Stanovy zväzu
ČLÁNOK 1
Názov, sídlo a pôsobnosť družstva
Obchodné meno družstva znie:
„ZVÄZ CHOVATEĽOV SLOVENSKÉHO STRAKATÉHO DOBYTKA – družstvo“ - skratka ZCHSSD
Sídlo družstva: 934 03 Levice, Dopravná 14
Telefón:

036/6229669

Družstvo združuje chovateľov slovenského strakatého plemena chovaných na Slovensku.

ČLÁNOK 2.
Poslanie a predmet činnosti družstva
Poslaním Družstva je všestranne podporovať efektívny rozvoj chovu slovenského strakatého /ďalej
len SS/ plemena v chovoch týchto plemien v súlade so schváleným programom. Družstvo usiluje o
uplatnenie spoločných postupov v rezorte poľnohospodárstva, presadzuje oprávnene záujmy svojich
členov vo vzťahu k orgánom riadenia, oganizáciám služieb, dodávateľským a odberateľským
subjektom.

Predmetom činnosti bude:


podnikanie v poľnohospodárstve



prejednávanie a schvaľovanie programov šľachtenia slovenského strakatého, ich realizácia a
priebežne hodnotenie



zastupovanie kolektívnych záujmov členov vo vzťahu ku všetkým orgánom, organizáciám a
subjektom



spolupráca s organizáciami výskumnej a vývojovej základne



spolupráca s biologickými službami



zriaďuje a vedie plemennú knihu zmysle štatútu



lineárne hodnotenie exteriéru populácie pre potreby šľachtiteľskej práce



hodnotenie exteriéru samičej populácie pre potreby trhu s plemennými zvieratami



vydáva doklady o pôvode a plemennej hodnote zvierat



šírenie progresívnych foriem riadenia šľachtiteľského a reprodukčného procesu



obchodná a sprostredkovateľská činnosť v tuzemsku aj so zahraničím, hlavne s biologickými
materiálmi pre vylepšenie genetického potenciálu a s jatočným dobytkom pre dosiahnutie
lepšieho zhodnocovania mäsa



účasť na uznávaní a hodnotení šľachtiteľských a rozmnožovacích chovov a výbere špičkových
plemeníc



podieľa sa na výbere, uznávaní a udržiavaní chránených chovov SS plemena /génová
rezerva/



koordinácia postupu testovania a priparovania plemeníkov, hodnotenie ich potomstva



usporiadanie, organizovanie a účasť na výstavách, prehliadkach a ďalších chovateľských
akciách v tuzemsku i v zahraničí



organizovanie vedeckých, osvetových a výchovných akcií, konzultačná činnosť



organizovanie tématických zájazdov a stáží v tuzemsku a zahraničí



spolupráca s tuzemskými a zahraničnými chovateľmi a zväzmi



propagačná, publikačná a informačná činnosť

ČLÁNOK 3.
Právne a ekonomické postavenie družstva
1. Družstvo je dobrovoľnou, hospodársky samostatnou záujmovou organizáciou s právnou
subjektivitou, založenou a pôsobiacou na demokratických princípoch.

2. Hospodárske vzťahy medzi členmi družstva navzájom a jednotlivých členov voči družstvu,
pokiaľ nevyplývajú zo stanov a iných spoločne prijatých rozhodnutí družstva sa upravujú
samostatne dvojstrannými zmluvami.

ČLÁNOK 4.
Členstvo v družstve
1. Členom družstva sa môže stať poľnohospodárska organizácia s chovom dobytka
simentalizovaných plemien, chovateľské spolky združujúce súkromných chovateľov,
individuálni chovatelia, rozpočtové organizácie a iné právnické subjekty, pokiaľ splnia
povinnosti a záväzky vyplývajúce zo stanov a rozhodnutí orgánov družstva a nenarušujú jeho
záujmy.

2. Každého člena družstva zastupuje menovite určená osoba, ktorá disponuje pri všetkých
rozhodnutiach počtom hlasov zastupovaného.

V z n i k členstva:
Členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky, rozhodnutím Predstavenstva o prijatí a splatením
členského vkladu podľa stanov.

Z á n i k členstva:
1. Členstvo v družstve zaniká:
a) písomnou dohodou
b) vystúpením
c) vylúčením
d) prevodom členstva
e) zánikom družstva
f)

úmrtím

g) zánikom chovu dobytka simentalizovaných plemien

2. Dohodu o zániku členstva podpisuje predseda alebo podpredseda družstva a jeden člen
predstavenstva.

3. Vystúpením zaniká členstvo na základe písomného oznámenia člena o vystúpení a to uplynutím
piatich mesiacov od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení oznámenia predstavenstvu
družstva.

4. Člen môže byť vylúčený z družstva, ak opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti,
alebo ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin spáchaný proti družstvu alebo inému
členovi družstva. O výstrahe i o vylúčení rozhoduje Predstavenstvo družstva. Rozhodnutie o
vylúčení sa oznamuje členovi písomne. Členstvo zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom bolo
toto rozhodnutie doručené členovi, ak v ňom nie je uvedený neskorší deň zániku členstva.
O vylúčení možno rozhodnúť len na prvom zasadnutí Predstavenstva po tom, čo sa
predstavenstvo dozvedelo o dôvode vylúčenia, najneskôr však do jedného roka odo dňa, čo tento
dôvod nastal.

5. Členstvo fyzickej osoby zaniká tiež smrťou a členstvo právnickej osoby jej vstupom do likvidácie,
vyhlásením konkurzu alebo zánikom.

6. Dedič členských práv a povinností poručiteľa, ktorého členstvo zaniklo smrťou, môže požiadať o
členstvo v družstve.

7. Členské práva a povinnosti môže člen previesť na iného člena družstva alebo na inú osobu
písomnou dohodou, ktorá podlieha schváleniu predstavenstvom družstva.

Č L Á N O K 5.
Práva a povinnosti členov družstva
P r á v a členov:
Riadny člen družstva má právo:
a) podieľať sa na každej činnosti družstva a užívať jeho výsledky
b) zúčastňovať sa na všetkých akciách poriadaných družstvom a užívať jeho majetok a
zariadenie podľa dohodnutých pravidiel
c) predkladať námety a námietky k činnosti družstva, jeho orgánov a komisií /sekcií/
d) voliť a byť zvolený, poprípade menovaný do orgánov a sekcií či komisií družstva
e) iniciovať požiadavky na zvolanie mimoriadnej členskej schôdze
f)

dostávať úplné informácie, ktorými družstvo disponuje.

P o v i n n o s t i členov:
K základným povinnostiam a záväzkom členov patria najmä:
a) dodržiavať stanovy a rokovací poriadok, rešpektovať demokraticky prijaté rozhodnutia
orgánov družstva, plniť záväzky vyplývajúce zo zmluvy
b) hájiť spoločné záujmy družstva, podieľať sa aktívne na jeho činnosti a všestranne ho
podporovať
c) riadne a včas vyrovnávať svoje finančné záväzky voči družstvu
d) poskytovať družstvu informácie o svojom chove, poskytnúť zvieratá pre činnosť a podklady
pre spoločné usporiadanie chovateľských akcií a umožniť návštevy a exkurzie vo svojich
objektoch
e) rešpektovať kvalitatívne hľadiská pre výber zvierat určených k vystaveniu a predaju
f)

využívať prednostne služby družstva.

Č L Á N O K 6.
Zoznam členov
Družstvo vedie zoznam všetkých svojich členov, do ktorého zapisuje meno a bydlisko /názov a sídlo/
člena, deň vzniku členstva, výšku jeho členského vkladu a výšku v akej bol splatený. Do zoznamu sa
tiež vyznačia všetky zmeny evidovaných skutočností. Člen družstva má právo do zoznamu nahliadnuť
a žiadať vydanie potvrdenia o svojom členstve a obsahu jeho zápisu.

ČLÁNOK 7
Orgány družstva
I.

Členská schôdza
1. Členská schôdza je najvyšším orgánom družstva. Tvoria ju menovite štatutárny
predstavitelia členských organizácií, resp. zmocnení zástupcovia, z ktorých každý
disponuje:
a) a/ právnická osoba - podnikatelia 10 hlasmi, resp.podľa počtu kráv
b) fyzická osoba

- 1 hlasom

2. Členská schôdza sa schádza najmenej jedenkrát ročne, resp.mimoriadne i vtedy, ak o to
požiada najmenej 1/3 členov alebo kontrolná komisia.

3. Členskú schôdzu zvoláva predseda družstva najmenej 2 týždne dopredu s uvedením
programu jednania.

4. Do pôsobnosti členskej schôdze patrí:
a) rozhodnutie o ustanovení a zrušení družstva
b) schválenie stanov a ich zmien
c) zriaďovanie sekcií
d) schvaľovanie ročných a dlhodobých programov činnosti
e) schvaľovanie výročnej správy, výsledkov hospodárenia a správy kontrolnej
komisie
f)

schvaľovanie výšky členských príspevkov na činnosť družstva, prípadne iných
plnení

g) voľba Predstavenstva a náhradníkov členstva Predstavenstva, voľba kontrolnej
komisie
h) rozhodovať o rozdelení a použití zisku, prípadne o spôsobe úhrady straty
i)

schvaľovanie vstupu resp.výstupu družstva do iných právnických subjektov
s majetkovou účasťou a bez nej

j)

rozhodovať o zvýšení alebo znížení zapisovaného základného imania.

5. Ak nie je členská schôdza uznášaniaschopná, predstavenstvo zvolá náhradnú členskú
schôdzu tak, aby sa konala do dvoch týždňov odo dňa, keď sa mala konať členská schôdza
pôvodne zvolaná. Náhradná členská schôdza musí mať nezmenený program rokovania a
je schopná uznášať sa bez ohľadu na počet prítomných členov. Člen družstva môže
písomne splnomocniť iného člena, aby ho zastupoval na členskej schôdzi.

6. O každej členskej schôdzi sa vyhotovuje zápisnica, ktorá má obsahovať:
a) dátum a miesto konania schôdze
b) prijaté uznesenie
c) výsledky hlasovania
d) neprijaté námietky členov, ktorí požiadali o ich zaprotokolovanie.

7. Prílohu zápisnice tvorí zoznam účastníkov schôdze, pozvánka na ňu a podklady, ktoré boli
predložené k prerokúvaným bodom. Každý člen má právo vyžiadať si zápisnicu a jej
prílohy na nahliadnutie.

II.

Predstavenstvo
1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach
družstva, ktoré zákon alebo stanovy nevyhradili inému orgánu.
2. Predstavenstvo družstva má 9 členov a 2 náhradníkov.
3. Funkčné obdobie Predstavenstva je trojročné.
4. Predstavenstvo sa schádza spravidla štyrikrát ročne. Zasadanie zvoláva predseda družstva
najmenej 2 týždne pred stanoveným termínom s uvedením programu. Predseda je
povinný zvolať mimoriadne zasadanie Predstavenstva i vtedy, ak o to požiada kontrolná
komisia alebo aspoň 1/3 členov Predstavenstva do 10 dní od doručenia požiadavky.
5. Do pôsobnosti Predstavenstva patrí najmä:
a) vypracovanie ročných a dlhodobých programov činnosti a rozpočtu a zabezpečenie
ich realizácie po schválení členskou schôdzou
b) vypracovanie výročných správ o hospodárení pre členskú schôdzu
c) prijímanie nových členov družstva
d) rozhodnutie o zrušení členstva
e) schválenie jednacieho a volebného poriadku a jeho zmien
f)

vydávanie záväzných pokynov a zásad pre spoločnú činnosť družstva

g) hodnotenie činnosti správneho útvaru, menovanie a odvolanie riaditeľa správneho
útvaru
h) voľby predsedu a podpredsedu družstva, menovanie predsedov a členov odborných
sekcií
i)

rozhodovanie o všetkých údajoch presahujúcich čiastku 664.-€ mimo bežnej
obchodnej činnosti so zdôvodnením na najbližšom zasadnutí Predstavenstva

j)

hodnotenie priebehu a výsledkov šľachtiteľského a reprodukčného procesu a
opatrenia k ich intenzifikácii

k) rozhodnutie o vzťahoch k iným orgánom, organizáciám a združeniam a delegovanie
zástupcov do nich
l)

rozhodnutia o poriadaní propagačných, vzdelávacích a osvetových akcií a ich
hodnotenie

m) rozhodnutie o medzinárodnej spolupráci
n) realizuje doporučenia a závery kontrolnej komisie
o) schvaľuje štatút plemennej knihy a vykonávacie predpisy k nej
p) schvaľuje zriadenie regionálnych pracovísk

P r e d s e d a:
 Predseda je oprávnený konať v mene družstva, organizuje a riadi rokovanie predstavenstva.
Predseda družstva je volený predstavenstvom.

 Predsedu družstva zastupuje podľa potreby v plnom rozsahu podpredseda, ktorého volí
predstavenstvo.

III.

Kontrolná komisia
1.
2.
3.

Kontrolná komisia je volený orgán, ktorý dohliada na hospodárenie družstva.
Kontrolná komisia má 3 členov a 1 náhradníka.
Funkčné obdobie kontrolnej komisie je trojročné. Člen kontrolnej komisie nemôže byť
súčasne členom Predstavenstva.

4.

Kontrolná komisia sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát za tri mesiace.
Zasadanie zvoláva predseda komisie, ktorý ho riadi. Predseda je povinný zvolať zasadanie,
ak o to požiadajú najmenej dvaja členovia kontrolnej komisie, poprípade predseda družstva.

5.

Do práv a povinností kontrolnej komisie patrí:
a) dohľad nad hospodárením družstva, jeho orgánov a organizačných zložiek
b) spracovanie ročných hodnotiacich správ pre zasadanie členskej schôdze
c) právo vyžadovať všetky informácie, podklady a správy od Predstavenstva a nahliadať do
protokolov, správ a účtovných dokladov
d) zúčastňovať sa spolu s predsedom družstva alebo určeným zástupcom riešenia súdnych a
mimosúdnych sporov a prípadov porušenia stanov a zásad, spolupráce zo strany členov
družstva, rieši námietky členov do 30 dní od podania.

IV.

Sekcia
1. Družstvo si zriaďuje odborné sekcie pre jednotlivé záujmové okruhy. O ich zriadení
rozhoduje členská schôdza, návrhy predkladá a ich činnosť koordinuje Predstavenstvo.

2. Do jednotlivých sekcií môže členská organizácia menovať špecialistu z radov
splnomocnených zástupcov alebo iných pracovníkov organizácie. K činnosti sekcii môžu byť
prizvaní i špecialisti z nečlenských organizácií s poradným hlasom.

3. Činnosť sekcie riadi predseda, ktorého menuje Predstavenstvo. Funkčné obdobie je
trojročné.

4. Sekcia sa schádza podľa potreby, najmenej však 2-krát ročne.
5. Sekcie organizujú a zaisťujú špecializovanú odbornú činnosť družstva.
V.

Správny útvar
1. Správny útvar je výkonný aparát, ktorý si družstvo zriaďuje v potrebnom rozsahu pre
zaistenie bežnej organizačnej, odbornej a hospodárskej agendy z pracovníkov, ktorí sú voči
družstvu v plnom alebo čiastočnom pracovnom pomere. Činnosť správneho útvaru riadi a
v bežných záležitostiach zastupuje jeho riaditeľ, ktorý je priamo zodpovedný predsedovi
družstva.

R i a d i t e ľ:


riadi a kontroluje činnosť správneho útvaru



koná v mene družstva v rozsahu určenom stanovami



určuje po prejednaní v Predstavenstve z radov správneho útvaru svojho zástupcu, ktorý ho
v neprítomnosti zastupuje v plnom rozsahu jeho práv a povinností



predkladá správy a návrhy pre členskú schôdzu a Predstavenstvo

2. Počet pracovníkov Správneho útvaru schvaľuje Predstavenstvo a bude sa zvyšovať – znižovať
podľa

rozsahu

vykonávania

hospodárskej

činnosti. Predpokladá

sa

jeho

zloženie

administratívnej pracovníčky, ekonóma, managera, príp.ďalších odborníkov.

3. Správny útvar pracuje podľa Predstavenstvom schváleného pracovného poriadku.
4. Družstvo hospodári v súlade s platnými legislatívno-právnymi a hospodárskymi predpismi
nášho štátu, hospodárenie organizuje správny aparát:
a) vypracováva návrhy hospodárskych plánov družstva a predkladá ich Predstavenstvu
b) riadi hospodársku činnosť, eviduje jej vyúčtovanie vrátane ročnej účtovnej uzávierky,
ktorú po preskúmaní kontrolnou komisiou predkladá Predstavenstvu
c) zabezpečuje zákonné, prípadne dobrovoľné poistenie súvisiace so spoločnou činnosťou
družstva
d) zriaďuje a prevádzkuje príslušné fondy družstva, zdrojom ktorých budú prostriedky
poskytované členskými organizáciami, príp. dotáciami, subvenciami a pod.

Č L Á N O K 8.
Spolupráca s inými organizáciami
V záujme účinného plnenia svojho poslania a úloh spolupracuje družstvo bezprostredne s inými
chovateľskými zväzmi, so združeniami chovateľov a biologickými službami. Spoluprácu zaisťuje
menom družstva predseda, výkonný riaditeľ, príp.ďalší členovia Predstavenstva, najmä v oblasti:


vzťahov k orgánom riadenia



riešení cenových a subvenčných otázok



koordinácie obchodnej činnosti a marketingu



vzťahu k vedecko-výskumnej základni



výživy a technológie chovu



ekológie a ochrany zvierat



osvety, výchovy a tuzemskej i zahraničnej propagácie



medzinárodných vzťahov

Č L Á N O K 9.
Majetkové pomery
1. Členský vklad je súhrn peňažných prostriedkov, ktoré sa člen družstva zaväzuje vložiť do
družstva a podieľať sa ním na výsledku podnikania družstva.

2. Základný členský vklad je vo výške 17.-€. Uhradením tohoto vkladu získava člen 1 hlas. Každý
násobok základného členského vkladu znamená i násobok počtu hlasov.
3. Členské vklady sa splácajú zásadne v peňažných vkladoch.
4. Ostatné právnické osoby bez chovu kráv nemôžu prekročiť 10-násobok základného členského
vkladu.

Financovanie činnosti družstva
Družstvo si vytvára pre zaistenie svojej záujmovej činnosti nevyhnutné finančné prostriedky. K tomu
si zriaďuje vlastný účet v peňažnom ústave.

TVORBA ZDROJOV
Finančné zdroje družstva tvoria:
1. členské príspevky na činnosť družstva
a) schvaľuje členská schôdza vrátane ich výšky
b) príspevky organizácií, ktoré nechovajú HD a sú členom družstva je pre
 rozpočtové a príspevkové organizácie

33.-€



podnikatelia – právnické osoby

166.-€



fyzické osoby /občania/

17.-€

2. zvláštne príspevky podnikateľov
3. výnosy z obchodnej a inej činnosti
4. výnosy z poriadaných akcií, prípadne vlastnej hospodárskej činnosti
5. dary a iné príspevky
6. úroky, úvery a ostatné finančné výnosy

Základné imanie družstva tvorí čiastku 4.695.-€.
ROZPOČET
Rozpočet vypracováva správny útvar a Predstavenstvo, ktoré ho predkladá na schválenie členskej
schôdzi.
ROZDELENIE ZISKU
Spôsob rozdelenia zisku, prípadne úhradu straty schvaľuje členská schôdza v zmysle Obchodného
zákonníka.
NEDELITEĽNÝ FOND
a) Družstvo svojím vznikom zriaďuje nedeliteľný fond vo výške 10% zo zapisovaného základného
imania. Ročné doplňanie nedeliteľného fondu 10% z ročného čistého zisku až do doby, keď
jeho výška dosiahne 50% zo zapisovaného základného imania družstva. V priebehu roka sa
zvyšuje o 10% zo vstupných vkladov novoprijatých členov družstva.
b) Nedeliteľný fond sa nesmie použiť za trvania družstva na rozdelenie medzi členov.
Družstvo vytvára Rezervný fond na krytie prípadnej straty.
Družstvo tiež vytvára Sociálny fond v zmysle platných právnych predpisov.

ČLÁNOK 10.
Konanie menom družstva
1. Menom družstva koná ako štatutárny orgán Predstavenstvo vo všetkých veciach. Písomnosti
podpisuje predseda, alebo podpredseda a jeden člen Predstavenstva.
2. Právne úkony v rámci obvyklého hospodárenia vykonáva menom družstva riaditeľ správneho
útvaru.
3. Právne úkony mimo obvyklého hospodárenia vykonáva len štatutárny orgán.

ČLÁNOK 11.
Vznik a zánik družstva
V z n i k družstva
Družstvo sa zakladá na ustanovujúcej členskej schôdzi za účasti všetkých prihlásených členov.
Družstvo sa ustanovuje na dobu neurčitú v zmysle Obchodného zákonníka.
Z á n i k družstva
Družstvo môže byť rozpustené na základe prijatého uznesenia členskej schôdze, ktoré musí byť
prijaté 2/3 väčšinou platných hlasov odovzdaných pri účasti najmenej polovice delegátov
oprávnených hlasovať. Ďalej môže družstvo zaniknúť v zmysle Obchodného zákonníka:


rozhodnutím súdu



vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku.

M A J E T K O V É VYSPORIADANIE:
a) V prípade zániku družstva stanoví členská schôdza v zmysle Obchodného zákonníka formy
rozdelenia majetku družstva. K tomu ustanovuje likvidačnú komisiu.
b) Likvidačná komisia po zakončení práv spojených s likvidáciou dáva návrh na vymazanie
družstva z Obchodného registra.
c) Pri zániku členstva člen družstva má nárok na vyrovnávací podiel v objeme 50% jeho
členského vkladu. Tento vyrovnávací podiel sa vyplatí do 90 dní po ročnej účtovnej závierke.

ČLÁNOK 12.
Záverečné ustanovenie
Stanovy družstva boli prijaté na členskej schôdzi zástupcov zakladajúcich družstvo dňa 20. februára
1992. Doplnky a úpravy schválené členskými schôdzami dňa 25.2.1993, 16.4.1996, 20.6.1997,
17.6.1998, 14.6.2000,14.6.2001 a 10.6.2010.

