
Plnomocenstvo
______________________________________________________________ 

Splnomocniteľ/ 
Člen družstva NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO 

Meno a priezvisko:  …………………………………………………………………………………………………………..  

Bytom:  ......................................................................................... ……………………..…………………………………….. 

Dátum narodenia: …………………………………………….  ID NFD: .....................................  

ďalej len „Splnomocniteľ“ 

týmto splnomocňujem 

Splnomocnenca/ 
Člena družstva NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO 

Meno a priezvisko: …………………………………………………….………………………………………………………  

Bytom: ……………………………………..……………………………..……………………………………………………  

Dátum narodenia: .................................................... ID NFD: .....................................  

ďalej len „Splnomocnenec“ 

aby ma v rozsahu mojich práv člena družstva zastupoval vo veci: 

• podpisu a podania žiadosti o zvolanie Členskej schôdze družstva NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO v súlade s ustanovením     
§ 239 ods. 3 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“),  

• na Členskej schôdzi ako i náhradnej Členskej schôdzi NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO (ďalej  
len „Členská schôdza“), ktoré sa budú konať v čase odo dňa udelenia tohto Splnomocnenia do 31.12.2020. Ďalej ho 
splnomocňujem na hlasovania na Členských schôdzach, vyžiadania si zápisnice z Členskej schôdze a jej príloh na 
nahliadnutie, zúčastňovania sa a zastupovania na zasadnutí jej orgánov, ak budú vytvorené a predkladania im návrhov a 
žiadania od nich vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa osoby člena družstva a požadovania výpisu z uznesení – opatrení 
orgánov družstva, podania, zaprotokolovania a oznámenia námietok o neplatnosť uznesenia Členskej schôdze, podania návrhu 
súdu o vyslovenie neplatnosti uznesenia Členskej schôdze.  
NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO – pojmom sa rozumie právnická osoba, so sídlom Popradská 17/670, 064 01 Stará 
Ľubovňa, IČO: 36 477 494, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Dr, vložka č. 10103/P.  

• Splnomocnenie je platné odo dňa jeho podpísania na dobu neurčitú do dňa právoplatného konania vo veci samej, odvolaním 
alebo vypovedaním.  

• Splnomocniteľ súhlasí v súlade so zákonom 18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov so spracúvaním a uchovávaním 
osobných údajov pre evidenciu účastníkov členskej schôdze.  

• Zároveň Splnomocniteľ súhlasí, aby si Splnomocnenec v prípade potreby za seba ustanovil zástupcu, t.j. dáva možnosť 
splnomocnencovi udeliť plnomocenstvo inej osobe (substitučné plnomocenstvo) v zmysle § 33a Občianskeho zákonníka. 
Splnomocnenca splnomocňujem podľa ustanovení Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, Civilného sporového 
poriadku, Civilného mimosporového poriadku, Správneho súdneho poriadku, ako aj pre všetky prípady, kedy je potrebné 
osobitné splnomocnenie. Splnomocňujem ho, aby v mojom mene konal, podával návrhy, žiadosti, preberal listiny, vznášal 
nároky, vzdával sa nárokov.  

V ………………………………. dňa ………………….              V ……………………………… dňa ................................  

Plnomocenstvo udeľuje:                                                                         Plnú moc prijímam:  

 

……………………………………………
podpis člena


