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Zmluva 
o pozemkovom spoločenstve  vlastníkov podielov  spoločnej nehnuteľnosti 

v zmysle § 5 Zákona č.  97 / 2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách 

 

Názov pozemkového spoločenstva : Pozemkové spoločenstvo Čirč  

Sídlo pozemkového spoločenstva   : Čirč, 065 42 

 
/ ďalej len „spoločenstvo“ / 

 

Preambula 
 

Spoluvlastníci podielov  spoločnej nehnuteľnosti, ktorou sa v zmysle §8 odst. 1 zákona rozumie jedna 

nehnuteľná vec,  pozostávajúca z viacerých samostatných pozemkov a je nedeliteľná, ak  zákon 

neustanovuje inak, ktorá je  zapísaná na  listoch vlastníctva : 

 

        Číslo LV                  Číslo parcely               Výmera v ha                     Druh pozemku      

 viď prílohu  zmluvy o poz. spol.                                                                                           

                                                                                                                 

                                       Spolu lesné pozemky     6075001                              les          

                                                                                  29093                       orná pôda  

                                                                              2462679                       trvalý trávny porast   

                                                                                109996                       ostatná plocha 

                                                                                    6827                       vodná plocha 

                                                                                        29                       záhrada 

                                                                                    8626                        zast.pl. a nádvorie                        

                  Spolu poľnohospodárske pozemky     2617250 

  Celková výmera pozemkového spoločenstva      8692251       

 

vedené pre katastrálne územie  obce Čirč, Ruská Voľa   na Katastrálnom úrade v Starej Ľubovni 

Správe katastra  Stará Ľubovňa, uvedení v zozname spoluvlastníkov / ktorý je súčasťou zmluvy / sa 

s cieľom jej spoločného obhospodarovania a užívania  dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy 

o pozemkovom spoločenstve ako právnickej osoby v zmysle  § 3 zákona č . 97/2013 Z.z. 

 

Počet podielov  spoločnej nehnuteľnosti  identifikovaných  spoluvlastníkov                   4790052                       

Počet podielov  spoločnej nehnuteľnosti  s ktorými nakladá  SPF podľa § 10 odst. 1 a 2  3637770 

Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti  ktoré spravuje právnická osoba podľa § 10 odst. 6 264429 

 

 Spolu podielov spoločnej nehnuteľnosti                                                                         8692251           

Čl.I 

Založenie , vznik a trvanie  spoločenstva 

  

         Spoločenstvo sa zakladá zmluvou o pozemkovom spoločenstve. O založení spoločenstva 

rozhodujú vlastníci spoločnej nehnuteľnosti alebo vlastníci spoločne obhospodarovaných 

nehnuteľností  nadpolovičnou väčšinou hlasov .  

         Pozemkové spoločenstvo Čirč vzniká ako nový právny subjekt na základoch pôvodného 

Spoločenstva urbarialistov obce Čirč, ktoré vzniklo  podľa zákona č.83/1990 Zb. registráciou na 

Ministerstve vnútra Slovenskej republiky ako ZBU a bolo v súlade s ust. § 31 zákona č. 181/1995 Z.z. 

o pozemkových spoločenstvách zapísané do Registra pozemkových spoločenstiev v roku 1996 ako SU 

bez právnej subjektivity. 

         V súlade s ust. § 31 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách (ďalej len „zákon“) 

Pozemkové spoločenstvo  Čirč  prispôsobuje svoje právne pomery ustanoveniam tohto zákona a preto 

prijalo Zmluvu o pozemkovom spoločenstve v zmysle ust. § 5 zákona (ďalej len „Zmluva“).   
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O založení spoločenstva  a voľbe členov orgánov sa vyhotoví  notárska zápisnica. 

 

         Spoločenstvo vzniká dňom zápisu do registra vedenom na Okresnom úrade, pozemkový a lesný 

odbor v Starej Ľubovni 

Spoločenstvo sa zakladá na dobu neurčitú. 

                                                                              Čl. II 

Hospodárenie  spoločenstva 
 

Spoločenstvo na účely podnikania na : 

1.  spoločnej nehnuteľnosti   

2.  spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, 

 ich  spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z vlastníctva k nim  

 

        a/ vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu  a s ňou súvisiace spracovanie alebo úpravu     

            poľnohospodárskych produktov, 

      

        b/ hospodári v lesoch a na vodných plochách, 

 

Spoločenstvo  vykonáva  činnosti podľa odseku 1  v súlade s osobitnými predpismi   v § 19 odst. 2 

zákona 

Spoločenstvo  môže  vykonávať aj inú  podnikateľskú činnosť podľa  osobitných predpisov   

      § 19 odst. 3 zákona.  

 

1) Právne postavenie a jeho činnosť :  

     a) Pozemkové spoločenstvo je samostatne hospodáriaca jednotka s vlastnou účtovnou evidenciou a   

     bežným účtom založeným v peňažnom ústave.  

2) Hlavným zdrojom finančných prostriedkov sú príjmy z ťažby a predaja drevnej hmoty, z prenájmu     

     spoločných pozemkov a iných príjmov dosiahnutých v súlade s platnými právnymi predpismi a  

     zmluvou o založení pozemkového spoločenstva.  

     Spoločenstvo hospodári na základe schváleného rozpočtu, ktorý na príslušný kalendárny rok    

     schvaľuje zhromaždenie spoločenstva.   

     Člen spoločenstva nemá právo sa podieľať na rozdelení zisku z majetku, ktorého podielové   

     vlastníctvo nevie dokladovať príslušným listom vlastníctva.  

3) Výbor pozemkového spoločenstva vypracuje každoročne účtovnú závierku, ktorá obsahuje návrh na  

     rozdelenie výnosov, prípadne spôsob úhrady straty, ktorú predloží na výročné zhromaždenie  

     spoločenstva. 

4) Do ročnej účtovnej závierky má právo nahliadnuť a oboznámiť sa s ňou každý člen spoločenstva.  

5) Funkcionárom výkonných orgánov spoločenstva ( výbor, dozorná rada ), prináleží za každú hodinu  

    činnosti v prospech spoločenstva finančná odmena, ktorú určí na konkrétne volebné obdobie  

    zhromaždenie spoločenstva, ako aj cestovné a paušálne náhrady v súlade s platnými predpismi.  

    Výbor pozemkového spoločenstva môže rozhodnúť o udelení mimoriadnej odmeny za práce v  

    prospech pozemkového spoločenstva a to tak členom orgánov pozemkového spoločenstva, ako aj  

    ostatným členom pozemkového spoločenstva. O výške tejto odmeny rozhodne výbor.  

    Kontrolou oprávnenosti a správnosti vyplácania odmien je poverená Dozorná rada.  

6) Odmena môže byť vyplatená len členovi spoločenstva. 

  

 
Čl.III 

Členstvo v spoločenstve , práva a povinnosti členov spoločenstva 

 

1/Členmi spoločenstva podľa tejto zmluvy sú všetci vlastníci  spoločnej nehnuteľnosti. Členstvo 

v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva 

k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Nadobúdateľ podielu je povinný do dvoch mesiacov  odo dňa 

nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve. 

    1) Každý člen pozemkového spoločenstva má právo :  
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a) voliť do orgánov pozemkového spoločenstva ak do dňa volieb dovŕšil 18 rokov veku. Byť zvolený do 

orgánov pozemkového spoločenstva ak do dňa volieb dovŕšil 18 rokov veku a je osobou bezúhonnou. 

 b) predkladať návrhy na zlepšenie činnosti spoločenstva, vznášať na zasadnutiach zhromaždenia 

pripomienky k činnosti orgánov spoločenstva a sú oprávnení nahliadnuť do zápisnice o zhromaždení 

spoločenstva, do zápisnice o zasadnutí dozornej rady a výkonného výboru, prípadne do zápisov o 

činnosti iných orgánov spoločenstva, ak sú zriadené,  

c) nahliadať do dokladov týkajúcich sa hospodárenia spoločenstva a vyžiadať si ich kópie,  

d) podieľať sa na výhodách, ktoré spoločenstvo poskytuje svojím členom podľa  všeobecne záväzných 

predpisov a právnych noriem,  

e) členovia spoločenstva majú právo nahliadnuť do zoznamu členov spoločenstva a žiadať a robiť si z 

neho výpisy.  

f) zúčastniť sa všetkých akcií a podujatí organizovaných týmto spoločenstvom.  

g) na ochranu svojho vlastníckeho a majetkového podielu.  

h) zúčastniť sa rokovania orgánov spoločenstva.  

i) - na prerozdelenie zisku z častí spoločnej nehnuteľnosti vedených na jednotlivých LV , podľa 

veľkosti vlastnených podielov spoločnej nehnuteľnosti na týchto LV. - na naturálne pôžitky podľa 

veľkosti vlastnených podielov na jednotlivých LV. ( palivové drevo a pod. ,veľkosť na podiel schváli 

každoročne výbor pozemkového spoločenstva )  

2) Každý člen pozemkového spoločenstva je povinný :  

- podieľať sa na rozvoji, riadení a kontrole činnosti spoločenstva. - dodržiavať a riadiť sa  zmluvou o 

založení spoločenstva, ako aj všeobecne platnými zákonmi o pozemkových spoločenstvách. - 

rešpektovať a plniť rozhodnutia orgánov spoločenstva.  

- chrániť majetok spoločenstva.  

- vykonávať činnosť na dosiahnutie úloh a cieľov pozemkového spoločenstva a zdržať sa takého  

konania , ktoré by tomuto odporovalo.  

- nahradiť pozemkovému spoločenstvu škodu, ktorú mu spôsobil svojím úmyselným konaním.  

3) Člen pozemkového spoločenstva vykonáva svoje práva a povinnosti osobne alebo prostredníctvom  

splnomocnenca, ktorému udelí plno mocenstvo.   Navrhovaný kandidát na funkciu v orgánoch 

spoločenstva musí byť prítomný na zhromaždení, ktoré voľbu vykonáva a zo svojou kandidatúrou 

musí vysloviť súhlas.  

 

2/Slovenský pozemkový fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej 

nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorým nakladá podľa § 10 ods 1 a 2 zákona , len ak zhromaždenie 

rozhoduje o: 

- schválení zmluvy o spoločenstve a jej zmeny, 

- schvaľuje stanovy a ich zmeny, 

- rozhoduje o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa §8 ods. 2, 

- rozhoduje o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do 

družstva, 

- rozhoduje o zrušení spoločenstva, 

 

3/Spoločenstvo vedie zoznam svojich členov. Do zoznamu sa zapisuje: 

a/ u fyzických osôb – meno, priezvisko , trvalý pobyt  a dátum narodenia  

b/ u právnickej osoby – názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby. 

Zapisuje sa aj  pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, dátum a právny dôvod 

vzniku členstva v spoločenstve , dátum zápisu do zoznamu ako aj všetky zmeny evidovaných 

skutočností , vrátane zmien v členstve spoločenstva. 

 

4/ Člen spoločenstva a fond  má právo nahliadnuť do zoznamu  a žiadať a robiť si z neho výpisy 

 

5/Členovia spoločenstva a fond sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť 

spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku. 
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 6/ Pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich  z členstva 

v spoločenstve je vyjadrený podielom výmery  nehnuteľnosti  patriacej členovi spoločenstva na 

celkovej výmere spoločne obhospodarovaných nehnuteľností všetkých členov spoločenstva. 

 

7/Ak tretia osoba tvrdí, že je spoluvlastníkom spoločnej nehnuteľnosti a toto právo nemôže 

hodnoverne preukázať príslušnou listinou alebo iným spôsobom, spoločenstvo odkáže túto tretiu 

osobu na konanie pred príslušným súdom. 

 

8/ Spoločenstvo je povinné   do 31.marca  zaslať obvodnému lesnému úradu zoznam aktualizovaný  

k 31.decembru predchádzajúceho roka. 

 

Na práva a povinnosti  členov spoločenstva sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka ak,  

Zákon o pozemkových spoločenstvách  neustanovuje inak. 

 

Čl.IV 

Orgány spoločenstva  

 

1/ Orgánmi spoločenstva sú : 

 

a/ zhromaždenie, 

b/ výbor, 

c/ dozorná rada  

  

2/ Do orgánov spoločenstva podľa odseku 1 písm. b/ až d/ môžu byť volení členovia spoločenstva 

alebo zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva. 

Členom výboru spoločenstva, dozornej rady a iného orgánu spoločenstva zriadeného zmluvou  

o spoločenstve môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony. 

Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva. 

 

3/ Volebné obdobie orgánov spoločenstva pod písm. b./ a c./  je stanovené touto zmluvou na obdobie     

     5 rokov. / najviac 5 rokov/   

 

4/ Členovi orgánu spoločenstva pod písm. b./a c./ možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. 

Výšku odmeny určí zhromaždenie.  

 

                                                                              Čl. V 

                                                                         Zhromaždenie 

           1. Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie. Zhromaždenie sa skladá zo 

všetkých členov spoločenstva. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor spoločenstva 

najmenej raz za rok, spravidla do konca marca nasledujúceho roka, najmä za účelom 

schválenia výsledkov z predchádzajúceho roka a schválenie úloh na daný rok. Výbor je 

povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia 

zhromaždenia všetkých členov spoločenstva a fond, ak fond spravuje podiely spoločnej 

nehnuteľnosti alebo s nimi nakladá. Výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia 

zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia v médiu s celoštátnou 

pôsobnosťou, na webovom sídle obce alebo na obvyklom mieste uverejnenia, ktorým je 

verejná tabuľa obce a v miestnom rozhlase. V pozvánke na zasadnutie zhromaždenia 

a v oznámení o zasadnutí zhromaždenia výbor uvedie názov a sídlo spoločenstva, miesto, 

dátum a hodinu zasadnutia zhromaždenia, údaj, či ide o čiastkovú schôdzu alebo mimoriadne 

zasadnutie zhromaždenia, program zasadnutia zhromaždenia a poučenie o možnosti zúčastniť 

sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia. Ak vlastník podielu 

spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj podiel podľa § 9 ods. 7 alebo ak fond prevádza podiel 

vo vlastníctve štátu podľa § 11 ods. 2, výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia. 
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           2. Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú 

členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň tretinu hlasov členov spoločenstva, 

v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia 

alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho 

o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá na návrh 

splnomocneného  zástupcu členov spoločenstva obvodný lesný úrad : obvodný lesný úrad má 

povinnosti  výboru podľa odseku 1 

            3. Ak uplynie volebné obdobie orgánu spoločenstva a nie je zvolený nový orgán, 

zasadnutie zhromaždenia zvolá obvodný lesný úrad. Takto zvolaného zasadnutia 

zhromaždenia sa zúčastní zamestnanec miestneho príslušného obvodného lesného úradu , 

ktorý ho bude viesť až do zvolenia predsedu zhromaždenia. 

4 .  Do pôsobnosti zhromaždenia patrí 

a) schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny, 

b) schvaľovať stanovy a ich zmeny, 

c) voliť a odvolávať členov volených orgánov spoločenstva, 

d) rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2, 

e) rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti 

a spoločne obhospodarovaných nehnuteľností a nakladaní s majetkom
1)

 spoločenstva, 

f) schvaľovať ročnú účtovnú závierku, 

g) rozhodovať o rozdelení zisku a spôsobe úhrady straty, 

h) rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti 

alebo do družstva, 

i) rozhodovať o zrušení spoločenstva, 

j) rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je 

zverené iným orgánom spoločenstva. 

 

(5 Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet 

hlasov, aký mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv 

a povinností. 

(6 Zhromaždenie rozhoduje podľa odst.4 písm. a), b), d), h) a i) nadpolovičnou väčšinou 

všetkých hlasov členov spoločenstva; v ostatných prípadoch zhromaždenie rozhoduje 

nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej 

nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond.  Prehlasovaní členovia 

spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia 

zhromaždenia. 

(7 Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor, 

pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. Každý člen 

spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa 

sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach. Na zvolávanie 

čiastkovej schôdze sa primerane vzťahuje  odst. 1 tohto článku. 

(8 Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na 

zhromaždení aspoň dvakrát počas šiestich mesiacov nezúčastnia členovia 

spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa odst. 2. Na 

mimoriadnom zasadnutí zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov 
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prítomných  členov spoločenstva. Zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí 

rozhodovať o veciach podľa odst. 4 písm. a) až d), h) a i) 

(9 Výbor je povinný informovať obvodný lesný úrad  o zasadnutí zhromaždenia do 30 

dní od jeho konania 

 

 Čl. VI. 

Výbor 

 1.Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva 

a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje  zákon, zmluva o spoločenstve 

alebo stanovy alebo o ktorých tak rozhodne zhromaždenie, ak nie sú zverené zákonom 

o pozemkových spoločenstvách  iným orgánom spoločenstva. 

2.Výbor koná za členov spoločenstva okrem členov spoločenstva uvedených v zákone 

o pozemkových spoločenstvách podľa § 10 ods. 1 a 2 pred súdmi a orgánmi verejnej správy 

vo veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne obhospodarovaných 

nehnuteľnostiach, alebo  ich môže zastupovať vo veciach nadobúdania vlastníctva k sporným 

nehnuteľnostiam, ktoré sa majú stať súčasťou spoločnej nehnuteľnosti.  

3.Výbor má päť členov. Činnosť výboru organizuje, riadi a za výbor navonok koná           

jeho predseda.  Predsedu výboru volia členovia výboru zvolení valným zhromaždením zo 

svojich členov. Predseda zvoláva a vedie zasadanie výboru, zabezpečuje a kontroluje 

medzi zasadnutiami výkon rozhodnutí výboru. Predseda organizuje a riadi bežnú činnosť 

spoločenstva. Predseda, ako štatutárny zástupca spoločenstva je poverený zhromaždením 

zastupovať vlastníkov pozemkov na valnom zhromaždení vlastníkov pozemkov pri 

hlasovaní a uzatváraní zmluvy s právnickými subjektmi o užívaní pozemkov pre poľovné 

účely – výkon práva poľovníctva, zmluvy o najme poľnohospodárskej pôdy v zmysle Obč. 

zák., zákona č. 504/2003 Z.z. o najme poľn. a lesných pozemkov v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a jeho zmenách a doplnení.  

4. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor predpísaná písomná forma, je okrem 

podpisu predsedu potrebný podpis ešte podpis aspoň jedného člena výboru  zapísaný v 

registri.  

5. Výbor volí zo svojho stredu podpredsedu nadpolovičnou väčšinou hlasov členov 

výboru. Podpredseda v prípade neprítomnosti predsedu zastupuje predsedu a vykonáva 

jeho práva a povinnosti.  

6. Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu.  

7. Funkčné obdobie členov výboru končí až voľbou nových členov výboru .  

8. Člen výboru môže odstúpiť, len ak o to požiada výbor. Výkon jeho funkcie končí 

dňom splnenia podmienok určených výborom.  

         9. Výbor je povinný zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku 

informácií, ktorých prezradením by mohla spoločenstvu vzniknúť škoda. Pokiaľ zo  

štatútu nevyplýva niečo iné, člen výboru nesmie bez súhlasu výboru vlastným menom, 

alebo na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s činnosťou spoločenstva.  

      

         Výboru predovšetkým prislúcha :  
 

a) vykonávať : - obchodné vedenie spoločenstva.    

  - zamestnávateľské práva ( pokiaľ sa jedná o podnikateľskú činnosť ).  

  - uznesenia zhromaždenia spoločenstva pripomienky dozornej rady.  

b) zabezpečovať: – všetky prevádzkové záležitosti.  
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  - vedenie predpísaného účtovníctva a ostatnej evidencie, obchodných kníh a 

  ostatných dokladov spoločenstva.  

c) schvaľovať : - významné finančné transakcie spoločenstva až do výšky určenej uznesením, 

  prípadne schváleného rozpočtu.  

  - návrh plánu rozdelenia zisku , ktorý obsahuje najmä odvod daní ( pokiaľ je  zavedená ),  

  Odvod do ostatných fondov, pokiaľ sú spoločenstvom tvorené, ostatné použ itie zisku.  

d) zvolávať : - zhromaždenie spoločenstva.  

e) viesť : - zoznam podielnikov spoločenstva, ktorý obsahuje názov a sídlo, alebo meno a 

          priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a veľkosť podielov.  

f) predkladať zhromaždeniu na schválenie :  

 - návrh zmeny zmluvy.  

 - rozhodnutie o spojení a zrušení spoločenstva.  

 - návrh ročnej uzávierky, finančného rozpočtu a návrh na rozdelenie vytvoreného  zisku.  

 - návrh výšky funkčných odmien členom výboru a dozornej rady.  

g) informovať zhromaždenie :  

 - o výsledkoch činnosti a stave majetku za predchádzajúci rok.  

 - o obchodnom pláne a finančnom rozpočte za predchádzajúci rok.  

Zvolávanie výboru :  

- výbor zvoláva a vedie jeho predseda, alebo ním poverený člen výboru, podľa potreby.  

- rokovanie sa koná v určenej miestnosti, pokiaľ výbor nerozhodne inak               

- rokovania sa môže zúčastniť aj predseda dozornej rady, pričom nesmie narušovať priebeh konania.  

- výbor môže podľa svojej úvahy k rokovaniam prizvať aj podielnikov tohto spoločenstva.  

 Rokovanie výboru :  

- rokovanie výboru vedie predseda spoločenstva, v neprítomnosti jeho podpredseda, alebo  

 predsedom poverený člen výboru. Pri rokovaní sa riadi programom zasadnutí výboru  

           a návrhmi členov výboru vyplývajúcimi z potrieb zabezpečenia činnosti spoločenstva.  

- výbor rokuje spravidla na základe  materiálov, ktoré predkladajú členovia výboru.  

- výbor je spôsobilý uznášať sa a prijímať opatrenia, ak na jeho rokovaní je prítomná viac 

 ako polovica členov.  

- rozhodnutie výboru je prijaté, ak zaň hlasovalo viac ako polovica všetkých členov výboru.  

- rozhodnutie výboru môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad , vykonané písomným  

            prehlásením všetkých členov výboru.  

  Zápis zo zasadnutia výboru :  

- z priebehu rokovania výboru sa vyhotovuje zápis, ktorý musí obsahovať všetky zásadné  

 skutočnosti rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia uznesení.  

- zápis podpisuje zapisovateľ, ktorý ho vyhotovil , predseda, podpredseda a  neprítomnosti 

 predsedu poverený člen výboru.  

- zápis dostane predseda spoločenstva, podpredseda, pokladník, predseda DR, ako aj statní  

 členovia výboru.  

  Rozdelenie právomocí a zodpovednosti :  

Predseda spoločenstva zodpovedá za :  

 - organizáciu a riadenie rokovania výboru.  

Podpredseda spoločenstva zodpovedá za:  

 - realizáciu a komplexné vedenie písomnej agendy spoločenstva.  

 - vedenie zoznamu podielnikov.  

Pokladník spoločenstva zodpovedá za :  

 - vypracovanie účtovných podkladov a realizáciu daňových odvodov.  

 - stav pokladne a finančnú hotovosť.  

 - predkladanie všetkých účtovných dokladov účtovníkovi.  

 - vedenie pokladničného denníka.  
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 - vedenie evidencie o uhradených a neuhradených faktúrach.  

 - vedenie evidencie o úhradách z nájomných zmlúv.  

 - vedenie pokladničných operácií, príjmových a výdavkových dokladov.  

 - realizáciu výplat finančných prostriedkov, odmeny členov výboru a pod.  

 - úhradu daňových odvodov v stanovených termínoch.  

Ostatní členovia zodpovedajú :  

 - za činnosti , ktoré im boli uložené a schválené v uznesení zápisnice výboru alebo 

  iným orgánom spoločenstva.  

 

10.  Členovi výboru možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny  

  určí zhromaždenie. 

11. Výbor predkladá zhromaždeniu spolu s ročnou účtovnou uzávierkou  aj návrh   spôsobu  

  rozdelenia zisku alebo spôsobu úhrada straty . 

  

Čl. VII. 

Dozorná rada 

(1 Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov.          

Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu. 

(2 Dozorná rada má troch členov. Počet členov dozornej rady, ktorí nie sú členmi 

spoločenstva, musí byť menší ako počet členov dozornej rady, ktorí  sú členmi 

spoločenstva. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore. 

(3 Na čele dozornej rady stojí predseda dozornej rady. Predsedu dozornej rady volí 

dozorná rada z členov dozornej rady. 

(4 Dozorná rada predkladá zhromaždeniu spoločenstva správu schválenú 

nadpolovičnou väčšinou členov DR o svojej činnosti minimálne 1-krát za rok a to 

na výročné zhromaždenie spoločenstva. 

(5 Členovi dozornej rady možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku 

odmeny určí zhromaždenie. 

(6 Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo 

k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu 

tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo k porušeniu zmluvy 

o spoločenstve; dozorná rada má v takom prípade povinnosti výboru podľa článku V.  ods. 1. 

tejto zmluvy 

Čl. VIII. 

                        Vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti 

(1 Členmi  spoločenstva podľa sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti. 

Pri rozhodovaní zhromaždenia fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého 

podiel spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorým nakladá podľa § 10 ods. 1 

a 2 zákona o pozemkových spoločenstvách , len ak zhromaždenie rozhoduje podľa 

článku V. ods. 4 písm. a), b), d), h) a i) tejto zmluvy. 

(2 Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prevodom alebo 

prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Pri prevode 

podielu  spoločnej nehnuteľnosti nesmie  vzniknúť spoluvlastnícky podiel  na 

spoločnej nehnuteľnosti , ktorému zodpovedá výmera  menšia ako 2000 m2 
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(3 Nadobúdateľ vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti sa prevodom 

alebo prechodom vlastníckeho práva stáva členom spoločenstva a vstupuje do práv 

a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu a je povinný do dvoch 

mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve.  

(4 Pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich 

z členstva v spoločenstve je vyjadrený  podielmi na spoločnej nehnuteľnosti.  

(5 Ak je spoločná nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľností na viacerých listoch 

vlastníctva a pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich 

z členstva v spoločenstve nemožno určiť podľa odseku 4, možno ho určiť dohodou členov 

spoločenstva alebo rozhodnutím zhromaždenia. 

(6 Ak nemožno preukázať veľkosť podielov vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti 

v spoločenstve podľa § 2 ods. 1 písm. a), zákona považujú sa ich podiely za rovnaké.
2
 

(7 Na prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva sa 

nevzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve,/ § 140 Občianskeho zákonníka/ 
3)

 ak 

nejde o prevod podľa § 11 ods.2 zákona. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti 

prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, môže ho ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom 

podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia záujem 

ostatný vlastníci podielov môže ho predať tretej osobe. 

(8 Prevod  vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých 

pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný. 

(9 Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k  podielu na spoločnej nehnuteľnosti 

alebo k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti na spoločenstvo je zakázaný. 

(10 Zmluvu o prevode vlastníctva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti možno za 

rovnakých podmienok uzavrieť so všetkými vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti aj jednotlivo 

na viacerých listinách; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 30 ods.5 písm. a./ zákona NR SR č. 

165/1995 Z.z  v znení neskorších predpisov /  

(11 Výnos z predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom vlastníkov 

spoločnej nehnuteľnosti, ktorí pristúpili k zmluve o prevode vlastníctva k oddelenej časti 

spoločnej nehnuteľnosti. Ak vlastnícke podiely na spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo 

s nimi nakladá fond, výnos z  predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom 

fondu podľa veľkosti podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktoré fond spravuje alebo s ktorými 

nakladá./ § 18 ods.5 zákona NR SR č. 180/1995 Z.z.
4)

 Vlastník podielov spoločnej 

nehnuteľnosti, s ktorými fond nakladá, alebo jeho právny nástupca môže písomne u fondu 

uplatniť svoje právo na vydanie výnosu z predaja v lehote desiatich rokov odo dňa povolenia 

vkladu vlastníckeho práva, ak predloží doklady, ktorými preukáže svoj nárok, inak jeho právo 

zaniká. 

(12 Odseky 10 a 11 sa primerane vzťahujú aj na zriadenie vecného bremena zmluvou 

a na obmedzenie vlastníckeho práva vyvlastnením sa primerane vzťahujú odseky 10 a 11 

tohto článku. 

(13 Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti môžu spoločnú nehnuteľnosť alebo jej časť 

prenajať. 

                                                 
2)

 § 37 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
3) 

§ 140 Občianskeho zákonníka. 
4)

 § 18 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Zb. o niektorých opatreniach na 
usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov. 
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/14. Na práva  a povinnosti vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti sa vzťahujú  

ustanovenia Občianskeho zákonníka  § 8 ods. 1, §9 ods.1 až 3 a 7 až 10, §10 ods.4 

a § 15 ods.2 až 4 zákona o pozemkových spoločenstvách neustanovujú inak. 

 

Čl. IX. 

                                                                       Fond. 

                  1. Fond  spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti  vo vlastníctve štátu, 

                  2. Fond nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti 

a./ nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastnícke právo  nie je evidované v katastri             

     nehnuteľností  

b./ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané 

    -  Fond vykonáva práva člena spoločenstva, len ak zhromaždenie rozhoduje podľa  

čl. V. ods. 4 písm. a), b), d) h) a i. tejto zmluvy. 

    - Vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti majú k podielom spoločnej 

nehnuteľnosti, ktoré fond spravuje podľa ods. 1.  predkupné právo. Ak žiaden  

z vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti  neprejaví v určenej lehote  záujem o kúpu  

podielov spoločnej nehnuteľnosti , fond môže vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž za 

rovnakých podmienok . 

-   Fond v konaní pred súdom , alebo pred orgánom verejnej správy koná v mene 

vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti  podľa odsekov 1 a 2  vo veciach 

podielov spoločnej nehnuteľnosti, a to aj vtedy , ak vlastnícke právo týchto 

vlastníkov je sporné. 

 

Čl. X. 

Zrušenie a zánik spoločenstva 

Spoločenstvo sa zrušuje 

1/ nadobudnutím vlastníctva k spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne 

obhospodarovaných nehnuteľností jedným vlastníkom, 

2/  dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva alebo dňom, keď toto    

      rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, 

3/ zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, zrušením konkurzu z dôvodu, že    

     majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej     

     podstaty, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 

     konkurzného konania pre nedostatok majetku, zastavením konkurzného konania  pre  

     nedostatok majetku, zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením  

     konkurzu po splnení   konečného rozvrhu výťažku, 

4/  rozhodnutím zhromaždenia. 
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     Na zrušenie spoločenstva sa primerane vzťahujú všeobecné ustanovenia o likvidácii   

     spoločnosti podľa §§ 70 až 75a  Obchodného zákonníka  

     Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra. 

 

 

 

Čl. XI. 

Prevádzkové a organizačné opatrenia 

 

Odborné obhospodarovanie lesov 

- Spoločenstvo je povinné hospodáriť v súlade  so zákonom č. 326/2005 Z.z. o lesoch 

a jeho neskorších predpisov a zabezpečiť zmluvne odborné obhospodarovanie užívaných 

lesných pozemkov prostredníctvom Odborného lesného hospodára (OLH)s platným 

osvedčením, ktorý vedie Lesnú hospodársku evidenciu podľa stanovenej vyhlášky 

a ostatnú činnosť stanovenú vyhláškou o OLH, kde sú určené jeho práva a povinnosti. 

- spoločenstvo svoju činnosť podriaďuje mimo iné schválenému Programu starostlivosti 

o les Psol (LHP) vypracovaný odborným vyhotovovateľom, ktorý určuje úlohy podľa 

konkrétnych výkonov a záväzných ukazovateľov na obhospodarovanom území za určené 

obdobie spravidla 10 rokov.  

 

Hospodárska činnosť v lese        

- Cieľom hospodárskej činnosti spoločenstva je v súlade s LHP dosahovanie zisku. Tržby 

spoločenstva sa získavajú predovšetkým z predaja dreva a prenájmu poľovnej pôdy. 

- Hospodárska činnosť spoločenstva sa spravidla vykonáva dodávateľskými organizáciami  

t. j. FO alebo PO špecializovanými na lesné činnosti. 

- V nevyhnutných prípadoch (kalamita, požiare atď.) sú vlastníci podielov povinní 

poskytnúť pracovnú súčinnosť bez náhrady mzdy a bez ohľadu na počet podielov. 

- Z čistého zisku, ktorý spoločenstvo dosiahne, sa v zmysle zákona o dani z príjmov uhradí 

daň. 

- Výplata podielov vlastníkom, ktorú jednotliví vlastníci podielov dostanú sa vypočíta 

z čistého zisku spoločenstva po odpočítaní dane z príjmu. Rezerva finančných 

prostriedkov na pestovnú činnosť sa vyčlení pred zdanením ako nezdaniteľná položka v 

zmysle platných zákonov. 

- Po uhradení dane z príjmu sa prednostne vyčlení finančná čiastka na investície (ak sú 

potrebné) a zvyšok sa rozdelí vlastníkom podľa množstva ich vlastníckych podielov. 

- V prípade nepriaznivého hospodárskeho výsledku sa podiely vlastníkov nebudú vyplácať. 

- Výbor môže schváliť aj poskytnutie peňažného alebo hmotného daru (drevo) pre rozvoj 

obce, športovým, cirkevným a iným organizáciám do výšky 333 €. 

- Dokladovanie príjmových a nákladových operácii sa vykonáva účtovníctvom v zmysle 

zák. č.431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Účtovníctvo spoločenstva a všetky 

účtovné operácie môže vykonávať i nečlen spoločenstva, fyzická alebo právnická osoba 

schválená výborom spoločenstva. 

 

- odborný lesný hospodár na základe schváleného Psol prehodnotí navrhované opatrenia 

a po dohode s výborom spoločenstva určí konkrétne dielčie ťažbovo-pestovné výkony, 

ktoré sa budú počas 10 ročného obdobia vykonávať ako prioritné.  

- hlavným ukazovateľom je neprekročiteľný objem úmyselnej ťažby dreva daný etátom,  

 zalesnenie holín po ťažbe do 2 rokov a zabezpečenie mladého lesného porastu do 10 

rokov. 



12 

 

- vykonanie potrebných prác konkrétnych výkonov v  ťažbe a pestovaní lesa zabezpečuje 

výbor prevažné dodávateľský s ohľadom zreteľa najnižšie možných nákladov.  

 

 

 

 

 

Pravidlá pre prideľovanie a výdaj palivového dreva 

- výbor prehodnotí objem ťažby určený OLH na 1 rok a určí množstvo drevnej hmoty 

potrebné na čiastočné uspokojenie potrieb podielnikov v  spoločenstve a na predaj 3-

tím osobám podľa reálnych možností zásob a ťažby určenej Psol. 

- každý člen spoločenstva má nárok na alikvotný podiel zľavneného dreva úmerne 

veľkosti podielu vlastníctva na lesných pozemkoch podľa výborom schválenej 

smernice prídelu a vývozu dreva z lesa. 

- záujem o zľavnenú drevnú hmotu sú povinní podielnici nahlásiť do výborom    

stanoveného termínu a v prípade záujmu o úžitkové drevo písomnou žiadosťou 

zdôvodniť požadovaný objem. 

- výbor prehodnotí doručené žiadosti a vydá písomné stanovisko podľa reálnych 

možnosti zásob v lese.  

- nahlásený a nevybratý podiel dreva v roku sa neprenáša a ani spätne nevydáva. 

- členovia spoločenstva majú možnosť prípravy drevnej hmoty (podielu paliva a  zbytkov 

po ťažbe do 7 cm ) v samovýrobe, no za stanovených podmienok určených výborom 

a OLH a na vlastnú zodpovednosť. 

 

 

 

 

 

Rezervný fond  

-      spoločenstvo vytvára rezervný fond, ktorý slúži na prekonanie mimoriadnych  udalostí, 

 výdavkov a strát.  

-      o výške odvodu do rezervného fondu rozhoduje zhromaždenie spoločenstva.  

-      po dosiahnutí minimálneho základu 10 000 €, výbor navrhne zhromaždeniu  spoločenstva, 

              buď jeho ďalšiu tvorbu, alebo zastavenie odvodov do rezervného fondu.  

  

 

 

 

Sankcie 

- v prípade, že zo strany člena pozemkového spoločenstva dôjde ku konaniu, ktoré je v 

rozpore so zmluvou, či už tým že člen svojvoľne, z nedbanlivosti alebo za účelom získania 

neoprávneného prospechu spôsobí takýmto konaním pozemkovému spoločenstvu škodu, je 

povinný túto nahradiť a na dobu roka stráca nárok na výhody poskytované týmto 

spoločenstvom.  

- sankcie môžu byť uplatnené len po prerokovaní vo výbore a v Dozornej rade pozemkového 

spoločenstva, k čomu bude vyhotovený písomný záznam.  
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Čl. XII. 

 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

 

1/ Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia zhromaždením 

spoločenstva. 

2/ Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami 

zákona o pozemkových spoločenstvách a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi 

platnými na území Slovenskej republiky.  

 

 

 

Zmluva schválená zhromaždením spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, členov 

spoločenstva  

s názvom Pozemkové spoločenstvo Čirč  pomerom hlasov 4436854  dňa 6.4.2014 

t.j. 51,04 % všetkých hlasov. 

 

 

Táto zmluva má 13 strán 

 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je. 

 

- zoznam LV a parciel spoločenstva 

- zoznam členov spoločenstva 

- prezenčná listina členov spoločenstva zo zhromaždenia 

 

 

 

V Čirči dňa 6.4.2014 

 

 

 

Za výbor spoločenstva: 

 

Podpredseda spoločenstva: Vladimír Varchola    ............................................ 

 

 

Člen spoločenstva:   Ján Labaš    ............................................ 

 

 

    Ján Urda    ............................................ 

 

 

Za dozornú radu spoločenstva  

 

Člen dozornej rady:  Emil Duraník    ............................................ 

 
 


