Predstavenstvo
Článok 59
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. Predstavenstvo rozhoduje o spôsobe riadenia bežnej
činnosti družstva (čl. 65). 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 5-7 členov.
4. Predstavenstvo volí zo svojich členov predsedu družstva, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva
( ďalej len „predseda“ ) a podpredsedu predstavenstva. Do výlučnej pôsobnosti tohto orgánu patrí aj
odvolanie predsedu alebo podpredsedu, ktoré je konečné a nie je možné sa voči nemu v zmysle
Článku 87 ods. 1 Stanov odvolať.
5. Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, najmenej raz za mesiac. Predstavenstvo sa musí zísť do
desiatich dní od doručenia podnetu kontrolnej komisie, ak na jej výzvu nenastala náprava nedostatkov.
6. Schôdze predstavenstva sa môžu zúčastniť s hlasom poradným :
predseda kontrolnej komisie alebo ním poverený člen kontrolnej komisie,
iná osoba, o pozvaní ktorej rozhodne predseda.
7. Za neplnenie povinností vyplývajúcich z týchto stanov dáva predstavenstvo členovi družstva výstrahu,
ktorá zakladá možnosť následného vylúčenia člena z družstva.
8. Predstavenstvo prerokováva organizačný poriadok zamestnancov družstva, smernicu pre poskytovanie
mzdy zamestnancom a smernice pre poskytovanie odmien funkcionárom a predkladá tieto materiály
na prerokovanie zhromaždeniu delegátov.
9. Predstavenstvo je povinné bez zbytočného odkladu informovať predsedu kontrolnej komisie o
závažných skutočnostiach týkajúcich sa hospodárenia a činnosti družstva.
10. Predstavenstvo prerokuje do 30. novembra návrh rozpočtu družstva na nasledujúci rok. Dodržiavanie
rozpočtu štvrťročne kontroluje.
11. Predstavenstvo je povinné umožniť kontrolnej komisii prístup ku všetkým informáciám.
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Článok 60
Konanie v mene družstva
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Za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda družstva alebo iný poverený člen
predstavenstva. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje pri rokovaní predstavenstva
podpredseda. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je
potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
Členovia alebo zamestnanci družstva sú oprávnení konať menom družstva, iba ak boli na taký úkon
splnomocnení.
Predstavenstvo môže na základe plnomocenstva poveriť zastupovaním družstva aj iné fyzické alebo
právnické osoby.
Článok 61
Schôdze predstavenstva zvoláva a riadi predseda ( podpredseda ) prípadne poverený člen
predstavenstva.
Jednotlivé body programu uvádza a odôvodňuje spravidla ten, kto ich predkladá, pričom súčasne
predkladá aj návrh uznesenia.
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