodržiavať stanovy, plniť uznesenia a rozhodnutia orgánov družstva, dodržiavať prevádzkový
a požiarny poriadok objektu HO, v ktorom užíva garáž, dodržiavať ostatné vnútrodružstevné
úpravy, pokyny a zásady, ako aj dobré mravy v garážovom objekte,
b) uhradiť zálohový členský podiel a prípadný doplatok členského podielu vo výške a lehote
stanovenej predstavenstvom,
c) platiť nájomné za garáž, úhrady za plnenia spojené s užívaním garáže, alebo zálohy na ne,
d) platiť príspevky na činnosť družstva a poplatky za úkony vo výške stanovenej predstavenstvom
družstva,
e) riadne užívať garáž a udržiavať ju v užívaniaschopnom stave, odstraňovať poškodenia, ktoré
spôsobil v garáži, alebo v spoločných priestoroch objektu HO sám, alebo osoby, ktorým
umožnil vstup, riadne užívať a udržiavať spoločné priestory objektu HO, chrániť družstevný
majetok,
f) uhradiť družstvu ujmu, ktorá mu vznikne oneskoreným prevzatím garáže, na prevzatie ktorej bol
družstvom vyzvaný,
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g) oznamovať družstvu zmeny týkajúce sa údajov podstatných pre vedenie členských a ostatných
evidencií a to najneskôr do 30 dní od času, kedy ku zmene došlo,
h) prispievať na úhradu schodku objektu HG a zúčastňovať sa na strate podľa objektov HG,
i) umožniť povereným zástupcom družstva, ak je garáž vo vlastníctve BGD, po predchádzajúcom
oznámení vstup do ním užívanej garáže na zistenie jej technického stavu a kontrolu dodržiavania
podmienok užívania uvedených v nájomnej zmluve,
j) pri odovzdaní garáže družstvu, túto odovzdať v technicky spôsobilom stave, zodpovedajúcom
bežnému opotrebovaniu. V opačnom prípade družstvo odstráni zistené závady na náklady
odovzdávajúceho člena.

Čl. 12

Majetková účasť člena v družstve

1. Majetková účasť člena v družstve tvorí základný členský vklad a ďalšia majetková účasť.
2. Základný členský vklad je pre všetkých členov družstva- fyzické osoby rovnaký ,je 100 €.
Základný členský vklad pre členov družstva - právnické osoby, je 1000 €. Počas trvania členstva
nemôže majetková účasť člena v družstve klesnúť pod hodnotu základného členského vkladu.
3. Ďalší členský vklad je majetková účasť člena na výstavbe družstevnej garáže, ktorá predstavuje
zálohový podiel a prípadný doplatok členského podielu, zvýšený o členom splatený investičný úver.
4. Ďalšia majetková účasť člena družstva pozostáva z peňažného alebo nepeňažného vkladu člena,
ktorým sa zúčastňuje na podnikaní družstva. Z ďalšej majetkovej účasti vzniká členovi nárok na
podiel zo zisku vo výške stanovenej v osobitnej zmluve, uzatvorenej medzi členom a družstvom.
V prípade straty, ktorá družstvu vznikne v súvislosti s podnikateľskou činnosťou, sa člen na tejto
strate podieľa primerane podľa výšky ďalšej majetkovej účasti.

Čl. 13

Členský podiel

1. Členský podiel predstavuje majetkovú účast' člena na družstevnej výstavbe. Členský podiel je
jedným zo zdrojov majetku družstva.
2. Zostatkovou hodnotou členského podielu užívanej garáže sa rozumie členský podiel znížený
úmerne k opotrebovaniu stavu podľa plánovanej doby jej životnosti.
3. Zálohovú výšku členského podielu určí družstvo pred začatím výstavy tak, aby jeho výška
pokryla rozpočtom stanovené náklady pripadajúce na družstevnú garáž, ktorá bude pridelená
členovi, zníženú o úver poskytnutý peňažným ústavom a o iné zdroje, poskytnuté na výstavbu.
4. Člen je povinný splatiť zálohový členský podiel pred začatím výstavby vo výške a v lehote
určenej predstavenstvom. Táto časť členského vkladu predstavuje peňažné plnenie vo výške
pripadajúcej na družstevnú garáž, ktorá má byt' členovi pridelená.
5. Iné plnenie spočíva v hodnote práv. Túto časť členského podielu určí družstvo vo výške
rozpočtového nákladu stavby, zníženého o predpokladanú výšku úveru poskytnutého peňažným
ústavom a o iné zdroje poskytnuté na výstavu
6. Ak je nutné zvýšiť zálohu na členský podiel na pokrytie nákladov výstavby, je člen povinný
doplatok uhradiť vo výške, spôsobom a lehote stanovenej predstavenstvom.
7. Po dokončení stavby vysporiada družstvo s peňažným ústavom finančné zdroje. Po finančnom
uzavretí stavby, rozdelí družstvo náklady a zdroje fmancovania objektu na jednotlivé garáže
a predstavenstvo rozhodne o konečnej výške členského podielu.
8. Rozdelenie nákladov a zdrojov financovania na garáže a rozhodnutie o konečnej výške
členského podielu oznámi družstvo členovi najneskôr do šiestich mesiacov od finančného uzavretia
stavby.

Rozhodnutie o konečnej výške členského podielu musí byť členovi doručené do vlastných rúk.
Proti tomuto rozhodnutiu sa môže člen odvolať. Odvolanie nemá odkladný účinok.
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Nedoplatok je člen povinný zaplatiť do tridsať dní od doručenia rozhodnutia. V tej istej lehote je
družstvo povinné uhradiť členovi prípadný preplatok.
9. Členský podiel sa môže podľa rozhodnutia zhromaždenia delegátov zhodnocovať o členom
splatenú časť úmoru úveru poskytnutého peňažným ústavom na výstavbu objektu HG, pričom
hodnota splatenej časti úmoru úveru sa znižuje úmerne k opotrebovaniu stavby podľa plánovanej
doby životnosti.
10. Pri ďalšom prideleni uvoľnenej garáže určí predstavenstvo výšku členského podielu
nasledujúceho nájomcu družstevnej garáže v každom prípade osobitne.

Čl. 14

Prevod práv a povinností 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 prechádzajú na nadobúdateľa vo vzťahu
k družstvu predložením zmluvy o prevode členstva družstvu, alebo neskorším dňom, uvedeným
v tejto zmluve.
2. Tie isté účinky, ako predloženie zmluvy o prevode členstva nastávajú dňom, kedy družstvo
dostane písomné oznámenie doterajšieho člena o prevode členstva a písomný súhlas nadobúdateľa
členstva. Vzájomné nároky si účastníci prevodu usporiadajú medzi sebou bez účasti družstva.

Čl. 15

Prevod časti práv a povinností spojených
s členstvom v družstve.

l. Člen môže previesť časť práv a povinností spojených s členstvom v družstve za podmienok
uvedených v čl. 14 na iného člena toho istého družstva v prípadoch:
a) ak člen - nájomca družstevnej garáže, z dôvodu dedenia, prevodu práv a povinností spojených
s členstvom, zlúčenia družstiev alebo prevodu časti majetku družstva, získal právo na pridelenie
garáže v družstve, alebo na nájom garáže ajeho členstvá už splynuli podľa čl. 7, ods. 1.
b) ak člen - nájomca družstevnej garáže, získal právo na pridelenie inej garáže v družstve
zaplatením členského podielu.

Čl. 16

Zánik členstva

1. Členstvo v družstve zaniká
a) dohodou,
b) vystúpením,
c) smrťou člena - fyzickej osoby,
d) vylúčením,
e) zánikom člena - právnickej osoby likvidáciou,
f) zánikom družstva likvidáciou,
g) prevodom práv a povinností spojených s členstvom v družstve podľa čl. 14 stanov družstva,
h) písomnou výpoveďou podľa čl. 33 stanov družstva,
i) po uplynutí dvoch rokov od plánovaného ale nerealizovaného termínu začatia výstavby objektu
HG do ktorého člen družstva bol prihlásený, alebo po uplynutí dvoch rokov od prijatia za člena
družstva a nebola mu pridelená garáž ( garážové státie ) v žiadnom objekte HG vo vlastníctve
družstva,
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j) prevodom vlastníctva garáže z BOD do vlastníctva fyzických alebo právnických osôb. Členstvo
v družstve môže byť však zachované po splnení podmienok uvedených v čl. 59, bod. 3 týchto
stanov.

Čl. 17

Dohoda

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. 18

Vystúpenie

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 a to na adresu družstva.
2. Člen, ktorý nesúhlasí s prevodom svojich členských 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. Vyrovnávajúci 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. 19

Smrť člena

l. Ak zomrie člen a nejde o spoločné členstvo manželov, prechádza dňom jeho smrti členstvo
v družstve na dediča, ktorému pripadol základný členský vklad alebo členský podiel. S prechodom
členstva prechádza na dediča aj nájom družstevnej garáže, prípadne právo na uzavretie nájomnej
zmluvy o nájme družstevnej garáže. Ak neprešlo členstvo na dediča, zaniká smrt'ou člena.
2. Ak patrili poručitel'ovi dva, alebo viac členských podielov v tom istom družstve, môžu jednotlivé
členské podiely pripadnúť rôznym dedičom. Tým sa poručiteľovo členstvo premení dňom jeho
smrti na dve alebo viac individuálnych členstiev ( prípadne spoločných členstiev manželov)
jednotlivých dedičov.
3. Členským podielom sa pre účely dedičstva rozumie zostatková hodnota členského podielu
a hodnota inej majetkovej časti poručiteľa na nákladoch výstavby družstevnej garáže.

Čl. 20

Vylúčenie

1. Predstavenstvo môže rozhodnúť o vylúčení člena za nasledovných okolností:

a) ak závažným spôsobom, alebo opakovane napriek výstrahe porušuje svoje členské povinnosti
určené zákonom alebo stanovami, prevádzkový a požiarny poriadok,
b) ak bol člen - fyzická osoba, právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, ktorý spáchal proti
družstvu, jeho majetku alebo členovi družstva,
c) ak dlžoba člena na zálohe prevádzkových nákladov presahuje predpísanú sumu za 2 roky.
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2. Predstavenstvo môže rozhodnúť o vylúčení člena do 5 mesiacov od doby, kedy sa dozvedelo
o dôvode na vylúčenie, najneskôr však do 2 rokov odo dňa, keď tento dôvod vznikol.
3. V rozhodnutí o vylúčení člena z družstva, ktoré musí byť členovi doručené do vlastných rúk.,
musí byť uvedený dôvod, ktorý nemožno dodatočne meniť. Členstvo zaniká márnym spôsobom
uplynutím 15 dňovej lehoty na podanie odvolania.
4. Ak člen nesúhlasí s rozhodnutím predstavenstva o vylúčení, môže do 15 dní od doručenia
písomného rozhodnutia podať odvolanie na rokovanie zhromaždenia delegátov. Odvolanie má
odkladný účinok. Členstvo v tomto prípade zaniká dňom doručenia rozhodnutia zhromaždenia
delegátov, ktoré svojim uznesením rozhodlo o vylúčení člena.

Čl. 21

Zánik člena - právnickej osoby.

1. Členstvo právnickej osoby v družstve zaniká v dôsledku týchto zmien v Jej vnútorných
pomeroch:
a) dňom jej vstupu do likvidácie,
b) dňom vyhlásenia konkurzu , alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku,
c) zánikom právnickej osoby bez likvidácie.

Čl. 22

Likvidácia družstva

1. Členstvo zaniká po zrušení družstva a ukončení jeho likvidácie dňom výmazu družstva
z obchodného registra.

Čl. 23

Zánik spoločného členstva manželov

1. Spoločné členstvo manželov v družstve zaniká:
a) smrťou jedného z manželov,
b) dohodou rozvedených manželov,
c) rozhodnutím súdu o zrušení spoločného nájmu garáže rozvedenými manželmi.
2. Ak zanikne spoločné členstvo manželov v družstve smrťou jedného z nich, zostáva členom
družstva a nájomcom družstevnej garáže pozostalý manžel. Po rozvode manželstva zostáva členom
družstva a nájomcom družstevnej garáže ten z rozvedených manželov, ktorý bol určený dohodou
rozvedených manželov alebo rozhodnutím súdu.
3. Spoločné členstvo manželov v družstve zaniká aj prevodom ich členských práv a povinností,
písomnou dohodou s družstvom, vystúpením, vylúčením a zánikom družstva po ukončení
likvidácie.

Čl. 24

Majetkové vysporiadanie.

l. Zánikom členstva podľa čl. 17 vzniká bývalému členovi ( spoločným členom) alebo jeho
dedičom nárok na vyrovnávací podiel.
2. U negarážujúceho člena sa vyrovnávací podiel rovná výplate základného členského vkladu. Pri
zániku členstva nájomcu družstevnej garáže sa vyrovnávajúci podiel rovná výplate členského
podielu, prípadne zhodnoteného o členom splatenú časť úmoru úveru.
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3. V prípade ďalšej majetkovej účasti člena sa majetkové vysporiadanie vykoná spôsobom
určeným v osobitnej zmluve.
4. Nárok na výplatu vyrovnávacieho podielu vzniká uplynutím 3 mesiacov po schválení ročnej
účtovnej uzávierky za rok, v ktorom členstvo zaniklo. Ak to hospodárska situácia dovoľuje,
družstvo môže uspokojiť tento nárok, alebo jeho časť aj skôr.
5. Výplata vyrovnávacieho podielu je viazaná na uvoľnenie družstevnej garáže. Výplata hodnoty
splatnej časti úmoru úveru je naďalej viazaná na splatenie členského podielu.
6. Okrem nároku na výplatu vyrovnávacieho podielu nemá bývalý člen alebo jeho dedičia
z dôvodu zániku členstva nárok na akúkoľvek inú časť majetku družstva.
7. Pri výplate vyrovnávacieho podielu započíta družstvo svoje zročné pohľadávky voči bývalému
členovi.
8. Zánikom členstva v dôsledku prevodu práv a povinností spojených s členstvom alebo výmeny
garáže nevzniká doterajšiemu členovi voči družstvu nárok na vyrovnávací podiel. Vzájomné nároky
si účastníci prevodu alebo výmeny garáží vysporiadajú medzi sebou.

Čl. 25

Členská evidencia

1. Družstvo vedie zoznam všetkých svojich členov. Do zoznamu sa zapisuje okrem mena
a bydliska fyzickej osoby ako člena aj výška jeho základného členského vkladu. V zozname sa bez
zbytočného odkladu vyznačia všetky zmeny evidovaných skutočností.
2. Predstavenstvo umožní každému, kto preukáže právny záujem, aby do zoznamu nahliadol. Člen
družstva má právo do zoznamu nahliadnuť a žiadať o vydanie potvrdenia o svojom členstve
a obsahu zápisu v zozname.
3. Do zoznamu sa zapisuje u právnickej osoby ako člena, okrem obchodného názvu, sídla a adresy
aj meno povereného zástupcu a rozsah jeho oprávnenia na konanie vo veciach týkajúcich sa
členstva v družstve.

Čl. 26

Zmena a zrušenie rozhodnutia
o pridelení garáže.

1. Predstavenstvo môže zrušiť právoplatné rozhodnutie o pridelení garáže v prípadoch, ak :
a) člen na výzvu družstva neuhradil v určenej výške a lehote zvýšenie členského podielu podľa čl.
13, ods. 6,
b) člen odmietol uzavrieť bez vážnych dôvodov zmluvu o nájme družstevnej garáže.
2. Rozhodnutie o zrušení právoplatného rozhodnutia o pridelení garáže musí byt' členovi doručené
do vlastných rúk. Proti rozhodnutiu podľa ods. l sa môže člen odvolať. Odvolanie má odkladný
účinok.
3. V prípade zrušenia rozhodnutia podľa ods. l. vzniká členovi nárok na vrátenie zálohového
členského podielu zníženého o základný členský vklad. Tento nárok vzniká uplynutím dvoch
mesiacov po nadobudnutí právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo zrušené rozhodnutie o pridelení
garáže.
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STVRTACAST

Nájom družstevnej garáže

Čl. 27

Vznik nájmu družstevnej garáže

1. Nájom družstevnej garáže vzniká nájomnou zmluvou, ktorou družstvo ( prenajímateľ) prenechá
svojmu členovi ( nájomcovi) do užívania družstevnú garáž.
Pred podpisom nájomnej zmluvy vykoná člen s povereným pracovníkom družstva obhliadku
garáže, na základe ktorej sa člen rozhodne o podpise nájomnej zmluvy.
2. Členovi vznikne právo na uzavretie nájomnej zmluvy:
a) na základe rozhodnutia o pridelení družstevnej garáže,
b) prevodom členských práv a povinností podľa čl. 11, alebo prevodom časti členských práv
a povinností podľa čl. 15,
c) na základe dohody o výmene garáže.
3. Nájomná zmluva musí obsahovať označenie predmetu, rozsah užívania a výšku úhrady za
plnenia spojené s užívaním garáže. Nájomná zmluva sa musí uzatvoriť písomne.

Čl. 28

Práva a povinnosti vyplývajúce z nájmu garáže

1. Nájomca garáže má popri práve užívať garáž aj právo užívať spoločné priestory a zariadenia
objektu HG, ako aj požívať plnenia, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním garáže.
2. Nájomca je povinný užívať garáž, spoločné priestory a zariadenia objektu HG riadne, s náležitou
starostlivosťou o družstevný majetok.
3. Družstvo je povinné zabezpečiť členovi - nájomcovi družstevnej garáže, plný a nerušený výkon
jeho práv spojených s užívaním garáže.
4. Práva a povinnosti družstva, alebo členov družstva pri výkone opráv, úprav a bežnej údržby sa
riadia všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi.

Čl. 29

Úhrada za plnenie poskytované pri užívaní garáže

l. Člen - nájomca družstevnej garáže, je povinný platiť úhradu za plnenie poskytované pri užívaní
garáže vo výške skutočných nákladov vynaložených družstvom na jej prevádzku a správu.
2. Súčasťou úhrady za plnenie poskytované pri užívani garáže je tiež čiastka určená na dotáciu
fondu opráv a údržby ( d'alej len "FOÚ" .) Jeho výšku určí predstavenstvo v spolupráci so
správcom objektu HG.
3. Záloha na úhradu za plnenie poskytované pri užívaní garáže sa platí štvrťročne vopred. Rozdiel
medzi zálohou a skutočnými nákladmi vynaloženými družstvom na prevádzku a správu garáže za
kalendárny rok, vyúčtuje družstvo členovi najneskôr do 31. mája nasledujúceho roku. Rozdiel
medzi dotáciou a čerpaním rezervy FOÚ sa do vyúčtovania nezahrnuje.
4. Výšku zálohy úhrady za plnenie poskytované pri užívaní garáže určuje hospodársky plán
družstva. Tento hospodársky plán je tiež podkladom pre prípadnú zmenu výšky zálohy určenej
v nájomnej zmluve.
5. O zistený preplatok vo vyúčtovaní môže člen zaplatiť menej na zálohu úhrady za plnenie
poskytované pri užívaní garáže pre nasledujúci rok V lehote do 15 dní je člen povinný uhradiť
družstvu zistený nedoplatok.
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6. Spolu zo zálohou na úhradu za plnenie poskytované pri užívaní garáže, hradí člen na jeho garáž
pripadajúcu čiastku úmoru a úroku úveru poskytnutého družstvu peňažným ústavom na výstavbu.

7. Ak člen, nájomca družstevnej garáže, nezaplatí zálohu na úhradu za plnenie poskytované
pri užívaní garáže spolu s čiastkou uvedenou v ods. 6 do piatich dní po jej splatnosti, je povinný
zaplatiť družstvu poplatok z omeškania.

Čl. 30

Spoločný nájom družstevnej garáže manželmi

1. Ak v priebehu trvania manželstva vznikne len jednému z manželov právo na uzavretie zmluvy
o nájme družstevnej garáže, vznikne spoločný nájom garáže manželmi aj spoločné členstvo
manželov v družstve, pričom z tohto členstva sú obidvaja manželia oprávnení a povinní spoločne
a nerozdielne.
2. Ak niektorý z manželov uzavrel nájomnú zmluvu na garáž ešte pred uzavretím manželstva,
vznikne spoločný nájom druhému z manželov len so súhlasom prvého.
3. Bežné záležitosti, ktoré sa týkajú spoločného nájmu družstevnej garáže manželmi, môže
vybavovať každý z manželov. V ostatných prípadoch je potrebný súhlas obidvoch manželov, inak
je právny úkon neplatný. Z právnych úkonov, ktoré sa týkajú spoločného nájmu družstevnej
garáže, sú obidvaja manželia oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne.
4. Právo spoločného nájmu družstevnej garáže manželmi zanikne:
a) rozvodom manželstva v prípade, že nevzniklo spoločné členstvo manželov v družstve,
b) dohodou rozvedených manželov - spoločných členov družstva, prípadne rozhodnutím súdu
o zrušení spoločného nájmu družstevnej garáže,
c) smrťou jedného z manželov,
d) zánikom nájmu družstevnej garáže.
5. Ak nevzniklo spoločné členstvo manželov v družstve, právo užívať družstevnú garáž po rozvode
manželstva má ten z manželov, ktorý je členom družstva.
6. Ak vzniklo manželom spoločné členstvo v družstve, zostáva členom družstva s právom užívať
družstevnú garáž ten z rozvedených manželov, ktorý bol určený dohodou. V prípade, že nedôjde
k dohode, rozhodne na návrh jedného z nich súd o zrušení spoločného nájmu družstevnej garáže
manželmi a o tom, kto z nich bude ako člen družstva ďalej nájomcom garáže.
7. Ak zomrie jeden z manželov a manželia neboli spoločnými členmi družstva, prechádza členstvo
v družstve a nájom družstevnej garáže na dediča, ktorému pripadol členský podiel. Ak zomrie jeden
z manželov a manželia boli spoločnými členmi družstva, zostáva členom družstva a jediným
nájomcom družstevnej garáže pozostalý.

Čl. 31

Prenájom garáže

1. Prenajatú garáž možno inému prenechať do podnájmu na dobu určenú v zmluve o podnájme,
alebo bez časového určenia, len s písomným súhlasom družstva. Porušenie tejto povinnosti sa
považuje za porušenie povinností člena družstva s možnosťou jeho vylúčenia podľa čl. 21. Zmluva
o podnájme upravuje podmienky skončenia podnájmu, najmä možnosť dať výpoveď zo strany
družstva. Ak sa nedohodlo inak, platí zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových
priestorov.
2. Ak člen družstva - nájomca družstevnej garáže, nemôže zo závažných dôvodov po dlhšiu dobu
garáž užívať a ak družstvo nesúhlasí bez závažných dôvodov s tým, aby prenajatú garáž nájomca
prenechal inému do podnájmu, môže súd na návrh nájomcu družstevnej garáže rozhodnutím
nahradiť prejav vôle družstva.
3. Ak bol podnájom dohodnutý na určitú dobu, skončí sa tiež uplynutím tejto doby.
4. Po skončení podnájmu nemá podnájomník právo na náhradnú garáž.
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Čl. 32

Výmena garáže

1. Člen - nájomca družstevnej garáže, môže so súhlasom družstva uzavrieť dohodu o výmene
garáže. Dohoda musí mať písomnú formu a musí obsahovať dohodu účastníkov výmeny o prevode
členských práv a povinností. Ak dohoda o výmene garáží spÍňa tieto náležitosti, predstavenstvo
družstva dá k tejto dohode súhlas. Predstavenstvo družstva neudelí súhlas s dohodou o výmene
garáží ak ten, na koho majú byt' prevedené práva a povinnosti, nesplňa podmienky pre vznik
členstva.
2. Ak ide o výmenu garáží v tom istom družstve, nadobúda dohoda účinnosť, kedy nadobudne
právoplatnosť rozhodnutie predstavenstva družstva, ktorým bol udelený súhlas s dohodou. Ak ide
o výmenu garáží v rôznych družstvách, alebo o výmenu garáže družstevnej za garáž nedružstevnú,
nadobúda dohoda účinnosť dňom, keď nadobudne právoplatnosť rozhodnutie posledného orgánu
príslušného na udelenie súhlasu.
3. Prevod členských práv a povinností na základe dohody o výmene garáží nastane dňom uzavretia
nájomnej zmluvy k vymenenej garáži.

Čl. 33

Zánik nájmu družstevnej garáže

1. Nájom družstevnej garáže zaniká:
a) zánikom členstva nájomcu družstevnej garáže podľa č1.17,
b) písomnou dohodou medzi družstvom a členom - nájomcom družstevnej garáže, dňom určeným
v dohode,
c) písomnou výpoveďou družstevnej garáže. Vo výpovedi musí byt' uvedená lehota, kedy sa má
nájom skončiť.
2. Predstavenstvo družstva môže vypovedať nájom členovi družstva - nájomcovi družstevnej
garáže, z dôvodov:
a) ak nájomca napriek písomnej výstrahe hrubo porušuje dobré mravy v objekte HG, kde má
pridelenú garáž a to len s privolením súdu,
b) ak nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu garáže, najmä ak nezaplatil
zálohu na nájomné a úhrady za plnenia spojené s užívaním garáže vo výške za dva roky,
c) ak je potrebné z dôvodu verejného záujmu s garážou alebo objektom HG naložiť tak, že garáž
nemožno užívať, alebo ak garáž, alebo objekt HG vyžaduje opravy, pri vykonávaní ktorých ich
nemožno dlhší čas užívať.

v v

PIATA CAST

Čl. 34

Členská schôdza objektu HG

1. Na členskej schôdzi objektu HG prerokovávajú jeho členovia veci družstevného charakteru
týkajúce sa predmetného objektu HG. Členská schôdza objektu HG nie je oprávnená rozhodovať
o záležitostiach, ktoré patria do výlučnej pôsobnosti vyšších orgánov družstva určených v stanovách
družstva.
2. Členskú schôdzu objektu HG zvoláva zástupca objektu, ktorý je zástupcom objektu HG
v predstavenstve družstva podľa potreby, ak o to požiada 1/3 členov vobjekte HG, alebo
predstavenstvo družstva.
3. Členská schôdza:
a) navrhuje svojho zástupcu do predstavenstva družstva a kontrolnej komisie,
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b) volí delegátovaich náhradníkov na zhromaždenie delegátov ( ZD ),
c) odvoláva svojich delegátov na ZD pred uplynutím funkčného obdobia,
d) predkladá prostredníctvom delegátov na ZD návrhy a riešenia, ktoré by mali byť predmetom
rokovania ZD.

Čl. 35

Orgány družstva

1. Orgány družstva sú :
a) zhromaždenie delegátov,
b) predstavenstvo,
c) kontrolná komisia.

2. Do orgánov družstva môžu byť volení len členovia družstva starší ako 18 rokov a zástupcovia
právnických osôb, ktoré sú členom družstva.
3. Orgány družstva môžu rokovať len o záležitostiach, ktoré podľa zákona a stanov družstva
spadajú do ich pôsobnosti.
4. Kolektívne orgány družstva sú spôsobilé uznášať sa, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina zo
všetkých členov orgánu, pokiaľ stanovy neurčujú inak.
5. Funkčné obdobie orgánov družstvaje 5 rokov.
6. Funkcie člena predstavenstva a kontrolnej komisie sú nezlučiteľné. Taktiež je neprípustné
priame príbuzenstvo členov v tom istom orgáne družstva.

Čl. 36

Členovia orgánov družstva

l. Členovia orgánov družstva sú povinní vykonávať svoje funkcie svedomite, plniť zverené úlohy
a dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy a stanovy. Ak pri výkone funkcie spôsobia
družstvu škodu, zodpovedajú za ňu v rozsahu stanovenom v zákone.
2. Nároky družstva zo zodpovednosti členov orgánov družstva za škodu uplatňuje predstavenstvo.
Voči členom predstavenstva uplatňuje nároky družstva kontrolná komisia prostredníctvom ňou
určeného člena.
Tieto nároky družstva sa môžu uplatniť na súde len s predchádzajúcim súhlasom zhromaždenia
delegátov. Zhromaždenie delegátov môže schváliť aj pokonávku v tejto veci.
3. Ak neplní člen orgánu riadne svoju funkciu, môže ho pred uplynutím funkčného obdobia odvolať
orgán, ktorý ho zvolil a povolať dňom účinnosti odvolania zastupujúceho člena. Zastupujúci člen
má práva a povinnosti riadneho člena a vykonáva funkciu až do doby, keď sa môže vykonať riadna
voľba nového člena.
4. Člen družstva, ktorý je do svojej funkcie zvolený, môže z funkcie odstúpiť, je však povinný to
oznámiť orgánu, ktorého je členom. Jeho funkcia sa končí dňom, keď odstúpenie prerokoval orgán,
ktorého je členom. Príslušný orgán musí prerokovať odstúpenie na svojom najbližšom zasadnutí po
tom, čo sa o odstúpení dozvedel, najneskôr však do 3 mesiacov. Po uplynutí tejto doby ( lehoty) sa
odstúpenie pokladá za prerokované.
5. Ustanovenie ods. 3 primerane platí aj v prípade, ak členstvo v orgáne zanikne smrťou.
6. Členom orgánov družstva môže byť za výkon funkcie priznaná odmena podľa zásad určených
zhromaždením delegátov, prípadne poskytnutá náhrada ušlej mzdy a nákladov spojených
s výkonom funkcie.
7. Členovia predstavenstva a kontrolnej komisie družstva nesmú byť podnikateľmi ani členmi
štatutárnych a dozorných orgánov, právnických osôb s podobným predmetom činnosti.
8. Dňom zániku členstva v družstve zaniká členovi aj jeho výkon funkcie v orgáne družstva.
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9. Členovia orgánov družstva sa zúčastňujú zasadnutia delegátov družstva s hlasom poradným,
pokiaľ nie sú na členských schôdzach objektu HG zvoleni za delegátov.
10. Delegáti objektu HG na zhromaždenie delegátov družstva sa volia pomerom 1 : 50 , t.j. 1
delegát na 50 členov družstva v objekte HG.

Čl. 37

Rokovanie a hlasovanie orgánov družstva

1. Pri hlasovani má každý člen orgánu jeden hlas, hlasovať možno verejne, tajne, alebo aj písomne.
2. Orgány družstva rokujú o záležitostiach, ktoré boli uvedené v schválenom programe, prípadne
o záležitostiach na prerokúvaní ktorých sa orgán družstva dodatočne uzniesol.
3. O každej schôdzi orgánu sa vyhotovuje zápisnica, prílohu zápisnice tvorí zoznam účastnikov
schôdze orgánu, pozvánka a podklady, ktoré boli priložené k prerokúvaným bodom.
4. Podrobnosti a postup orgánov pri voľbách, odvolaniach, rokovaniach, rozhodovaní a overovaní
zápisnice, upravuje volebný a rokovací poriadok, ktoré schvaľuje zhromaždenie delegátov.

Čl. 38

Zhromaždenie delegátov

1. Zhromaždenie delegátov je najvyšším orgánom družstva, kde uplatňujú členovia svoje právo
riadiť záležitosti družstva a kontrolujú činnosť družstva ajeho orgánov. Zhromaždenie delegátov
plni v plnom rozsahu pôsobnosť členskej schôdze.
2. Do výlučnej pôsobnosti zhromaždenia delegátov patrí :
a) prijímať a meniť stanovy družstva, volebný a rokovací poriadok,
b) voliť a odvolávať členov predstavenstva a kontrolnej komisie,
c) prerokúvať a schvaľovať správy predstavenstva a kontrolnej komisie o činnosti družstva,
d) rozhodovať o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva, schvaľovať zásady
hospodárenia, ročnú účtovnú uzávierku a rozhodovať o tom, ako sa naloží so ziskom a uhradí
prípadná strata,
e) schvaľovať zásady tvorby fondov družstva a ich použitia,
f) rozhodovať o zvýšení alebo znížení zapisovaného základného imania,
g) rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam predstavenstva,
h) rozhodovať o rozdelení, premene, zlúčení, splynutí a zrušení družstva likvidáciou,
i) určovať počet delegátov na najbližšie volebné obdobie a podmienky voľby delegátov.
3. Do pôsobnosti zhromaždenia delegátov patrí aj rozhodovanie týkajúce sa družstva a jeho
činnosti, pokiaľ si rozhodovanie o niektorých veciach tento orgán vyhradil.
4. Zhromaždenie delegátov môže na návrh kontrolnej komisie i člena družstva zmeniť alebo zrušiť
právoplatné rozhodnutie predstavenstva alebo predsedu družstva, ktorým boli porušené všeobecne
záväzné právne predpisy alebo stanovy družstva, ak od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia do
podania návrhu neuplynuli viac ako 2 roky a predchádzalo im prešetrenie kontrolnou komisiou
5. Schôdzu zhromaždenia delegátov zvoláva predstavenstvo podľa potreby, najmenej raz ročne. Pri
hlasovani má každý delegát jeden hlas.
6. Zhromaždenie delegátov sa musí zvolať, ak o to požiada písomne:
a) jedna tretina členov družstva,
b) jedna tretina delegátov,
c) kontrolná komisia.
Program rokovania musí byť oznámený na pozvánkach, zaslaných delegátom najneskôr 8 dni
pred konaním zhromaždenia delegátov. Pozvánky ďalej musia obsahovať dátum, hodinu a miesto
rokovania. Spolu s pozvánkou sa spravidla doručujú aj písomné podkladové materiály.
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7. Na rokovanie zhromaždenia delegátov musia byt' pozvaní všetci zvoleni delegáti. Členovia
predstavenstva a kontrolnej komisie sa zhromaždenia zúčastňujú s hlasom poradným, pokiaľ
v zmysle čl. 34, bod 3, písm. b) nie sú delegátmi družstva.
8. Ak zhromaždenie delegátov nie je schopné uznášať sa, zvolá predstavenstvo náhradné
zhromaždenie delegátov tak, aby sa konalo najneskôr do troch týždňov odo dňa, kedy sa malo
konať zhromaždenie delegátov pôvodne zvolané. Náhradné zhromaždenie delegátov musí mať
nezmenený program rokovania. Ak v čase určenom na začatie schôdze nebude prítomná
nadpolovičná väčšina pozvaných delegátov, môže sa náhradné zhromaždenie konať o 15 minúť
za každého počtu prítomných, pričom k platnosti uznesenia a volieb sa vyžaduje súhlas 2/3
prítomných.

Čl. 39

Predstavenstvo

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva. Riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých
záležitostiach družstva, pokiaľ nie sú zákonom, stanovami a 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 má 5 členov.
4. Členovia predstavenstva nemôžu byt' medzi sebou alebo s členmi kontrolnej komisie manželmi,
príbuznými v priamej rade alebo súrodencami.
5. Predstavenstvo volí zo svojich členov predsedu predstavenstva družstva ( ďalej len predseda)
a podpredsedu predstavenstva družstva ( ďalej len podpredseda ).
6. Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, spravidla raz za mesiac. Predstavenstvo sa musí zísť
do 10 dni od doručenia podnetu kontrolnej komisie, ak najej výzvu nenastala náprava nedostatkov.
7. Schôdzí predstavenstva sa môžu zúčastňovať s hlasom poradným členovia kontrolnej komisie
a zástupcovia odborovej organizácie pracovníkov družstva.
8. Predstavenstvo určuje zásady pre stanovenie výšky nájomného za užívanie družstevnej garáže
a za plnenie poskytované s užívaním garáže.
9. Predstavenstvo určuje výšku príspevkov na činnosť družstva a poplatkov za úkony.
10. Predsedovi predstavenstva, ako funkcionárovi družstva prislúcha
a) organizovať a riadiť schôdze predstavenstva družstva,
b) rozhodovať o veciach v rozsahu uvedenom v stanovách,
c) riadiť bežnú činnosť družstva,
d) pri organizovani práce predstavenstva družstva predseda predstavenstva:

- zvoláva a riadi schôdzu predstavenstva a navrhuje program jeho rokovania,
- organizuje prípravu schôdze predstavenstva, rozhoduje o prizvaní ďalších účastníkov

rokovania,
koná v mene predstavenstva navonok vo veciach družstva,
podpisuje s ďalším členom predstavenstva právne úkony, pre ktoré je predpísaná písomná
forma a zmluvy o nájme družstevnej garáže podľa čl. 27,
prij íma do pracovného pomeru pracovníkov družstva,
podpisuje zmluvy a dohody uzatvárané podľa platných predpisov medzi družstvom a inými
organizáciami,
informuje o svojej činnosti predstavenstvo,

e) pri rozhodovaní o otázkach v rozsahu podľa stanov predseda predstavenstva:
- uzatvára s členmi - účastnikmi výstavby družstevných garáží zmluvy podľa zoznamu

schváleného predstavenstvom družstva na začiatku výstavby nového objektu HG,
f) predseda je pracovnikom družstva, riadi jeho činnosť v postaveni vedúceho organizácie v zmys-

le pracovno-právnych a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
11. Za predstavenstvo koná navonok predseda a podpredseda družstva, alebo iný člen
predstavenstva. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda. Právne úkony
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predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo predseda ( prípadne
podpredseda) a ďalší člen predstavenstva, alebo predseda a podpredseda.
12. Členovia alebo pracovníci družstva sú oprávnení robiť menom družstva právne úkony nutné na
splnenie uložených pracovných úloh iba v prípade, ak je to stanovené organizačným poriadkom,
alebo je to v obchodnom styku obvyklé.
13. Predstavenstvo môže na základe splnomocnenia poveriť zastupovaním družstva aj iných
občanov a organizácie.
14. Schôdze predstavenstva zvoláva a riadi predseda ( podpredseda ) prípadne poverený člen
predstavenstva.
15. Jednotlivé body programu uvádza a odôvodňuje spravidla ten, kto ich predkladá, pričom
súčasne predkladá aj návrh uznesenia.

Čl. 40

Kontrolná komisia

l. Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokúvať sťažnosti
jeho členov. Zodpovedá iba zhromaždeniu delegátov aje nezávislá od ostatných orgánov družstva.
Kontrolná komisia má 3 členov, schádza sa podľa potreby, najmenej raz za 3 mesiace.
2. Kontrolná komisia sa vyjadruje k ročnej uzávierke a k návrhu na rozdelenie zisku, alebo úhrady
straty družstva. Na zistené nedostatky upozorňuje predstavenstvo a vyžaduje zabezpečenie náprav.
Je oprávnená vyžadovať si od predstavenstva akékoľvek informácie o hospodárení družstva.
3. Členmi kontrolnej komisie nemôžu byť členovia predstavenstva ani pracovníci družstva.
4. Podklady pre rokovanie kontrolnej komisie, najmä správy z vykonaných kontrol a revízií, 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 a revízii.

..., ...,...,
SIESTA CAST

Hospodárenie družstva

Čl. 41

Financovanie činnosti družstva

1. Družstvo hradí náklady a výdavky svojej činnosti z príjmov získaných z hospodárenia
s garážovým fondom a z inej hospodárskej činnosti.
2. Družstvo na zabezpečenie svojej činnosti vytvára príslušné fondy.

Čl. 42

Hospodárenie družstva

l. Základnou ekonomickou jednotkou družstva je objekt HG postavený z prostriedkov členov
družstva objektu HG podľa projektovej a rozpočtovej dokumentácie stavby
2. Činnosť hospodárstva strediska objektu HG sa financuje z nájomného a z úhrad za plnenie
poskytovaných služieb spojených s užívaním garáží.
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3. Nájomné určuje predstavenstvo družstva prostredníctvom správcu objektu HG tak, aby jeho
výška pokryla nevyhnutné potreby prevádzky a správy garážového fondu na príslušné obdobie
4. Prebytok, alebo schodok z hospodárenia základnej ekonomickej jednotky - strediska
garážového hospodárstva - sa každoročne s členmi - nájomcami, vysporiada prostredníctvom
správcu objektu HG.

Čl. 43

Ostatné hospodárenia

l. Príjmy na úhradu nákladov a výdavkov ostatného hospodárenia získava družstvo najmä z tržieb
za realizáciu výkonov, z príspevkov na správu, z úrokov, z uloženého zápisného, prípadne z iných
zdrojov.

Čl. 44

Fondy družstva

1. Družstvo povinne vytvára :
a) základné imanie,
b) nedeliteľný fond.
2. Okrem toho družstvo vytvára:
a) rezervu na opravy a údržbu ( FOÚ ) - prostredníctvom správcu objektu HG,
b) základný fond,
c) prípadne iné účelové fondy.

Čl. 45

Základné imanie

1. Základné imanie družstva tvorí súhrn členských vkladov.
2. Základné členské vklady družstvo tvorí :
a) u negarážujúcich členov vyčlenením zo zložených členských vkladov,
b) u garážujúcich členov vyčlenením zo zložených členských vkladov,
c) u novoprijatých členov zložením vkladu pri vstupe do družstva,
d) u vlastníkov garáží zložením vkladu v lehote určenej stanovami.
3. Základné imanie družstva je 49.791 €.

Čl. 46

Nedeliteľný fond

1. Nedeliteľný fond sa tvorí :
a) zo základného fondu,
b) z úhrad členov družstva, ak družstvo nemá prostriedky na základnom fonde.

2. Výška takto vytvoreného nedeliteľného fondu musí predstavovať minimálne 10 percent
zapisovaného základného imania. Družstvo je povinné doplňovať tento fond najmenej o 10 percent
čistého ročného zisku a to až do času, pokiaľ výška tohto fondu dosiahne sumu rovnajúcu sa
polovici zapisovaného základného imania.
3. Nedeliteľný fond sa nesmie použiť počas trvania družstva na rozdelenie medzi členov.
4. Zdroje nedeliteľného fondu možno použiť len na úhradu straty z inej hospodárskej činnosti.
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Čl. 47

Fond ďalších členských vkladov

l. Fond ďalších členských vkladov sa tvorí z členských podielov na družstevnú výstavbu znížený
o základné členské vklady a prípadne aj z hodnoty splateného investičného úveru.
2. Prostriedky fondu je možné použiť na úhradu nákladov spojených s družstevnou výstavbou,
alebo na majetkové vyrovnanie pri zániku členstva, resp. nájmu.
3. Zdroje fondu sa v plnej výške započítavajú tiež na úhradu pri prevode družstevnej garáže
z družstevného vlastníctva do vlastníctva občanov, alebo právnických osôb, podľa osobitného
predpisu.

Čl. 48

Fond opráv a údržby (ďalej len FOÚ)

1. FOÚ sa tvorí príspevkami nájomcov ( v rámci nájomného) a vlastníkov garáží vo výške určenej
správcom objektu HG.
2. Ďalej sa FOÚ tvorí podľa potreby mimoriadnymi príspevkami nájomcov a vlastníkov garáží,
účelovými dotáciami, prevodom prebytku hospodárenia stredísk objektu HG, z majetkových sankcií
získaných v súvislosti s výstavbou, z úrokov a vkladov fondu, prípade z iných zdrojov.
3. Prostriedky FOÚ sa používajú na fmancovanie opráv, údržby, modernizácie, rekonštrukcie,
prípadne na financovanie investícií v objektoch HG postavených z finančných prostriedkov členov
družstva. Prostriedky fondu nemožno použiť na financovanie drobných opráv a nákladov na
udržovanie garáží vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb.
4. Prostriedky fondu sa vedú na osobitnom účte a v analytickom členení podľa jednotlivých
objektov HG.
5. Prostriedky jednotlivých objektov HG nemožno použiť na financovanie nákladov podľa ods. 3
iných stredísk garážového hospodárstva.
6. V súvislosti s prevodom vlastníctva družstevnej garáže do vlastníctva občana alebo právnickej
osoby rozhodne predstavenstvo o ďalšom naložení so zostatkom fondu alebo o spôsobe úhrady
schodku.

Čl. 49

Základný fond

l. Základný fond sa tvorí z odpisov hmotných prostriedkov, zo zisku z ostatnej hospodárskej
činnosti, prijatých majetkových sankcií, z úrokov uložených prostriedkov fondu, z dividend a iných
zdrojov.
2. Prostriedky fondu sa používajú na prídel do nedeliteľného fondu, na zabezpečenie
prevádzkových potrieb družstva, na financovanie investícií, opravy, údržby, modernizácie,
rekonštrukcie hmotných prostriedkov, nákup akcií a iných cenných papierov a iné úvery.
3. Základný fond se nesmie použiť počas trvania družstva na rozdelenie medzi členov.

Čl. 50

Spôsob použitia zisku a úhrada straty

1. Zo zisku hradí družstvo prednostne svoje odvodové a daňové povinnosti.
2. Zostatok zisku požije družstvo podľa rozhodnutia zhromaždenia delegátov.
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3. Podiel člena na zisku, ktorý bol určený na rozdelenie členom sa určí v nadväznosti na výšku
základného členského vkladu, prípadne aj na výšku ďalšej majetkovej účasti člena na podnikaní
družstva.
4. Strata z hospodárenia družstva sa hradí podľa rozhodnutia zhromaždenia delegátov:
a) z nedeliteľného fondu
b) rozvrhnutím na členov v rovnakom pomere ako je uvedené v odseku 3,
c) kombináciou vyššie uvedených spôsobov.
5. Na strate z inej hospodárskej činnosti sa člen - fyzická osoba, podieľa maximálne do výšky 20 €
ročne a člen - právnická osoba, do výšky 200 € ročne.

v v

SIEDMA CAST

Zánik družstva

Čl. 51

Zrušenie družstva

1. Družstvo sa zrušuje:
a) uznesením zhromaždenia delegátov,
b) vyhlásením konkurzu, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku,
c) rozhodnutím súdu podľa platných predpisov.
2. Družstvo zaniká výmazom z obchodného registra.

Čl. 52

Zlúčenie, splynutie a rozdelenie družstva

1. Uznesenie zhromaždenia delegátov o zlúčení, splynutí alebo rozdelení družstva musí obsahovať
určenie právneho nástupcu a vymedzenie základného imania, ktoré na neho prechádza. Pri rozdelení
družstva zhromaždenie delegátov určí, ako sa imanie družstva a jeho členovia rozdelia. Pri tomto
určení sa berú do úvahy oprávnené záujmy jednotlivých členov.
2. Pri splynutí družstiev prechádza imanie na novovzniknuté družstvo dňom, ku ktorému bolo
novovzniknuté družstvo zapísané do obchodného registra.
3. Pri zlúčení družstva s iným družstvom imanie zlučovaného družstva a členstvo prechádzajú na
preberajúce družstvo ku dňu výmazu zlučovaného družstva z obchodného registra.
4. Pri rozdelení družstva prechádza imanie družstva a členstvo na družstvá vzniknuté rozdelením
ku dňu, keď tieto družstvá boli zapísané do obchodného registra.
5. V obchodnom registri sa vykoná výmaz zanikajúceho družstva a zápis družstva vzniknutého
splynutím, alebo družstiev vzniknutých rozdelením. Výmaz družstva zaniknutého zlúčením a zápis
zmeny pri družstve, s ktorým bolo zlúčené, sa vykoná taktiež k tomu istému dňu.

Čl. 53

Likvidácia družstva

1. Ak sa BOD zruší uznesením zhromaždenia delegátov, vstupuje družstvo do likvidácie, pričom
likvidátora vymenuje orgán, ktorý družstvo zrušil. Likvidátor môže požiadať orgán, ktorý ho
vymenoval o uvoľnenie z funkcie, svoje povinnosti likvidátora však musí vykonávať až do
prevzatia funkcie iným likvidátorom.
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2. Likvidátor je povinný vypracovať pred rozdelením likvidačného zostatku návrh na jeho
rozdelenie, ktorý prerokúva zhromaždenie delegátov. Návrh na rozdelenie musí byť na požiadanie
predložený každému členovi družstva.
3. Likvidačný zostatok sa rozdelí postupne tak, že každému členovi sa vyplatí čiastka do výšky
jeho základného členského vkladu, prípadne ďalšieho členského vkladu a ďalšej majetkovej účasti
na podnikaní.
4. Družstvo zaniká až dňom, ku ktorému bol po skončení likvidácie zapísaný do Obchodného
registra výmaz družstva. Funkcia všetkých orgánov družstva sa však končí dňom, ktorým sa stalo
právoplatným rozhodnutie o zrušení družstva. Povinnosti likvidátora spojené s konaním
a zastupovaním likvidovaného družstva upravujú všeobecné právne predpisy, alebo stanovy
družstva.

1\

OSMA ČASŤ

Spoločné ustanovenia

Čl. 54
Odvolanie člena proti rozhodnutiu predstavenstva

l. V prípadoch uvedených v stanovách družstva sa môže člen proti rozhodnutiu predstavenstva
písomne odvolať v lehote 15 dní od jeho doručenia na zhromaždenie delegátov. Rozhodnutie
predstavenstva musí obsahovať poučenie o práve člena podať odvolanie. Ak sa člen riadil
nesprávnym poučením orgánu družstva o odvolaní, alebo ak poučenie o odvolaní nebolo dané,
považuje sa za včas podané aj to odvolanie, ktoré bolo družstvu doručené najneskôr do 3 mesiacov
od doručenia rozhodnutia.
2. Rozhodnutie najvyššieho orgánu družstva o odvolaní podľa ods. 1. a 2. je konečné a musí byť
členovi doručené do vlastných rúk.

Čl. 55

Sťažnosti, oznámenia a podnety

1. Sťažnosti, oznámenia a podnety vybavujú podľa ich obsahu orgány družstva v súlade
s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. O podnetoch členov k rozhodnutiam o činnosti orgánov družstva rozhodujú orgány družstva
najneskôr do 60 dní od ich podania. O ich vybavení informuje družstvo člena doporučeným listom.

Čl. 56

Doručovanie

1. Družstvo doručuje písomnosti svojim členom spravidla poštou, alebo iným vhodným spôsobom
a to na adresu, ktorú člen uviedol.
2. Doručenie písomnosti doporučeným listom alebo do vlastných rúk je nutné iba v prípadoch
uvedených v týchto stanovách alebo v rokovacom poriadku družstva.
3. Povinnosť družstva doručiť členom písomnosť doporučeným listom je splnená akonáhle pošta
písomnosť doručí, alebo ju družstvu vráti z poslednej známej adresy ako nedoručiteľnú. Táto
povinnost' je splnená aj vtedy, keď je písomnosť doručená funkcionárom alebo pracovníkom
družstva a člen jej prevzatie písomne potvrdí.
4. Povinnosť družstva doručiť písomnosť do vlastných rúk je splnená:
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a) pri doručovaní písomnosti funkcionárom alebo pracovníkom družstva, keď člen jej prevzatie
písomne potvrdí,
b) pri doručovaní poštou, ked' pošta písomnosť do vlastných rúk doručí. Účinky doručenia nastanú
aj vtedy, ak pošta písomnosť družstvu vráti ako nedoručiteľnú a člen svojim konaním doručenie
zmarí, alebo ak člen prijatie písomnosti odmietol.

Čl. 57

Počítanie času

1. Lehota určená podľa dní začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca
pre jej začiatok. Polovicou mesiaca sa rozumie 15 dní.
2. Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa
pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť od ktorej lehota začína
plynúť. Ak nie je taký deň v mesiaci, pripadne posledný deň lehoty na jeho posledný deň.
3. Ak bola lehota predlžená, v pochybnostiach sa má za to, že nová lehota začína plynúť dňom,
ktorý nasleduje po uplynutí lehoty pôvodnej.
4. Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty
nasledujúci pracovný deň.
5. Lehota na podanie je zachovaná, keď písomnosť bola posledný deň lehoty doručená adresátovi
alebo ak bola podaná na pošte,
.6. Predstavenstvo môže zo závažných dôvodov odpustiť zmeškaníe lehoty ak o to člen požiada do
15 dní odo dňa keď pominula príčina zameškania a ak člen vykonal v tej istej lehote zmeškaný
úkon. Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť, ak do dňa, kedy mal byť úkon vykonaný, uplynuli
rok.

Čl. 58

Prechodné ustanovenia

1. Ustanoveniami týchto stanov sa riadia aj právne vzťahy vzniknuté pred ich účinnosťou medzi
družstvom ajeho členmi, ako aj medzi členmi navzájom. Vznik týchto právnych vzťahov, ako aj
nároky z nich vyplývajúce, posudzujú sa podľa doteraz platných stanov.
2. O žiadostiach a odvolaniach členov, o ktorých pred nadobudnutím účinnosti týchto stanov
družstvo s konečnou platnosťou nerozhodlo, rozhodne už podľa týchto stanov.
3. Členom družstva, ktorí požiadali podľa zákona 182/1993 Z.z. o bezplatný prevod garáže do
vlastníctva a stali sa ich vlastníkmi, zostáva zachované členstvo v družstve, ak do právoplatnosti
zmluvy o prevode družstevnej garáže uhradili udržiavací členský vklad 17 €.
4. Pred uzatvorením zmluvy o prevode družstevnej garáže je člen povinný uhradiť družstvu
náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s vyhotovením zmluvy o prevode vo výške určenej
predstavenstvom.

Čl. 59

Záverečné ustanovenia

1. Členovia družstva, ktorí nadobudli vlastníctvo ku garáži, sú samostatnými daňovými poplatníkmi
a po úhrade udržiavacieho členského vkladu podľa čl. 59, bod 3, majú naďalej práva a povinnosti
člena BGD podľa stanov družstva.
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2. Vo veciach v stanovách výslovne neriešených , platia príslušné ustanovenia Obchodného
zákonníka, primerane ustanovenia Občianskeho zákonníka, vzťahujúce sa na nájom bytu, ako aj
ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.
3. Zmluvy, alebo dohody, uzatvárané členmi družstva v zmysle týchto stanov s inými fyzickými
osobami, musia byť opatrené úradne overenými podpismi zúčastnených strán. To isté platí aj
o podpisoch na písomnom oznámení o prevode práv a povinností spojených s členstvom v družstve
a na písomnom súhlase nadobúdateľa členstva.
4. Rušia sa doterajšie stanovy družstva z 10.decembra 1992 vrátane dodatkov.
5. Tieto stanovy boli schválené uznesením zhromaždenia delegátov družstva dňa 10.09.2013.

Bratislava 10.09.2013

Jan S Ílv a
podpredseda predstavenstva

Ing. Alexander C s o mor
predseda predstavenstva


