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Zmluva

o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnutel'nosti
podl'a § 5 zákona č.97l2O13Z.z. o pozemkoqich spoločenstvácho
a zákona ě. tla?018 Z.z.rktorým sa mení a dopíňa zákon č.97l20l3 Z.z,

preambula
pozemkové spoločenstvo urbariát Martinček, IČO: 17058848 l ďa|ejpre úěely tejto zmluvy aj
ako " spoločenstvo"/, bo|o založenéZmluvou o záoženi spoločenstva s právnou subjektivitou
podielov spoločnej nehnutel'nosti a zapísané do registra pozemkoqých spoločenstiev s
právnou subjektivitou, rozhodnutím Okresného uradu v Ružomberku č.: PS-3-05288l200ll3H, zo dňa 07. 1 1 ,2001 a vedeného v registri pozemkových spoločenstiev s právnou
subjektivitou,.Okresného uradu Ružomberok - pozemkový a lesný odbor.

''

Názov spoločenstva : Pozemkové spoločenstvo urbariát Martinček
Adresa sídla spoločenstva : 034 95 Martinček 83
Zél<onom č.110/2018 Z.z. bol novelizovaný zél<on č.97l20l3 Z.z. o pozemkoqých
spoločensfuách(ďalej len ,,zíkon") a podťa § 32a ods.2 tohto záů<ona, spoločenstvo je povinné

prispósobiť zrrluvu ospoločensfue alebo stanovy tomuto zákonu do 30.6.2019 apodať
okresnému uradu oznam podl'a §25. Na základe týchto skutočnostíáromaždenie dňa
09.03.2019 schválilo nové znenie zmluvy o spoločenstve, v súlade s platrrým zákonom.
Pozemkovó spoločenstvo urbariát Martinček je spoločenstvo vlastníkov spoločnej
nehnutel'nosti podl'a § 2 ods. 1 písm. c) zákona.

člr.

Spoločná nehnuteťnosť

1.

Spoločnou nehnutel'nosťou, na ktorej je založenépozemkové spoločenstvo sa rozumie
jedna nehnuteťná vec, ktorá pozostáva zviacerých samostatných pozemkov. Podielové
spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteťnosti možno zrušiť a vyporiadať podťa všeobecných
ustanovení o zrušenía vyporiadaní spoluvlastnictva, ak zákon neustanovuje inak.
Spoločná nehnuteťnosť je zapísaná na listoch vlastníctva ě. 650, 873 až 888, vedená na
Okresnom úrade v Ružomberku, katastrálnom odbore pre katastrálne územie Martinček.

Spolucelkovávýmerapozemkového spoločenstvaje 1538 923m2 = 153o 8923 ha.
Spolu počet podielov(hlasov) spoločnej nehnuteťnosti je 15381923. Jeden
podiel(hlas)predstavuje výmeru 1 000 m2.
Počet podielov(hlasov) známych spoluvlastníkov k 09.03.2019 je 1249,950.

Počet podielov(hlasov), ktoré spravuje a s ktoqými nakladá Slovenský pozemkový fond
(ďalej len fond) podl'a § 10 ods. 1 a2 zákonak09.03.2019 je 288,973.
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Neoddeliteťnou súčasťoutejto zmluvy sú tieto prílohy : zozflam členov spoločenstva
(príloha č. 1) a zozíam údajov o spoločnej nehnuteťnosti (príloha č. 2), Aktualizáciu
zoznamLl členov vykonáva výbor po dodaní dokladov o zmene vlastníka podielu do
piatich dní .
2.

prechode podielu na spoločnej nehnutel'nosti nesmie vzniknút'
spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnutefnosti, ktorému zodpovedá výmera menšia
ako 2000 ,.r2. P.i z|učeni extrémne drobných podielov m6že vzniknúťpodiel, ktorému

Pri

prevode

a

zodpovedá výmera menšia než2000 m2.
a
J.

Na prevod podielu spoločnej nehnuteťnosti medzi členmi spoločenstva sa nevzťahuje
všeobecnéustanovenie o predkupnom práve, ak nejde o prevod podťa §

4.

1

1 ods. 2. zákona.

Ak vlastník podielu na spoločnej nehnuteťnosti prevádza spoluvlastnícky podiel na tretiu
osobu, je povinný ho ponúknuť ostatným vlastníkom podielov na spoločnej
nehnuteťnosti; podiel možno ponúknuťprostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia
záujem ostatní vlastníci podielov alebo v ich mene spoločenstvo podťa odseku 6 tohto
článku, možno ho previesť tretej osobe.

5.

Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteťnosti len na
niektorych pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteťnosti je zakáaaný.

6.

Ak výbor v mene spoluvlastníkov spoločnej nehnuteťnosti uzatvorí zmluvu o prevode
vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteťnosti, nadobúdateťom podielu sa stávajú všetci
vlastníci spoločnej nehnutefnosti pomerne podťa vefkosti podielov a cenu platí
spoločenstvo.

7.

Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteťnosti na
spoločenstvo je zakázaný, ak by podiel spoločenstva na spoločnej nehnutefnosti presiahol
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8.

o/o.

Vlastníci spoločnej nehnuteťnosti móžu spoločnúnehnuteťnosť alebo jej časťprenajať.

Hos
1.

"§l;

1|" ločen s tva

Účelom spoloěenstva je racionálne hospo dáriť na spoločnej nehnutel'nosti a spoločne
obstarávať veci vyplývajúce zo spoluvlastníctva k nej. Za týmto účelomspoločenstvo
móže:

a)

b)

c)
2.

podá

vykonávať poťnohospodársku prvovýrobu a s tým súvisiace spracovanie alebo
úpravu poťnohospodárskych produktov,
hospodáriť v lesoch a na vodných plochách
vykonávať práva vlastníka nehnuteťnosti, najmá právo prenájmu a výkonu práva
poťovníctva

Spoločenstvo vykonáva činnosti podfa odseku 1 v súlade s osobitnými predpismi.
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3.

Podnikateťskú činnosťpodťa § 19 ods.3 zákona spoločenstvo nebude vykonávať.

4.

Výbor predkladá zl,romaždeniu spolu
zisku alebo spósobu úhrady straty.

5.

Členovia spoločenstva, fond a správca majú právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa
hospodárenia spoločenstva a vyžiadaťsi ich kópie.

6.

Spoločenstvo móže od člena spoločenstva, fondu alebo správcu požadovať úhradu
skutoěných nákladov nevyhnutn;ých na vyhotovenie kópií dokladov podťa odseku 5; to sa
primerane vďahuje aj na vyhotovenie výpisu zo zozfiarnu členov azo zoznamu
nehnuteťností podťa čl. m. ods. 8) a9) Zmluvy o spoločenstve.

s

účtovnouzávierkou aj návrh spósobu rozdelenia

čt. rrr.
Člensfuo v spoločenstve, práva a povinnosti členov spoločenstva
1, Členmi spoloěenstva

podťa tejto zmluvy sú všetci vlastníci spoločnej nehnuteťnosti.

2.

Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká azaniká prechodom alebo
prevodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteťnosti.

3.

Nadobúdateť vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteťnosti vstupuje do práv a
povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu a dňom vstupu do práv a
povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu pristupuje aj k zmluve o
spoločenstve.

4.

Slovenský pozemkový fond vykonávapráva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej
nehnuteťnosti spravuje alebo s ktorým nakladá podťa §10 ods. I a2 zákona, len ak
zhromaždenie rozhoduje podl'a § 14 ods. 7 a),b), d), e), i), j) zákonatedarozhoduje o:
a) schválení zmluvy o spoločenstve ajej zmenách okrem zmien v zozname členov
a v zozname nehnuteťností,
b) schvaťuje stanovy aichzmeny,
d) rozhoduje o oddelení časti spoločnej nehnuteťnosti podl'a § 8 ods. 2,
e) rozhoduje o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu
na spoločnej nehnutel'nosti podťa § 9 ods. 10,
i) rozhoduje o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti
alebo družstva,
j) rozhoduje o zrušení spoločenstva.

5.

Spoločenstvo vedie zoznam členov podťa údajov katastra nehnuteťností. Do zoznamu
členov sa zapisuje meno, priezvisko, trvalý pobý a dátum narodenia fyzickej osoby,
názov, sídlo a identifikačnéčísloprávnickej osoby, pomer účastičlena spoločenstva na
výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoloěenstve, dátum vzniku
členstva v spoločenstve, právny predchodca člena spoločenstva a dátum zápisu do
zoznamu členov. Do zoznamu členov možno zapisovať aj právny dóvod vzniku členstva
a spósob vyplatenia podielu na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov
spoloČenstva, ak to vyplýva zo zmluvy o spoločenstve. Do zoznamu sa zapisujú všetky
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zmlny evidovaných skutočnosti. Zoznam ělenov pozemkového spoločenstva tvorí

neoddeliteťnú súčasťtejto zmluvy ako jej príloha č. 1.
6.

Členovia spoločenstva, fond a správca sú povinní nahlásiť spoloěenstvu všetky zmeny
evidovaných skutočností do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku.

7.

Spoločenstvo je povinné zapísať do zoznamu zmeny evidovaných skutočnostído piatich
dní odo dňa ich nahlásenia.

8.

Člen spoločenstva, fond a správca má právo nahliadnuť do zoznamu členov a do
zoznamu nehnuteťností , žiadaťo výpisy z nich a robiť si z nich výpisy.

9,

Orgán spoločenstva, ktorý vedie zoznam členov azoznam nehnuteťností, je povinný
umožniťkaždému, kto osvedčiprávny záujem, nahliadnut' do zoznamu členov azoznamu
nehnuteťností, vydať členovi spoločenstva, ktorý o to písomne požiada, potvrdenie
o členstve v spoločenstve a výpis zo zoznamu členov azo zoznamu nehnuteťností.

Podiel člena spoločenstva na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov
spoločenstva sa určípodťa pomeru účastičlena spoločenstva na výkone práv
apovinností, ak zo zmluvy o spoločenstve, stanov alebo zrozhodnutia zhromažďenia

nevyplýva niečo iné. Podiel člena spoločenstva, fondu a správcu na zisku a majetku sa
ulltádza spósobom, ktoqf určil člen spoločenstva, fond a správca, ktory je uvedený
y zozname členov alebo ktory vyplýva zo zmluvy o spoločenstve, stanov alebo
rozho dnuti a zl:n omaždenia.
10.

Ak tretia osoba tvrdí, žeje spoluvlastníkom spoločnej nehnutefnosti a toto právo nemóže
hodnoverne preukázať príslušnoulistinou alebo iným spósobom, spoločenstvo odkáže
túto tretiu osobu na konanie pred príslušnýmsúdom.

Cl. Iv.

Orgány spoločenstva
1.

Orgánmi spoločenstva sú :
a) zhromaždenie
b) výbor
c) dozorná rada

2.

Do orgánov

spoločenstva podťa odseku 1 písm. b) a c) móžu by' volené fyzické osoby
staršie ako 18 rokov alebo právnické osoby, ktoré sú členmi spoločenstva anajneskór
v deň voťby písomne oznámili spoločenstvu svoju kandidatúru.
Ak je členom orgánu spoločenstva podťa odseku 1 písm. b) a c) právnická osoba, práva
a povinnosti ělena orgánu spoločenstva vykonáva jej zástupca; výmena zástupcu
právnickej osoby nie je zmenou člena orgánu spoločenstva. Právnická osoba, ktorá
je ělenom orgánu spoločenstva podťa odseku 1 písm. b) a c), je povinná bezodkladne
oznámiť spoločenstvu aýmenu svojho zástupcu.

4.

Volebné obdobie orgánov spoločenstva podťa ods.1 písm. b) a c) je štyri roky. Funkěné
obdobie orgánu spoločenstva podfa odseku 1 písm. b) a c) sa zaěina v deň nasledujúci
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po zvolení orgánu spoločenstva; zmluva o spoločenstve, stanovy alebo zhromaždenie
móže určiťneskorší deň začiatku fuŇčného obdobia. ViZka fuŇčného obdobia orgánu
spoloěenstva podťa odseku 1 písm. b) a c) nesmie presiahnuť aíZm jeho volebného
obdobia. Ak na uvoťnené miesto v orgáne spoločenstva nastupuje náhradník alebo je
zvolený nový člen orgánu spoloěenstva, jeho funkčnéobdobie trvá do konca funkčného
obdobia orgánu spoločenstva, ktorého je náhradníkom.

5.

Členovi orgánu spoločenstva pod písmenom b) a c) možno priznať zavýkonjeho funkcie
odmenu. Výšku odmeny bude schválená valným zhromaždením.

čl. v.

zhromaždenie
1.

Najvyššímorgánom spoločenstva
všetkých členov spoločenstva.

2.

je

zhromaždenie. Zhromaždenie sa skladá zo

Zasadrultie zluomaždeníazvoláva výbor najmenej raz za rok. Výbor je povinný pozvať
na zasadnutie z|T omaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia
všetkých členov spoločenstva. Výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia
zIT omaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia na obvyklom mieste
uverejnenia, ktorým je úradná tabuťa Obecného úradu v Martinčeku, a na svojom
webovom sídle s adresou https://www.martincek.sk/ Pozemkové spoločenstvo urbariát
Martinčelď. V pozvánke na zasadnutie zhromaždenia a v oznámení o zasadnutí
zhromaždenia výbor uvedie názov a sídlo spoločenstva, miesto, dátum a hodinu
zasadnutia zl' omaždenia, údaj, či ide o čiastkovúschódzu alebo mimoriadne zasadnutie
zl. omaždenia, program zasadnutia zhtomaždenia a poučenie o možnosti zúčastniťsa
zhromaždenia prostredníctvom zástupcu na zéklade splnomocnenia. Výbor móže
v pozvánke uviesť, že akna zasadnutí zbromažďenia nebude dostatočná účasťna to, aby
sa dosiahlo rozhodnutie podťa § 15 ods. 2 zákona, považuje sa toto zasadnutie zaprvú
čiastkovúschódzu. Zétroveíuvedie miesto, dátum a hodinu konania ďalších čiastkových
schódzí. Ak vlastník podielu na spoločnej nehnutel'nosti prevádza svoj podiel podťa § 9
ods. 8 zákona alebo ak fond prevádza podiel vo vlastníctve štátu podťa § 11 ods. 2
zákona, výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia.

Výbor je povinný zvolať zasadnutie zklromaždenia, ak o to písomne požíadqúčlenovia
spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň jednu štvrtinu hlasov členov
spoločenstva, v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva. Ak qýbor nezvolá
zasadnutie zhromaždenia alebo ak ho zvo|á v inom termíne, na ktorom sa nedohodol
s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie požiadali, zasadnutie zkuomůdenia zvolá
splnomocnený zástupca členov spoločenstva alebo ďozomá rada; splnomocnený
zástupca členov spoločenstva alebo dozotná rada mápráva a povinnosti výboru podl'a§
14 odsekov 2 až 4 a 6zélkona-

4. Do pósobnosti zhromaždenia patň
a) schvaťovať zmluvu o spoloěenstve
:

b)

a

jej zmeny okrem zmieny zozname členov

a z;oznama nehnuteťno stí,
schvaťovať stanovy a ich zmeny,
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c)

voliť a odvolávať ělenov a náhradníkov ělenov orgánov spoločenstva uvedených
v § 13 ods. 1 písm. b) ažd) zákona,
d) rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteťnosti podťa §8 ods. 2 zákona
e) rozhodovať o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu
na spoločnej nehnutel'nosti podťa § 9 ods. I0 zákona,
f) rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spósobe užívaniaspoločnej nehnuteťnosti a
nakladaní s majetkom spoločenstva,
g) schvaf ovať účtovnúzáv ierku,
h) rozhodovať o rozdelení zisku a majetku spoločenstva určenom na rozdelenie medzi
členov spoločenstva a spósobe úhrady straty,
rozhodovať
o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti
D

j)

k)

alebo do družstva,
rozhodovať o zrušení spoloěenstva,
rozhodovať o ďalších záIežitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je
zv erené iným orgánom spoločenstva.

5. Každý člen spoločenstva má pri

rozhodovaní o právach a povinnostiach tak;ý počet
hlasov, aký mu patrí podťa pomeru účastičlena spoločenstva na výkone práv
a povinností podťa podielu na spoločnej nehnuteťnosti. Spoločenstvo, ktoré je členom
seba samého, nemá pri rozhodovaní zhrom aždenia žiadne hlasy.

6.

Zhromaždenie rozhoduje podťa ods. 4písm. a), b), i) aj) nadpolovičnou váěšinou
všetkých hlasov členov spoločenstva. O veciach podťa ods. 4písm. c), 0, g), h) a k)
zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou váčšinou hlasov členov spoločenstva, ktoqých
podiely na spoločnej nehnuteťnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond podla §
10 ods. I a2 zákona, aktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteťnosti
nespravuje alebo s ktorými nenakladá správca. O veciach podťa ods. 4písm. d) a e)
rozhodujú len vlastníci spoločnej nehnuteťnosti nadpolovičnou váčšinouvšetkých
hlasov. Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol
o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia.

člena spoločenstva, ktorý nie je známy a ktorého podiel nespravuje a s ktorým
nenakladá fond ani správca, sa pri rozhodovani zhromaždenia nezohťadňuje.

7, Hlas

8. Výbor móže zvolať mimoriadne

zasadnutie zltromaždenia, ak sa hlasovania
na ztuomaždení nezúčastniačlenovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou
váčšinou hlasov podťa odseku 6. Na zvolanie mimoriadneho zasadnutia zhromažďenia
sa primerane vzťahuje ods. 2 tohto článku. Na mimoriadnom zasadnutí zl' omažďenia
zlvomaždeníe rozhoduje nadpolovičnou váčšinou hlasov prítomných členov
spoločenstva. Zhromaždenie nemóže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach
podťa ods. 4písm, a), b), d), e), i) a j) tohto ělánku.

9. Člen spoločenstva sa móže dať zastupovať na

zhromaždení zástupcom. Takéto
zastúpenie vzniká na zžů<lade písomnej plnej moci. Splnomocnenec potom hlasuje
počtom hlasov zodpovedajúcich spoluvlastníckemu podielu splnomocniteťa.

10.Opriebehu rokovania zhromaždenia aoprijatých uzneseniach sa spisuje písomná
zápisnica, ktorú podpisuje predseda spoločenstva ajeden člen výboru. Súčasťou
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zápisnice je prezenčná listina, splnomocnenia a iné dokumenty, ktoré boli predmetom
rokovania. Zápisnicu spolu s prílohami uschová predseda spoločenstva.
1

1.

Výbor je povinný informovať príslušný orgán štátnej správy/okresný úrad/ o zasadnutí
zhromaždenia do 30 dní odo dňajeho konania.

12.

Výbor m6že rozhodnúťo uskutočnenízasadnutia

zhromaždenia formou

korešpondenčnéhohlasovania, ak to vyplýva zo zmluvy o spoločenstve alebo zo stanov.
Výbor pripojí k pozvánke materiály, o ktorých má zhromaždenie rokovať, hlasovacie
lístky a návratovú obálku a v pozvánke uvedie dátum, do ktorého má bý odoslaná
návratová obálka s hlasovacím lístkom, a poučenie o spósobe hlasovania a úprave
hlasovacieho lístka. Na zvolanie zasadnutia zhromaždenia formou korešpondenčného
hlasovania sa primerane vzťahujú odseky 2 a 3 tohto článku.

I3.Zluomaždenie móže zasadať formou čiastkových schódzí, ak otom roáodne výbor,
pričom čiastkovéschódze sú súčasťoujedného zasadnutia zhromažďenia. Program
čiastkových schódzí musí bý rovnaký. Každý člen spoločenstva móže hlasovať len na
jednej z čiastkových schódzí. Pri rozhodovaní sa sčítavajúhlasy odovzdané na všetkých
čiastkových schódzach. Na zvolávanie čiastkovej schódze sa primerane vzťahujú odseky
2,3 a 12 tohto článku.

čl. VI.
Výbor

1.

Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosťspoločenstva
a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorych to ustanovuje zákon, zmluva
o spoločenstve alebo stanovy alebo o ktorých tak rozhodne zkromaždenie, ak nie sú
zverené zákonom o pozemkových spoločenstvách iným orgánom spoločenstva.

2.

Výbor
a) koná za členov spoločenstva pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach
podnikania na spoločnej nehnuteťnosti, jej spoločnéhouživania a obstarávania
spoločných vecí vyplývajúcich z jej vlastníctva,
b) lzatvára v mene členov spoločenstva nájomné zmluvy, ktorých predmetom je
spoločná nehnuteťnosť alebo jej časť,alebo inú obdobnú zmluvu, ak zo zmluvy
o spoločenstve, stanov alebo rozhodnutia spoluvlastníkov spoločnej nehnuteťnosti
nevyplýva nieěo iné,
c) zastupuje členov spoločenstva, okrem členov spoločenstva podťa § 10 ods. 1 a2
zákona, vo veciach nadobúdania časti spoločnej nehnuteťnosti, ktorej vlastníctvo je
sporné,

mene spoluvlastníkov spoločnej nehnuteťnosti zmluw o prevode
vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteťnosti podťa § 9 ods. 10 zákona, ak tak
rozhodlo zltr omaždenie,
e) zastupuje ělenov spoloěenstva pri zvolarlí zhromaždenia vlastníkov poťovných
pozemkov a na zhromaždení vlastníkov poťovných pozemkov.
d) uzatvžna v

3.

Výbor spoločenstva je páťčlenný. Rokovanie výboru otganizuje ariadi predseda
spoločenstva. Predsedu spoločenstva volí výbor, ktoqý bol zvolený zhromaždením.
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4.

Výbor zodpovedá za svoju činnosťzhtomaždeniu. Predseda spoločenstva riadi bežnú
činnosťspoločenstva akoná navonok za spoločenstvo. Predsedu výboru v čase jeho
neprítomnosti zastupuje poverený člen výboru zapísaný v registri. Ak je na právny
úkon, ktorý robí výbor predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu.

5. Výbor

spoloěenstva rozhoduje o použitífinančných prostriedkov na základe
finančnéhoplánu, ktorý schválilo valné zl' omaždenie na predmetné ročnéobdobie.

6.

Spoločenstvo, v ktorom výboru uplynulo funkčnéobdobie a nie je zvolený nový výbor
alebo, v ktorom qýbor nemá počet členov podťa odseku 3) a na uvoťnenémiesto
nenastúpil náhradník, až do zvolenia nového výboru alebo člena výboru, móže
vykonávať len nasledovné úkony:
a) úkony smerujúce k zvolaniu zasadnutia zhromaždenia na voťbu výboru alebo člena
výboru,
b) nahodnú ťažbu a činnosťzamerani na ochranu lesa, úkony súvisiace s plnením
daňovej povinnosti.

čt. vtI.

Dozorná rada
1.

Dozorná rada kontroluje činnosťspoločenstva a prerokúva sťažnosti členov
spoločenstva. Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti áromaždeniu.

Členstvo v dozornej rade je nezlučiteťnés členstvom vo výbore.
Dozomá rada má troch členov, zktorých si volí predsedu dozornej rady. Členom
dozornej rady móže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva. Počet
členov dozornej rady, ktorí nie sú členmi spoločenstva musí bý' menší ako počet
členov dozornej rady, ktod sú členmi spoločenstva.
2.

Dozorná rada sa schádza podťa potreby, najmenej raz do roka pred zhtomaždenim.
Zasadnutie dozornej rady zvoláva a vedie predseda dozornej rady.
Dozorná rada má právo zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak dochádza alebo už došlo
k bezdóvodnému zrttžentu majetku spoločenstva alebo je podozrenie, že došlo
k porušeniu zákona o pozemkových spoločenstvách alebo iných všeobecne závitzných
právnych predpisov alebo k porušeniu zmlur,y o spoloěenstve alebo stanov. Dozorná
rada má v takomto prípade povinnosti výboru podťa článku V. ods. 2.) tejto zmluvy.
Dozorná rada zvolá zasadnutie zhromaždenia, ak ju o to požiada splnomocnený
zástupca ělenov spoloěenstva podťa článku V. ods. 3) tejto zmluvy.

4,

Dozomá rada, ktorej uplynulo funkčnéobdobie anie je zvolená nová dozomárada,
adozomá rada, ktorá nemá počet členov podťa odseku 2) ana uvol'nené miesto
nenastúpil náhradník, až do zvolenia novej dozomej rady alebo člena dozornej rady
móže vykonávať len oprávnenia podťa odseku 4) tohto článku.

*
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čl. V[I.
Spósob voloby a odvolávania orgánov, volebné obdobie
1.

2.

Každý člen pozemkového spoločenstvamóže kandidovať na člena niektorého orgánu
spoločenstva, ak spíňa podmienky podl'a č1. IV. ods. 2.) Svoju kandidatúru oznámí
písomne výboru pozemkového spoločenstva, najneskór v deň konania volieb,
s uvedením svojho mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu a
podpisu azároveí uvedie , či bude kandidovať začlena výboru alebo člena dozomej
rady. Kandidátov navrhuje aj qýbor po písomnom súhlase navrhnutého kandidáta.

O zvolení za členov orgánov spoločenstva rozhoduj e zhromaždenie nadpolovičnou

váčšinouhlasov členov spoločenstva, s ktorými nenakladá fond podťa § 10 ods. 1 a 2
zákona, a ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteťnosti nespravuje
alebo s ktorými nenakladá správca.
a

4.

Hlasuje sa verejne. V prvom kole sa spolu volia kandidáti za členov výboru a
náhradník, spolu sa volia kandidáti a náhradník dozomej rady. Osobitne sa volí výbor
spoločenstva a osobitne sa volí dozomárada spoločenstva.
V prípade nezvolenia kandidátov výboru a dozornej rady v prvom kole spoločným
hlasovaním hlasuje sa v druhom kole o každom kandidátovi a nálrladníkovi osobitne.
zhromaždenie volí a odvoláva

- volí a odvoláva piatich členov výboru a ich náhradníka
- volí a odvoláva troch členov dozornej rady a ich náhradníka
- odvoláva predsedu spoločenstva

5.

Vol'ba členov výboru:
Za čIena výboru sú zvolení kandidáti, ak v prvom kole dosiahli nadpolovičnúváčšinu
hlasov členov spoločenstva s ktorými nenakladá fond podl'a § 10 ods. 1 a2 zákona.
V prípade, že kandidáti nedosiahli v prvom kole nadpolovičnú váčšinuhlasov,
postupujú do druhého kola a každéhokandidáta volí zhromaždenie osobitne.
Ak nebude v druhom kole zvolený niektorý kandidát, tak zhromaždenie navrhne
a zv olí nového kandidáta.

6.

Voťba náhradníka za členov výboru:
Zhromaždenie volí jedného náhradníka za člena výboru. Náhradník je zvolený, keď
dosiahne nadpolovičnúváčšinuhlasov členov spoločenstva s ktorymi nenakladá fond
podl'a § 10 ods. I a2 zákona. Náhradník na miesto člena výboru nastupuje v prípade,
že člen výboru nastúpil na miesto predsedu alebo členovi výboru zaniklo členstvo
podťa ods. 11 písm. b) až í). Funkčnéobdobie náhradníka trvá do konca funkčného
obdobia aktuálneho výboru.

7.

Voťba členov dozornej rady:
Za č|ena dozornej rady sú zvolení kandidáti, ak v prvom kole dosiahli nadpolovičnú
váčšinu hlasov členov spoločenstva sktorými nenakladá fond podťa § 10 ods. 1 a2
zžkona. V prípade, že kandidáti nedosiahli v prvom kole nadpolovičnúváčšinu
hlasov, postupujú do druhého kola a každéhokandidáta volí zhromaždenie osobitne.
Ak nebude v druhom kole zvolený niektorý kandidát, takzhtomaždenie navrhne
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a zv oli nového kandidáta.

8.

Voťba náhradníka za členov dozornei rady:
Zlromaždenle volí jedného néůtadnikaza ělena dozornej rady. Náhradník je
zvo|ený, keď dosiahne nadpolovičnúváčšinuhlasov členov spoločenstva s ktorými
nenakladá fond podťa § 10 ods. l a2 zákona. Náhradník na miesto člena dozornej
rady nastupuje v prípade, že členovi dozornej rady zaniklo členstvo podťa ods. 1 1
písm. b) až f). Funkčnéobdobie náhradníka trvá do konca fuŇčného obdobia
dozornej rady.

9.

Volebné obdobie orgánov spoločenstvaje štyri roky.

10. Odvolávanie členov orgánov spoločenstva.

Odvolať právoplatne zvoleného predsedu výboru, člena výboru alebo člena dozornej
spoločenstva možno nadpolovičnou váčšinouhlasov členov spoločenstva s ktorými
nenakladá fond podťa § 10 ods. 1 a2 zákona, aktorých podiely na spoločne
obhospodarovanej nehnuteťnosti nespravuje alebo s ktorymi nenakladá správca. Návrh
na odvolanie móže podať ktorýkol'vek člen spoločenstva v prípade, že člen orgánu
spoločenstva závažným spósobom porušil svoje povinnosti, vyplývajúce zjeho
členstva v orgáne spoločenstva.

zariká:
jeho
poslednému dňu
skončením volebného obdobia člena k
rozhodnutímz],romaždenia ( odvolaním ) ku dňu určenémuzhromaždením, inak
ku dňu konania zhromaždenia

11. Členstvo vo výbore, dozornej rade a funkcia predsedu výboru

a)
b)

c)

oznámením vzdanía sa členstva na zluomaždeníku dňu konania tohto

zhromaždenia
d) písomným oznámením spoločenstvu o vzdaní sa členstva, alebo predsedu,
pričom členstvo alebo funkcia predsedu zaniká ku dňu konania najbližšieho
zhromaždenia. V prípade, že zhtomaždenie nezasadne do troch mesiacov od
prevzatía oznámenia o vzdaní sa členstva alebo predsedu, členstvo alebo funkcia
predsedu zaniká k nasledujúcemu dňu po uplynutí tejto trojmesačnej lehote.
Členovia výboru a dozornej rady svoje písomné oznámenie o vzdatú sa zasielajú
predsedovi qiboru a predseda výboru svoje písomné oznámenie o vzdaní sa
zasiela predsedovi dozornej rady.
e) stratou podmienok pre členstvo stanovených touto zmluvou
0 úmrtím člena
g) zánikom spoločenstva

čL Ix.

Základné práva a povinnosti členov spoločenstva
a podiel členov na hospodárení spoločenstva

1.

Podieťať sa na rozvoji, riadení a kontrole činnosti spoločenstva, voliť a byť volený
do jeho orgánov.
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2.

Predkladať návrhy na zlepšenie činnosti spoločenstva, vznášať pripomienky
aotázky na orgány spoločenstvaabý o ich vybavení informovaný.

J.

a

Podieťať sa na výhodách, ktoré spoločenstvo poskytuje svojim členom podfa tejto
zmluvy a všeobecne závázných právnych noriem a predpisov.
Členovia pozemkového spoločenstva majú právo podieťať sa na zisku spoločenstva
v sume, ktorá je úmerná výške podielu a schváleniu valného zhromaždenía.

4.

Podiely na zisku sa vyplácajú členom spoločenstva, ktorí sú uvedení v aktuálnom
zozname členov pozemkového spoločenstva. V prípade predaja spoluvlastníckeho
podielu v priebehu kalendárneho roka sa nevypláca alikvotná časťpodielu na zisku
ptedchádzajúcemu vlastníkovi l bývalému ělenovi spoločenstva/, ale sa vypláca celý
podiel aktuálnemu členovi pozemkového spoločenstva.

5.

Podiely na zisku sa vyplácajú:
a) na účet,ktory oznámil člen spoločenstva výboru atým vyjadril svoj súhlas so
zasielaním podielov na zisku na tento účet
b) v hotovosti v deň a v mieste konania zhromaždenia
c) poštovou poukážkou na adresu, uvedenú na zozname členov. V tomto prípade
znáša náklady na poštovnéělen spoločenstva a tieto sú odpočítanéz celkovej
výšky jeho podielu. Podiely nižšieako 3,- eurá sa poštovou poukážkou
nezasielajú.

6.

Po zomrelom členovi spoločenstva sa nevyplatené podiely na zisku vyplatia
oprávneným dedičom po ich zápise na liste vlastníctva za posledné tri roky.

7,

Po uplynutí troch rokov v prípade nevyporiadaného dedičstva, sa všetky
nevyplatené podiely presunú do nerozdeleného zisku a ďalej sa nevyčleňujú.

8.

Ak neprevezme podiel na zisku žijuci člen pozemkového spoločenstva, alebo mu ho
nie je možnédoručiť,jeho podiel na zisku sa tri roky podržív depozite spoločenstva,

Po uplynutí troch rokov sa presunie do nerozdeleného zisku.
9.

O spósobe vyrovnania strát pozemkového spoločenstva rozhoduje zhromaždenie.

čt. x.
Zrušenie, premen a a zánik spoločenstva
1.

Spoločenstvo sa zrušuje:
a) zniženímpočtu členov spoločenstva na menej ako páť
b) dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušeníspoločenstva alebo dňom, keď toto
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,
c) zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, zrušením konkurzu
z dóvodu, že majetok úpadcu nepostaěuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu
konkurznej podstaty, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzv pte nedostatok
majetku, zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku, zrušením
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J.

a

Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnýmiustanoveniami
zákona o pozemkových spoločenstvách a iných všeobecne závázných právnych
predpi sov platnýclr na územíS lovenskej republiky.

4.

Zktomažderrie schvaťuje túto zmluvu dňa09.03.2019 počtom podielov- hlasov:
841,08 z celkového počtu podielov- hlasov: 1538,92, čo predstavuje nadpolovičnú
váčšinu všetkých podielov- hlasov nášho spoločenstva aj s hlasmi SPF.

5.

Dňom schválenia tejto zmluvy zhromaždenim zaniká doteraz platná zmluva

o spoločenstve zo dňa20.02.2016
6.

a

je plne nahradená touto zmluvou o spoločenstve.

Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, ktoré budú použitépodťa nasledovného
rozdel'ovníka :
- Okresný Ružomberok, pozemkový a lesný odbor - 1x
- Pozemkové spoločenstvo urbariát Martinček - 1x
- Slovenský pozemkový fond - lx
Táto zmluva má 13 strán.

Neoddeliteťnou súčasťoutejto zmluvy je:
7. Zoznam členov spoločenstva,
2. Zoznam údajov o spoločnej nehnuteťnosti.

V

Martinčeku dňa 09.03.2019
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podpredseda

Ferdinand kohút
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píedseda PSU Martinček
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