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Otázniky okolo uznášaniaschopnosti
Jar je časom zasadnutí najvyššieho
stáleho orgánu družstiev, a
teda i časom rozhodovania
o najzásadnejších otázkach zo
života družstiev. Kameňov úrazu
zvolávania a rozhodovania
členských schôdzí je viacero.
Jedným z nich je uznášaniaschopnosť.
Spôsobilosť rozhodovať
Všade tam, kde rozhodnutia prijíma viac než
jedna osoba, je dôležitá otázka uznášaniaschopnosti. Cieľom uznášaniaschopnosti je
v zásade zabezpečiť, aby rozhodnutie toho ktorého orgánu spoločnosti, či družstva reprezentovalo vôľu zákonom stanoveného minimálneho počtu osôb, ktoré sa na tvorbe daného
rozhodnutia podieľali svojim hlasom. Len v takomto prípade môžeme žiadať od osôb, ktoré
s prijatím rozhodnutia nesúhlasili, aby sa mu
podriadili a rešpektovali ho. Menšina sa musí
nakoniec vždy podriadiť väčšine. Ako to však
súvisí s členskou schôdzou?

Každý člen sa ráta
Schôdza členov družstva je uznášaniaschopná
vždy a jedine za účasti nadpolovičnej väčšiny
počítanej zo všetkých členov družstva. Do uvedeného počtu sa zarátavajú všetky tie osoby,
ktorých prihláška do družstva bola akceptovaná stanovami na to oprávneným orgánom.
Nie je dôležité, či daný člen doposiaľ splatil
len vstupný členský vklad, či je v omeškaní so
splatením základného, či ďalšieho členského
vkladu, ba dokonca do daného počtu musíme
zarátať aj osoby, ktoré boli z družstva vylúčené
a o ich odvolaní zatiaľ nebolo rozhodnuté zamietnutím ich odvolania.

Realita členskej schôdze: Čo ak sa vo vedľajšej miestnosti práve hlasuje?
Realita schôdzí je však taká, že sa stav prítomných členov počas ich konania mení. Členovia
chodia hore dolu, niektorí dajú prednosť segedínskemu gulášu a niektorí to vzdajú úplne.
A aj keď je predsedajúcemu jasné, že sa sála
akosi vyľudnila, pred sebou má papier napr.
mandátovej komisie, že prítomných je 62 zo
120 členov, a teda možno smelo ďalej rozho-

Hlasy či stanovy nepomôžu
Dané pravidlo uznášaniaschopnosti platí aj v
prípade, kedy členovia družstva nemajú rovnako po jednom hlase a v družstve jestvuje člen
alebo členovia, ktorí predstavujú majoritnú
väčšinu hlasov. Aj v takom prípade budú môcť
platne prijať rozhodnutie na schôdzi len vtedy,
ak sa schôdze zúčastní napr. 51 zo 100 členov
družstva. Navyše, dané ustanovenie zákona
je nemeniteľné stanovami družstva, aj keď je
v praxi veľa pokusov ísť hlavou proti múru.
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Rozšírený  správny
Povedali sme si, že členská schôdza je uznášaniaschopná jedine za účasti nadpolovičnej väčšiny všetkých členov družstva. Z toho vyplýva,
že v mieste konania členskej schôdze v momente, kedy sa rozhoduje o prijatí uznesenia, musí
byť prítomná vždy minimálne nadpolovičná
väčšina všetkých členov. Dôležitým je práve
ten moment, kedy sa hlasuje o danom uznesení. Z tohto pohľadu, je záver o uznášaniaschopnosti urobený pred samotným začiatkom
schôdze skutočne najmenej dôležitý, avšak
v praxi najrozšírenejší.

Radšej sa báť, ako zľaknúť

Stačí na začiatku?
Predsedajúci členskej schôdze zvyčajne na
začiatku informuje prítomných členov, či je
schôdza uznášaniaschopná alebo bude náhradná členská schôdza. Týmto aktom považuje 99,9 % družstiev otázku uznášaniaschopnosti za vybavenú.

dovať, i keď počty pri hlasovaní s počtom „prítomných“ akosi nesedia. Ako je to teda s uznášaniaschopnosťou?

„Uznášaniaschopnosť členskej
schôdze sa musí sledovať pred
každým hlasovaním. Inak hrozí
neplatnosť daného uznesenia.“

Predsedajúci alebo iný pomocný orgán
schôdze, preto pred každým hlasovaním
musí povinne zisťovať uznášaniaschopnosť
schôdze. Ak sa pred hlasovaním zistí pokles
počtu členov pod minimálnu hranicu, je potrebné schôdzu vyhlásiť za nie uznášaniaschopnú a konať náhradnú členskú schôdzu
v tej časti programu, v ktorej riadna členská
schôdza z dôvodu neuznášaniaschopnosti rozhodnutia neprijala. Inak vzniká problém s neplatnosťou rozhodnutia, ktoré nie uznášaniaschopná členská schôdza prijala.
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