NADAČNÁ LISTINA
Nadácia Lidl Slovenská republika

V Bratislave, dňa 9.10.2020

Preambula
Nadácia „Nadácia Lidl Slovenská republika“ bola založená zakladateľom Lidl Slovenská republika, v.o.s., so
sídlom Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 35 793 783, zápis v OR OS Bratislava I, odd.: Sr, vložka č. 1160/B,
dňa 9.10.2020 v Bratislave, v záujme podpory verejnoprospešnej činnosti špecifikovanej v čl. II tejto Nadačnej
listiny.
I.
Názov a sídlo nadácie
Názov nadácie:
Sídlo nadácie:

Nadácia Lidl Slovenská republika (ďalej len „Nadácia)
Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava
II.
Verejnoprospešný účel

1.

Nadácia je založená výlučne na podporu verejnoprospešného účelu. Nadácia bude podporovať:
-

rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných
humanitných cieľov,
ochrana a tvorba životného prostredia,
zachovanie prírodných hodnôt,
ochrana zdravia,
ochrana práv detí a mládeže,
podpora rovnosti a ochrany práv sexuálnych menšín, znevýhodnených skupín obyvateľstva, detí a mládeže,
ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva a kultúrnych hodnôt,
podpora organizovania a realizovania kultúrnych, športových a spoločenských programov a podujatí,
podpora zdravotných, sociálnych a dobročinných akcií,
rozvoj vedy, školstva, vzdelania, telovýchovy, občianskej spoločnosti a podnikateľského prostredia,
plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v
ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

2.

Všetky výnosy, ktoré Nadácia počas realizácie svojho účelu obdrží, budú v súlade s ideou zákona č. 34/2002 Z.
z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení neskorších právnych
predpisov (ďalej len „Zákon o nadáciách“) v ďalšom období využité a priori na pokrytie nákladov spojených s
vykonávaním činnosti Nadácie podľa tejto nadačnej listiny alebo budú použité na plnenie verejnoprospešného
účelu Nadácie.

3.

Nadácia bude vykonávať svoj verejnoprospešný účel predovšetkým
a) poskytovaním peňažných a/alebo nepeňažných prostriedkov z majetku Nadácie tretím osobám,
b) poskytovanie peňažných a/alebo nepeňažných prostriedkov ako aj odbornú pomoc pri realizácii projektov
a aktivít, pričom peňažné a/alebo nepeňažné prostriedky ako aj odborná pomoc budú poskytované
predovšetkým na projekty podporujúce verejnoprospešné aktivity fyzických osôb, podnikateľských
subjektov, záujmových združení právnických osôb, neziskových organizácií, občianskych združení, miest a
obcí, ktoré takúto pomoc potrebujú a o jej poskytnutie Nadáciu požiadajú, pričom tieto však musia spĺňať
Nadáciou stanovené podmienky pre poskytnutie pomoci.
III.
Zakladateľ nadácie

1.

Nadácia má jediného zakladateľa:
Lidl Slovenská republika, v.o.s., so sídlom: Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 35 793 783, zápis v OR
OS Bratislava I, odd.: Sr, vložka č.: 1160/B (ďalej aj „Lidl Slovenská republika, v.o.s.“).

2.

Do právomocí zakladateľa Nadácie patrí:
• udeľovať predchádzajúci súhlas s rozhodnutím o zrušení Nadácie podľa článku tejto nadačnej listiny,
• navrhovať, voliť a odvolávať členov správnej rady Nadácie a členov dozornej rady Nadácie,
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•

rozhodovať o zmenách v tejto nadačnej listine.

IV.
Hodnota nadačného imania
Hodnota nadačného imania je 6.638,- EUR (slovom šesťtisícšesťstotridsaťosem eur).
V.
Vklady do nadačného imania
Hodnota a predmet majetkového vkladu, ktorý zakladateľ Nadácie vložili do nadačného imania pri založení Nadácie
predstavuje:
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Hodnota: 6.638,- EUR
Predmet: peňažný vklad

VI.
Doba na ktorú sa nadácia zriaďuje
Nadácia sa zriaďuje na dobu neurčitú.

VII.
Orgány nadácie
Orgánmi Nadácie sú:
-

správna rada,
správca nadácie,
dozorná rada.
VIII.
Správna rada

1.

Správna rada je najvyšší orgán Nadácie.

2.

Správna rada má 5 členov. Členstvo v Správnej rade je funkcia dobrovoľná a neplatená. Člen má nárok na
náhradu hotových výdavkov, ktoré mu vznikli pri výkone tejto funkcie. Členstvo v správnej rade je nezlučiteľné
s funkciou správcu alebo člena iného orgánu Nadácie.

3.

Funkčné obdobie člena správnej rady je viazané na dobu trvania funkcie konateľa obchodnej spoločnosti Lidl
Holding Slovenská republika, s.r.o., so sídlom: Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 35 790 563. Po zániku
funkčného obdobia menuje zakladateľ Nadácie nového člena, resp. nových členov správnej rady. V prípade, ak v
dôsledku akejkoľvek skutočnosti počet členov správnej rady trvalo klesne pod piatich členov, menuje nového
člena/nových členov zakladateľ Nadácie.

4.

Vznik členstva v správnej rade:
• členovia správnej rady sú volení a menovaní zakladateľom Nadácie;
• voľbu a menovanie nových členov správnej rady vykonáva zakladateľ Nadácie v období 30 dní pred
ukončením funkčného obdobia členov správnej rady, resp. do 60 dní od uvoľnenia miesta člena správnej
rady, pričom zvolený nový člen správnej rady sa volí na zvyšok funkčného obdobia alebo na ďalšie funkčné
obdobie, o čom zakladateľ Nadácie rozhodne pri voľbe. Návrh na voľbu a odvolanie členov správnej rady
môže podať každý člen správnej rady alebo zakladateľ Nadácie.
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•

5.

Členstvo v správnej rade zaniká:
•
•
•
•

6.

správna rada nemôže až do času, kým nebude doplnená správna rada, prijať žiadne rozhodnutie. Členovia
správnej rady Nadácie môžu byť volení, resp. menovaní do správnej rady aj opakovane bez obmedzenia.

smrťou,
uplynutím funkčného obdobia (t. j. zánikom funkcie konateľa v spoločnosti Lidl Holding Slovenská
republika, s.r.o.),
písomným odstúpením doručeným správcovi Nadácie alebo správnej rade,
odvolaním z funkcie.

Do právomoci Správnej rady patrí:
rozhodovať o zrušení Nadácie,
vymenúvať likvidátora,
voliť a odvolávať správcu Nadácie,
každoročne schvaľovať rozpočet Nadácie, ktorý jej predkladá správca Nadácie,
rozhodovať o použití majetku Nadácie v súlade s verejnoprospešným účelom Nadácie a za podmienok
ustanovených zákonom a touto Nadačnou listinou,
f) rozhodovať o zvýšení nadačného imania, o zmenách v predmete (podoba vkladu) nadačného imania,
g) rozhodovať o vytvorení nadačného fondu,
h) schvaľovať záverečnú správu o použití prostriedkov nadačného fondu alebo výročnú správu o použití
prostriedkov nadačného fondu, ak bol vytvorený na čas presahujúci jeden rok alebo na neurčitý čas,
i) určovať odmenu za výkon funkcie správcu nadácie,
j) udeľovať predchádzajúci súhlas správcovi nadácie ku každému úkonu, na základe ktorého budú z majetku
nadácie vynaložené prostriedky na nadačnú činnosť resp. na správu nadácie.
a)
b)
c)
d)
e)

7.

Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony
a vykonáva funkciu konateľa obchodnej spoločnosti Lidl Holding Slovenská republika, s.r.o., so sídlom:
Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 35 790 563. Členstvo v správnej rade je nezlučiteľné s funkciou správcu
alebo člena iného orgánu nadácie.

8.

Za prvých členov správnej rady zakladateľ vymenovali ku dňu založenia nadácie:

9.

•

Matúš Gála
rod. č.: ......................
trvale bytom: Pod kostolom 619/8, 951 48 Jarok

•

Karol Michal Krasowski
rod. č.: ......................
trvale bytom: Óblokow 5D/1, Szczecin 71-493, Poľská republika

•

Katarína Matejovie
rod. č.: ......................
trvale bytom: Nezábudková 807/10, 821 01 Bratislava

•

Martin Nagy
rod. č.: ......................
trvale bytom: Albína Grznára 38, 955 01 Topoľčany

•

Miroslav Růžička
rod. č.: ......................
trvale bytom: Lichnerova 4452/37A, 903 01 Senec

Správna rada volí zo svojich členov predsedu, ktorý zvoláva správnu radu a vedie zasadania správnej rady.
Predseda môže zvolaním a vedením zasadania písomne poveriť iného člena správnej rady. Na voľbu a odvolanie
predsedu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady.

10. Správna rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie rozhodnutia
správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Správnej rady.
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11. Členovia správnej rady môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutí správnej rady s výnimkou rozhodnutí o
zrušení Nadácie a voľbe a odvolávaní predsedu správnej rady. V takom prípade sa návrh uznesenia správnej rady
predkladá jednotlivým členom na vyjadrenie elektronicky alebo písomne s oznámením lehoty, v ktorej majú
urobiť vyjadrenie k návrhu. Vyjadrenie k návrhu je možné urobiť písomne alebo elektronicky (prostredníctvom
e-mailu). Ak sa člen nevyjadrí v uvedenej lehote, platí, že nesúhlasí s návrhom uznesenia. Výsledky hlasovania
oznámi členom správnej rady predseda správnej rady.
12. Správna rada sa schádza minimálne raz za rok. Zasadanie správnej rady vždy zvoláva predseda správnej rady, V
prípade, že predseda správnej rady nie je spôsobilý riadne zvolať konanie správnej rady, môže zvolať zasadanie
správnej rady ktorýkoľvek jej člen. Zasadanie správnej rady sa zvoláva písomnou pozvánku obsahujúcou termín
a miesto konania zasadania, ktorá by mala byť všetkým členom doručená aspoň 3 dní pred konaním zasadania.

IX.
Správca nadácie
1.

Správca Nadácie je štatutárny orgán nadácie, ktorý riadi činnosť Nadácie a koná v jej mene. Rozhoduje o
všetkých záležitostiach Nadácie, ak nie sú zákonom alebo touto Nadačnou listinou vyhradené do pôsobnosti
iných orgánov. Správca Nadácie je poverený každodenným vedením agendy Nadácie. Je povinný riadiť sa
príslušnými zákonmi, ustanoveniami tejto nadačnej listiny, internými predpismi Nadácie a uzneseniami
schválenými správnou radou.

2.

Správca pri výkone svojej funkcie najmä:
•
•
•
•
•

3.

každoročne predkladá správnej rade návrh rozpočtu Nadácie,
zabezpečuje vedenie účtovníctva Nadácie,
plní úlohy vyplývajúce z uznesení prijatých správnou radou Nadácie,
zabezpečuje riadne a včasné uloženie účtovnej závierky, výročnej správy a výroku audítora (ak tak vyžaduje
zákon) do verejnej časti registra účtovných závierok,
podáva návrhy na zvolanie mimoriadneho zasadnutia správnej rady, ak si to vyžaduje dôležitý záujem
Nadácie. Správca je oprávnený zúčastňovať sa zasadnutí správnej rady ako pozorovateľ, bez hlasovacieho
práva. Pred hlasovaním správnej rady má právo vyjadriť svoj názor k prerokovávanému bodu programu.

Správcu Nadácie volí a odvoláva správna rada Nadácie. Prvého správcu nadácie určí zakladateľ Nadácie. Za
prvého správcu je zakladateľom Nadácie určený:
•

Tomáš Bezák
rod. č.: ........................
trvale bytom: ................................

4.

Za správcu nadácie môže byť zvolená fyzická osoba s trvalým pobytom alebo s dlhodobým pobytom na území
Slovenskej republiky. Funkčné obdobie správcu je 3 ročné.

5.

Správna rada môže obmedziť právo správcu Nadácie konať v mene Nadácie. Tieto obmedzenia nie sú účinné
voči tretím osobám. I bez osobitného obmedzenia správnej rady platia nasledovné obmedzenia správcu Nadácie
v konaní v mene nadácie:
a) akýkoľvek úkon, ktorý bude mať priamo alebo nepriamo za následok disponovanie s majetkom Nadácie
v rozsahu prevodu vlastníckeho práva k majetku Nadácie alebo v rozsahu akéhokoľvek zaťaženia majetku
Nadácie a za predpokladu, že sa bude jednať o disponovanie s majetkom Nadácie vo výške viac ako 15.000,Eur s DPH, vyžaduje predchádzajúci súhlas správnej rady,
b) akékoľvek zmluvy, predmetnom ktorej bude priamo alebo nepriamo akékoľvek disponovanie s majetkom
Nadácie a to bez ohľadu na hodnotu majetku Nadácie, budú vyžadovať písomnú formu a popri podpisu
správcu Nadácie aj podpis jedného ďalšieho člena správnej rady.

6.

Správca Nadácie nesmie byť členom správnej rady alebo iného orgánu Nadácie.

7.

Správna rada odvolá správcu Nadácie, ak
•
•

8.

bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ak bol právoplatne odsúdený za
trestný čin a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody,
stratil spôsobilosť na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.

Správna rada môže odvolať správcu Nadácie, ak
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•
•
•
9.

nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako
šesť mesiacov,
neplní povinnosti správcu nadácie a v určenej lehote neurobí nápravu ani po písomnom upozornení
správnej rady,
stratil dôveru členov správnej rady.

Správca nadácie sa môže bez udania dôvodu písomne vzdať svojej funkcie.

10. Ak správna rada odvolá správcu nadácie alebo ak sa správca nadácie vzdá funkcie podľa bodu 9., musí správna
rada Nadácie do 30 dní od uvoľnenia miesta zvoliť nového správcu nadácie. Do zvolenia správcu nadácie koná v
mene Nadácie predseda správnej rady, ktorý môže urobiť len také úkony, ktoré nepripúšťajú odklad.
11. Návrh na voľbu a odvolanie správcu Nadácie môže podať zakladateľ Nadácie a každý člen správnej rady. Na
voľbu a odvolanie správcu nadácie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady.
X.
Dozorná rada
1.
2.
3.
4.

Dozorná rada je kontrolným orgánom Nadácie.
Dozorná rada má 3 členov a členov dozornej rady volí a odvoláva zakladateľ Nadácie.
Členovia dozornej rady sú volení na obdobie 3 rokov.
Dozorná rada v rámci výkonu svojej pôsobnosti najmä:
•
•
•

kontroluje vedenie účtovníctva Nadácie,
schvaľuje účtovnú závierku a výročnú správu Nadácie,
upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.

5.

Dozorná rada je oprávnená zvolať zasadnutie správnej rady Nadácie, ak to vyžaduje dôležitý záujem Nadácie
a jej členovia sú oprávnení zúčastňovať sa zasadnutí správnej rady ako pozorovateľ, bez hlasovacieho práva.
Pred hlasovaním správnej rady má právo vyjadriť svoj názor k prerokovávanému bodu programu.

6.

Funkcia člena dozornej rady je dobrovoľná a neplatená.

7.

Prvými členmi dozornej rady sú:
•
•
•

Kamila Klesz, trvale bytom: ......................... , rod. č.: ..........................
Renáta Šandorová, trvale bytom: ......................... , rod. č.: ..........................
Igor Končko, trvale bytom: ......................... , rod. č.: ..........................
XI.
Majetok nadácie

1.

Majetok Nadácie tvorí nadačné imanie, nadačný fond a ostatný majetok nadácie.

2.

Nadačné imanie Nadácie je tvorené majetkovým vkladom zakladateľa a jeho hodnota je 6.638,- EUR (slovom:
šesťtisícšesťstotridsaťosem eur).
•
•

Základná hodnota nadačného imania môže byť tvorená len peňažnými prostriedkami a nehnuteľnosťami.
Hodnotu prevyšujúcu 6.638,- EUR môžu tvoriť aj hnuteľné veci, cenné papiere, ako aj iné majetkové práva a
hodnoty oceniteľné peniazmi. Hodnotu nadačného imania nemožno znížiť.
Zakladateľ Nadácie splatili svoj vklad v celkovej výške do 6.638,- EUR správcovi Nadácie pred podaním
návrhu na zápis zmien do registra nadácii.

3.

Nadácia môže vytvárať nadačné fondy v prípade, ak je to potrebné na napĺňanie verejnoprospešného účelu
v zmysle tejto Nadačnej listiny. Nadačný fond tvoria peňažné prostriedky, ktoré nie sú súčasťou nadačného
imania alebo ostatného majetku nadácie.

4.

Ostatný majetok Nadácie, ktorý nie je súčasťou nadačného imania ani nadačného fondu tvoria peňažné
prostriedky (napr. výnosy z majetku Nadácie, príjmy z prenájmu, úroky z peňažných vkladov v bankách, výnosy
z cenných papierov, úroky z pôžičiek a pod.), cenné papiere, ako aj iné majetkové práva a iné majetkové hodnoty
oceniteľné peniazmi.
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XII.
Nakladanie s majetkom nadácie
1.

Majetok Nadácie sa môže použiť len v súlade s verejnoprospešným účelom podporovaným Nadáciou a
deklarovaným v Článku II tejto Nadačnej listiny a podmienkami stanovenými v tejto nadačnej listine, ako aj na
úhradu výdavkov (nákladov) na správu Nadácie, pričom výšku výdavkov (nákladov) na správu Nadácie určí
Správna rada každoročne v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti Nadácie.

2.

Výdavky (náklady) na správu nadácie zahŕňajú výdavky (náklady) na
•
•
•
•
•
•
•

ochranu a zhodnotenie majetku Nadácie,
propagáciu verejnoprospešného účelu Nadácie alebo účelu nadačného fondu,
prevádzku Nadácie,
odmenu za výkon funkcie Správcu Nadácie ak bude poskytnutá,
náhrady výdavkov podľa Zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov pre
členov orgánov Nadácie, zamestnancov nadácie, prípadne iné osoby, ktoré vykonávajú činnosť v prospech
nadácie,
mzdové náklady,
iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou Nadácie.

3.

Majetok Nadácie sa nesmie použiť na financovanie činnosti politických strán a politických hnutí, ani na prospech
kandidáta na volenú funkciu.

4.

Nadačné imanie nemožno darovať, vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti, zaťažiť, použiť na zabezpečenie
záväzkov Nadácie, použiť na zabezpečenie záväzkov tretích osôb.

5.

Prostriedky nadačného imania je však možné použiť na kúpu:
a) štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok,
b) cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov a podielov listov otvorených
podielových fondov,
c) hypotekárnych záložných listov,
d) vkladových listov, vkladových certifikátov a depozitných certifikátov,
e) nehnuteľností.

6.

Prostriedky nadácie určené na plnenie jej verejnoprospešného účelu nemožno poskytnúť zakladateľovi, členovi
správnej rady, správcovi nadácie, ani členovi iného orgánu nadácie a im blízkym osobám.

7.

Nadácia nemôže podnikať s výnimkou prevádzkovania charitatívnej lotérie, prenechania nehnuteľností do nájmu,
organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií, ak touto činnosťou účinnejšie
využije svoj majetok a táto činnosť bude v súlade s verejnoprospešným účelom Nadácie.

8.

Nadácia je povinná uložiť peňažné prostriedky, ktoré sú súčasťou nadačného imania, na účet v banke alebo v
pobočke zahraničnej banky, ktorá má bankové povolenie na území Slovenskej republiky.
XIII.
Okruh osôb, ktorým sa poskytujú prostriedky Nadácie a podmienky ich poskytovania tretím osobám

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Prostriedky Nadácie sa poskytujú prijímateľom v zmysle II. ods. 3 tejto Nadačnej listiny. Nadácia realizuje
nadačnú činnosť, ktorou je najmä poskytovanie peňažných a nepeňažných prostriedkov z majetku nadácie
fyzickým a právnickým osobám. Charakter osôb, ktorým budú poskytnuté nadačné prostriedky sú determinované
povahou konkrétnej Nadáciou podporovanej činnosti alebo akcie, resp. projektu.
Prostriedky Nadácie možno poskytnúť tretím osobám na základe rozhodnutia zakladateľa Nadácie alebo správnej
rady.
Prostriedky Nadácie nemožno poskytnúť zakladateľovi, členovi správnej rady, správcovi, členovi dozornej rady,
ani im blízkym osobám podľa ustanovenia § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom
znení. To neplatí, ak ide o poskytnutie prostriedkov z nadačného fondu vytvoreného na plnenie individuálne
určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo ktoré
potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
Prostriedky Nadácie sa poskytujú na základe písomnej zmluvy, pričom osoba, ktorej sa prostriedky poskytujú je
účelom poskytnutia prostriedkov viazaná. V prípade nedodržania účelu poskytnutých prostriedkov je osoba
povinná prijaté poskytnuté prostriedky vrátiť Nadácií.
Ak darca poskytol Nadácii dar alebo príspevok na konkrétny verejnoprospešný účel, Nadácia je oprávnená
použiť ho na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom tohto darcu.
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej nadácia poskytla prostriedky, je povinná použiť tieto prostriedky len
na verejnoprospešný účel, na ktorý jej boli poskytnuté, a na požiadanie preukázať Nadácii, ako prostriedky
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použila. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nesplní uvedenú povinnosť, je povinná poskytnuté
prostriedky bezodkladne vrátiť Nadácii.
XIV.
Zrušenie a zánik nadácie
1.

Nadácia sa zrušuje alebo môže byť zrušená:
•
•
•
•
•

2.

dosiahnutím verejnoprospešného účelu, na aký bola založená,
rozhodnutím správnej rady o zrušení Nadácie po predchádzajúcom súhlase zakladateľov Nadácie,
rozhodnutím súdu o zrušení Nadácie,
vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
rozhodnutím zakladateľa Nadácie, ak je správna rada nefunkčná najmenej jeden rok.

Nadácia zaniká dňom výmazu z registra nadácií vedeného Ministerstvom vnútra SR. Zániku Nadácie predchádza
zrušenie Nadácie s likvidáciou alebo bez likvidácie. Likvidácia sa nevyžaduje, ak:
•
•
•

majetok a záväzky Nadácie po jej zániku prechádzajú na inú nadáciu,
sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
po skončení konkurzného konania nezostane Nadácii nijaký majetok.

3.

Nadácia môže byť zrušená podľa bodu 1. tohto článku po predchádzajúcom súhlase zakladateľa Nadácie
uznesením správnej rady zvolanej za účelom rozhodnutia o zrušení Nadácie bez likvidácie alebo zrušení Nadácie
s likvidáciou vymenovaním likvidátora. Takéto uznesenie musí byť schválené všetkými členmi správnej rady
Nadácie.

4.

Správna rada môže rozhodnúť o zrušení Nadácie bez likvidácie na základe zmluvy o zlúčení s inou nadáciou, v
prípade ak to nadačná listina druhej nadácie nezakazuje. Postup pri zlúčení Nadácie s inou nadáciou sa riadi
ustanoveniami § 17 Zákona o nadáciách.

5.

Pokiaľ sa neuplatní ustanovenie ods. 4, vykoná sa likvidácia Nadácie pred jej výmazom. Zápisom vstupu
Nadácie do likvidácie do registra prechádza pôsobnosť správcu nadácie konať v mene nadácie na likvidátora
zapísaného v registri. Likvidátora vymenúva správna rada Nadácie. Likvidátor robí v mene nadácie iba úkony
smerujúce k likvidácii Nadácie. Ak likvidátor zistí predĺženie Nadácie, bez zbytočného odkladu podá návrh na
vyhlásenie konkurzu. Ku dňu skončenia likvidácie zostaví likvidátor účtovnú závierku a predloží ju správnej rade
na schválenie spolu s konečnou správou o priebehu likvidácie a s návrhom na rozdelenie majetkového zostatku.
Likvidátor je povinný ponúknuť likvidačný zostatok inej nadácii alebo obci, v ktorej má Nadácia sídlo. Ak obec
likvidačný zostatok prijme, môže ho použiť iba na verejnoprospešný účel. Majetok, ktorý tvorí nadačné imanie,
môže byť ponúknutý iba inej nadácii, ktorá je registrovaná podľa Zákona o nadáciách. Do 30 dní od skončenia
likvidácie podá likvidátor návrh na výmaz nadácie z registra. Odmenu likvidátora určuje správna rada Nadácie.
XV.
Prechodné a záverečné ustanovenia

1.

Ustanovenia tejto nadačnej listiny sa dňom jej účinnosti v plnom rozsahu vzťahujú aj na členov orgánov Nadácie.

2.

Právne vzťahy neupravené touto nadačnou listinou sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných
právnych predpisov, predovšetkým Zákonom o nadáciách.

3.

O zmenách v tejto nadačnej listine rozhoduje zakladateľ Nadácie.

4.

Dňom podpisu zakladateľom Nadácie nadobúda nadačná listina platnosť a dňom vzatím na vedomie
Ministerstvom vnútra SR nadobúda nadačná listina účinnosť.

V Bratislave, dňa 9,10.2020
Zakladateľ Nadácie - Lidl Slovenská republika, v.o.s.,
v mene ktorého koná Lidl Holding Slovenská republika, s.r.o.:
_________________________
Matúš Gála
Lidl Holding Slovenská republika, s.r.o.

_________________________
Karol Michal Krasowski
Lidl Holding Slovenská republika, s.r.o.
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