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z A 

O LESOPÔDOHOSPODÁRSKOM POZEMKOVOM 

SPOLOČENSTVE MATIAŠOVCE 

Schválená vlastníkmi podielov 

spoločnej nehnuteľnosti 

a spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti 

na zhromaždení členov spoločenstva dňa 2. 8. 2020 

. ,. 



v zmysle§ 5 zákona NR SR č. 97 /2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách a doplnený 

v zmysle zákona NR SR č. 34/2014 Z. z. a 110/2018 Z. z. 

Zmluva 

o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov

spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti 

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

a doplnený v zmysle zákona NR SR č. 34/2014 Z. z. a 110/2018 Z. z. a 91/2020 Z. z. 

Názov: Lesopôdohospodárske pozemkové spoločenstvo Matiašovce 

Skratka: LPPS Matiašovce 

Sídlo: Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce 

Korešpondenčná adresa: Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce 

www.lppsmatiasovce.webnode.sk; e-mail: lpps.matiasaovce@gmail.com; 

/ďalej len „spoločenstvo"/ 

Preambula 

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

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

zákon neustanovuje inak, ktorá je zapísaná na listoch vlastníctva: 

v metroch štvorcových (m2
) 

Trvalé Zastavané 

Lesné trávnaté Vodné plochy a Ostatné 

LV pozemky porasty Orná pôda plochy nádvoria Záhrady pozemky Spolu 

vid 

príloha 4 056 741 14 94 708 2 317 956 o o o 219 525 8 088 930 

808,893 ha 

vedené pre katastrálne územie obce Matiašovce na Okresnom úrade Kežmarok, pozemkový 

a lesný odbor, uvedení v zozname spoluvlastníkov /ktorý je súčasťou zmluvy/ sa s cieľom jej 

spoločného obhospodarovania spoločnej nehnuteľnosti a užívania dohodli na uzatvorení tejto 

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

Podiel výmery podielnikov spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovanej 

nehnuteľnosti je 8 088 930 m
2 

t. z.: 100,00 %. 

Podiel výmery spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti 

známych/identifikovaných spoluvlastníkov a neznámych/zosnulých a neidentifikovaných 

vlastníkov s ktorými nakladá SPF podľa §10 ods. 1 a 2, resp. pri spoločne obhospodarovanej 

nehnuteľnosti podľa ustanovenia §10 ods. 6 právnickej osobe, v zmysle znenia §50 zákona 

č. 326/2005 Z. z. o zákon o lesoch, ďalej §13 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach 
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na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov- t. j. Štátne lesy • 
TANAPu, IČO: 31966977 

Podielnici spolu 

Typ Počet Výmera v m2 Hlasy v% 

Známi spoluvlastníci URBÁR+ SON 414 7 308 018 89,7 % 

�z toho 
LPPS Matiašovce; IČO: 31988962 1 2 949 611 32,5 % 

Slovenská rep. /zastupovaní SPF 1 113 193 1,2 % 

Neznám i/zastu pova ní T ANAP-om 
IČO: 31966977 283 455 840 6% 

Zosnulý so 211 879 2,8% 

Celkom za všetky typy 748 8 088 930 100,00% 

► Spoločná nehnuteľnosť (vedená pod názvom) ,,URBÁR" v správe známych/
identifikovaných vlastníkov v zmysle zákona 97 /2013 Z. z. v znení neskorších predpisov,
v zmysle §9 a neznámych/zosnulých a neidentifikovaných vlastníkov s ktorými nakladá
SPF podľa § 10 ods. 1 a 2 s výmerov:

Podielnici Urbár 

Celková rozloha 

Rozloha "URBÁR" 

, 2 
vymera v m 

8 088 930 

3 033 173 

vyjadrenie pomeru v% 

100,00 % 

33,4 % 

, Spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť „SON" (vedená pod skratkou) ,,SÚKROMNÉ 
POZEMKY" v správe známych/identifikovaných vlastníkov v zmysle § 12 zákona 
97 /2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a neznámych/zosnulých a 
neidentifikovaných vlastníkov podľa § 50zákona 326/2005 Z. z. o zákon o lesoch, ďalej 
§ 13 zákona č. 180/1995 Z. z.o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k
pozemkom v znení neskorších predpisov- t. j. Štátne lesy TANAPu, IČO: 31966977

Podielnici SON výmera v m2 vyjadrenie pomeru v% 

Celková rozloha 8 088 930 100,00 % 
Rozloha "SÚKROMNÉ POZEMKY" 5 055 710 66,6 % 

Čl. 1 
Trvanie spoločenstva 

1/ Spoločenstvo prispôsobuje právne pomery zmluvou o pozemkovom spoločenstve. O 
založení spoločenstva rozhodli vlastníci spoločnej nehnuteľnosti 2/3 väčšinou hlasov na 
prvotnom zhromaždení v roku 1995. Spoločenstvo vzniklo dňom zápisu do registra vedenom 
na Obvodnom lesnom úrade Kežmarok 1. 8. 1995. 
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2/ Spoločenstvo bolo založené na dobu neurčitú. 

Čl. II 

Hospodárenie spoločenstva 

1/ Spoločnou nehnuteľnosťou na účely v zmysle § 8 ods. 1 zákona sa rozumie jedna 
nehnuteľná vec, ktorá môže pozostávať z viacerých pozemkov a na ktorú sa vzťahovali 
osobitné predpisy t. j. historických celkov z čias Rakúsko - Uhorskej monarchie (Zákonný 
článok XIX/1898 o štátnom spravovaní obecných a niektorých iných lesov a hôľ, ako aj o 
úprave hospodárskej správy spoločne užívaných lesov a hôľ, ktoré sú nedielnym vlastníctvom 
komposesorátov a bývalých urbarialistov. Zákonný článok X/1913 o nedielnych spoločných 
pasienkoch. Zákonný článok XXXlll/1913 o predaji niektorých štátnych nemovitostí, poťažne o 
zamenen í týchto). 

• Podielové spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti možno zrušiť a vyporiadať podľa
osobitného predpisu.

• Spoločnou nehnuteľnosťou nie je stavba.
2/ Členmi spoločenstva podľa § 2 ods. 1 písm. d) sú všetci vlastníci spoločne

obhospodarovaných nehnuteľností (ďalej len „SON"). 
• Vlastník spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti prenecháva túto nehnuteľnosť do

správy spoločenstva s cieľom zveruje túto nehnuteľnosť spoločenstvu na účely
spoločného obhospodarovania a užívania na účely podľa § 19, pričom spoločná
nehnuteľnosť ani spoluvlastníctvo nehnuteľnosti nevzniká.

• Spoločenstvo užíva podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti, ktorá nie je
spoločnou nehnuteľnosťou a ktoré spravuje, alebo s ktorými nakladá fond - SPF alebo
správca - Lesy SR, na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej s fondom alebo správcom
na dobu spoločného obhospodarovania.

• Ak vlastník spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti prenajme spoločne
obhospodarovanú nehnuteľnosť, SPF alebo Lesy SR prenajíma podiely na spoločne
obhospodarovanej nehnuteľnosti, ktoré spravuje alebo s ktorými nakladá, za
rovnakých podmienok nájomcovi, ktorému vlastník prenajal spoločne
obhospodarovanú nehnuteľnosť.

• Vlastník spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti maze odstúpiť od zmluvy o
spoločenstve, vypovedať ju alebo vystúpiť zo spoločenstva po dohode s členmi
spoločenstva.

• Vlastník spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti, ktorý odstúpil od zmluvy o
spoločenstve, vypovedal ju alebo vystúpil zo spoločenstva, je povinný uhradiť alebo
vyrovnať so spoločenstvom náklady skutočne a účelne vynaložené na
obhospodarovanie spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti počas trvania
spoločného obhospodarovania

• Členstvo v spoločenstve podľa § 2 ods. 1 písm. d) vzniká a zaniká prevodom alebo
prechodom vlastníckeho práva k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti alebo
odstúpením od zmluvy v zmysle ďalších povinných náležitosti o vypriadaný nákladov.

• Nadobúdateľ vlastníckeho práva k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti sa
prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva stáva členom spoločenstva a vstupuje
do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdanej nehnuteľnosti.

• Pomer účasti člena spoločenstva podľa§ 2 ods. 1 písm. d) na výkone práv a povinností
vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielom výmery nehnuteľnosti
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patriacej členovi spoločenstva na celkovej výmere spoločne obhospodarovaných • 
nehnuteľností všetkých členov spoločenstva, ak zo zmluvy o spoločenstve, zo stanov 
alebo z rozhodnutia zhromaždenia nevyplýva niečo iné. 

2/ Spoločenstvo vedie zoznam nehnuteľností v zmysle § 18 ods. 3. Do zoznamu 
nehnuteľností sa zapisuje katastrálne územie, čísla listov vlastníctva alebo iných listín, na 
ktorých je v katastri nehnuteľností zapísaná spoločná nehnuteľnosť alebo spoločne 
obhospodarované nehnuteľnosti, parcelné čísla, druh a výmera pozemkov patriacich do 
spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľností. 

3/ Spoločenstvo vykonáva činnosti podľa odseku 1 v súlade s osobitnými predpismi 
v zmysle§ 19 ods. 2 zákona. Spoločenstvo podporuje a chráni spoločné záujmy svojich členov. 
Spoločenstvo vzniklo ako spoločenstvo s právnou subjektivitou ako ho definuje štatistiky úrad 
Slovenskej republiky, kód 271.1 - spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov a pod. 
Spoločenstvo vykonáva hospodársku činnosť na majetku ktorá mu bola zverená za účelom 
zabezpečenia starostlivosti o lesný a iný majetok svojich členov. Zabezpečuje funkciu riadneho 
hospodára zvereného majetku za všetkých spoluvlastníkov spoločenstva a to aj za pasívnych 
členov. 
Spoločenstvo môže vykonávať aj inú podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov 
v zmysle§ 19 ods. 3 zákona. 

4/ Spoločenstvo môže mať spoločný majetok, ktorý vzniká z vlastnej hospodárskej 
činnosti, z príspevkov, vkladov, darov, dotácií a iných príjmov alebo finančných prostriedkov 
v zmysle § 9 ods. 11 11prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej 
nehnuteľnosti alebo k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti na spoločenstvo je 
zakázaný, ak by podiel spoločenstva na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne 
obhospodarovanej nehnuteľnosti presiahol 49 %". 

5/ Spoločenstvo hospodári vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastný 
bankový účet podľa zásad racionálneho, ekonomického a ekologického využívania majetku 
spoločenstva. 

6/ Svoje potreby a náklady uhrádza z príjmov získaných z vlastnej činnosti a z iných 
zdrojov, vyššie spomenuté body v tomto článku. 

Čl. III 

Členstvo v spoločenstve, práva a povinnosti členov spoločenstva 

1/Členmi spoločenstva podľa tejto zmluvy sú všetci vlastníci spoločnej nehnuteľnosti 
11 URBÁR" a členmi spoločenstva podľa § 2 ods. 1 písm. d) sú všetci vlastníci spoločne 
obhospodarovaných nehnuteľností 11SÚKROMNÉ POZEMKY". 

Člen spoločenstva má právo sa podieľať na rozhodovaní o spoločenstve, zúčastňovať 
rokovaní výboru, podávať návrhy, pripomienky, sťažnosti. Členstvo v spoločenstve za trvania 
spoločenstva vzniká a zaf fiká 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. 
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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 členov v zmysle § 18 ods. 1 a 3. Zoznam členov sa vedie
podľa údajov katastra nehnuteľností. Do zoznamu členov sa zapisuje meno, priezvisko, trvalý 
pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, názov, sídlo, prípadne kontakt a identifikačné číslo 
právnickej osoby, pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich 
z členstva v spoločenstve, dátum vzniku členstva v spoločenstve, právny predchodca člena 
spoločenstva a dátum zápisu do zoznamu členov. Do zoznamu členov spoločenstvo zapisuje aj 
právny dôvod vzniku členstva a spôsob vyplatenia podielu na zisku a majetku určenom na 
rozdelenie medzi členov spoločenstva, ak to schváli zhromaždenie. 

4/ Člen spoločenstva a zástupca slovenského pozemkového fondu (ďalej len „SPF") 
a správca Lesy Slovenskej republiky, š. p. majú právo nahliadnuť do zoznamu členov a do 
zoznamu nehnuteľností, žiadať o výpisy z nich a robiť si z nich výpisy a kópie za prítomnosti 
dvoch členov výboru. Náklady za vyhotovenie výpisov či iných súvisiacich dokumentov hradí 
žiadateľ. 

5/ Výbor pozemkového spoločenstva ako výkonný a štatutárny orgán je zodpovedný za 
vedenie zoznamu členov spoločenstva v zmysle § 18 ods. 1 a zoznamu nehnuteľností v zmysle 
§ 18 ods. 2. Výbor umožní v zmysle § 18 ods. 4 nahliadať do zoznamov a vydávať potvrdenia o
členstve.

6/Členovia spoločenstva a SPF a správcu Lesy SR sú povinní všetky zmeny evidovaných 
skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku. 

7 / 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 spoločnej nehnuteľnosti „URBÁR" a spoločne 
obhospodarovaných nehnuteľností „SÚKROMNÉ POZEMKY" všetkých členov spoločenstva. 
Podiel člena na výnosoch, či stratách na majetku určenom na rozdelenie medzi členov 
spoločenstva sa rozdelí podľa veľkosti jeho vlastníckeho podielu spoločnej nehnuteľnosti 
,,URBÁR" a spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti „SÚKROMNÉ POZEMKY". 

8/ 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. 
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9/ Každý člen spoločenstva je povinný: 
a/ vykonávať činnosť na dosiahnutie účelu spoločenstva a zdržať sa konania, ktoré by tomuto 
účelu odporovalo, 
b/ aktívne sa zúčastňovať na činnosti spoločenstva, 
c/ oboznámiť sa s obsahom zmluvy o pozemkových spoločenstvách a dodržiavať ich, 
d/ zúčastňovať sa zasadnutí Zhromaždenia a plniť jeho uznesenia, 
e/ prispievať k zveľaďovaniu a ochrane lesov a majetku spoločenstva, 
f/ zodpovedať za škodu spôsobenú spoločenstvu. 

10/ Na práva a povinnosti členov spoločenstva sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho 
zákonníka ak Zákon o pozemkových spoločenstvách neustanovuje inak. 

1/ Orgánmi spoločenstva sú 
a/ zhromaždenie, 
b/ výbor, 
c/ dozorná rada 

Čl.IV 
Orgány spoločenstva 

d/ iné orgány spoločenstva zriadené zmluvou o spoločenstve 

2/ Do orgánov spoločenstva podľa odseku 1 písm. b) až d) môžu byť volené fyzické osoby 
staršie ako 18 rokov alebo právnické osoby, ktoré sú členmi spoločenstva, a najneskôr v 30 dní 
pred voľbou písomne oznámili spoločenstvu svoju kandidatúru. Členom dozornej rady môže 
byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva. Členstvo v orgánoch spoločenstva 
podľa odseku 1 písm. b) až d) zaniká uplynutím funkčného obdobia orgánu spoločenstva, 
odstúpením z funkcie odvolaním, smrťou fyzickej osoby, zánikom právnickej osoby alebo 
písomným oznámením o vzdaní sa členstva v PS. 

3/ Ak je členom orgánu spoločenstva podľa odseku 1 písm. b) až d) právnická osoba, 
práva a povinnosti člena orgánu spoločenstva vykonáva jej zástupca; výmena zástupcu 
právnickej osoby nie je zmenou člena orgánu spoločenstva. Právnická osoba, ktorá je členom 
orgánu spoločenstva podľa odseku 1 písm. b) až d), je povinná bezodkladne oznámiť 
spoločenstvu výmenu svojho zástupcu. 

4/ Podielnici vedení v zozname k hlasovaniu oprávnených vykonávajú svoje práva 
osobne, alebo prostredníctvom splnomocnencov. K platnosti plnomocenstva sa vyžaduje 
vlastnoručný podpis zmocniteľa, dátum a miesto vystavenia, identifikačné údaje 
splnomocnenca. V prípade trvalého splnomocnenia na dobu určitú, či neurčitú, alebo 
splnomocnenia na preberanie podielov, je potrebný úradne overený podpis. Splnomocnenie je 
možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí 
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na 
zhromaždení podielnikov. 

5/ Volebné obdobie orgánov spoločenstva výbor, dozorná rada, iné organy je 
stanovené touto zmluvou na obdobie päť rokov. Funkčné obdobie orgánu spoločenstva podľa 
odseku 1 písm. b) až d) sa začína najskôr v deň nasledujúci po zvolení orgánu spoločenstva; 
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zhromaždenie môže určiť neskorší deň začiatku funkčného obdobia. DÍžka funkčného obdobia 
orgánu spoločenstva nesmie presiahnuť dÍžku jeho volebného obdobia. Ak na uvoľnené 
miesto v orgáne spoločenstva nastupuje náhradník, alebo je zvolený nový člen orgánu 
spoločenstva, jeho funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia orgánu spoločenstva. 
Náhradník musí byť členom pozemkového spoločenstva, ktorý pristúpil k tejto zmluve. 

6/ Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach, povinnostiach a všetkých 
prerokovávaných záležitostiach o ktorých sa hlasuje taký počet hlasov, ktorý je špecifikovaný 
v článku III. ods. 7 tejto zmluvy o pozemkovom spoločenstve. 

7 / Voľby sa môžu uskutočniť fyzický v mieste konania zhromaždenia podielnikov, 
prípadne korešpondenčnou formou, buď papierovou dokumentáciu, či využitím elektronickej 
dokumentácie, či iných na to slúžiacich softvérov, aplikácií, QR kódov. Povinné náležitosti 
volebných lístkov dodržiavané v zmysle §14 ods. 6. 

8/ Každý člen spoločenstva obdrží pri vstupe do rokovacej miestnosti písomní 
dokument resp. hlasovací lístok, opečiatkovaný pečiatkou s označením ,,-1-" s vyznačeným 
počtom hlasov. Trojčlenná mandátová/volebná komisia zrátava hlasy uznášania schopnosti 
zhromaždenia. S hlasovacími lístkami prichádzajú do kontaktu len vopred menované osoby 
schválené valným zhromaždením. 

9/ Voľba orgánov sa uskutočňuje formou „enbloc" - hromadne, s plným počtom 
kandidátov. Návrhová komisia prípadne predchádzajúci výbor volebného obdobia, navrhne 
nový výbor na nové volebné obdobie. Navrhne plný počet členov výboru 3 osoby, plus 1 osoba 
náhradník a dozornej rady 3 osoby, plus 1 osoba náhradník. Zhromaždenie rozhoduje podľa 
článku V, ods. 7 v bodoch c) nadpolovičnou väčšinou známych členov spoločenstva, ktorých 
podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá SPF resp. správca 
Lesy SR. 

10/ V prípade ak zhromaždenie nezvolí nadpolovičnou väčšinou známych členov 
spoločenstva navrhovaných kandidátov. 
• Pristúpi sa v prvom kroku k navrhovaniu kandidátov v zmysle § 13 ods. 2.

Po písomnom oznámení kandidatúry najneskôr v deň konania zhromaždenia do orgánov
spoločenstva bude zapísaný na kandidátnu listinu.

• Z ľubovoľného počtu navrhovaných členov prostredníctvom zhromaždenia v druhom kroku
členovia zhromaždenia pridelia svoj hlas podľa výmery podielu na spoločnej nehnuteľnosti
(v prípade splnomocnenia inej osoby) aj hlas splnomocniteľa podľa výmery podielu na
spoločnej nehnuteľnosti jednému alebo viacerým kandidátom. Následne vznikne zostupné
poradie (od najväčšieho po najmenší), ktorý z navrhovaných členov získali najväčšiu priazeň
členov zhromaždenia. Prví štyria kandidáti sa stávajú ako celok predmetom voľby „en bloc"
do orgánov spoločnosti plus náhradník v zmysle ods. 5 podľa tohto článku.

• V treťom kroku sa voľba orgánov sa uskutočňuje formou „enbloc" - hromadne, s plným
počtom kandidátov na jednotlivý orgán spoločenstva plus náhradníka. Zhromaždenie
rozhoduje nadpolovičnou väčšinou známych členov spoločenstva. Určenie funkcií predseda,
podpredseda, náhradník si členova zvolených orgánov volia z vlastných radov.

• V prípade nezvolenia výboru sa voľba opakuje opätovne podľa určeného postupu
uvedeného v bode 10 tohto článku.
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11/ Členovi orgánu spoločenstva výbor a dozorná rada 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 

2/ Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor najmenej raz za rok. Výbor je povinný 
písomné resp. elektronický pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred 
termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva, fond, ak fond spravuje 
podiely na spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti alebo s 
nimi nakladá, a správcu, ak správca vykonáva práva vlastníka k podielom na spoločne 
obhospodarovanej nehnuteľnosti. Výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia 
zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia (ďalej len „oznámenie") na 
obvyklom mieste uverejnenia: nástenka Obecného úradu Matiašovce, na svojom webovom 
sídle, alebo v médiu s celoštátnou pôsobnosťou; prípadne rozposlaným e-mailov 
z elektronickej schránky pozemkového spoločenstva. Výbor je povinný informovať okresný 
úrad o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní odo dňa jeho konania .. 

3/ Výbor v oznámení a pozvánke na zasadnutie zhromaždenia (ďalej len „pozvánka") 
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, o akú formu hlasovania pôjde: fyzickú či korešpondenčnú, či 
elektronickú. Výbor môže v pozvánke uviesť, že ak na zasadnutí zhromaždenia nebude 
dostatočná účasť na to, aby sa dosiahlo rozhodnutie podľa § 15 ods. 2, považuje sa toto 
zasadnutie za prvú čiastkovú schôdzu; zároveň uvedie miesto, dátum a hodinu konania ďalších 
čiastkových schôdzí. Ak vlastník podielu na spoločnej nehnuteľnosti „URBÁR" prípadne 
spoločnej obhospodarovanej nehnuteľnosti „SÚKROMNÉ POZEMKY" ponúka svoj podiel 
prostredníctvom výboru podľa § 9 ods. 8 alebo ak fond prevádza podiel vo vlastníctve štátu 
podľa § 11 ods. 2, výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia. 

4/ Ak v pozvánke a v oznámení nie je uvedený bod programu zasadnutia zhromaždenia 
podľa §14 odseku 7 písm. i) alebo j), nemožno taký bod programu doplniť na zasadnutí 
zhromaždenia. 

5/ Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú 
členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň štvrtinu hlasov všetkých 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 splnomocnený zástupca členov spoločenstva, alebo dozorná rada; 
splnomocnený zástupca členov spoločenstva, alebo dozorná rada má práva a povinnosti 
výboru podľa odsekov 2 až 4 a odseku 6. 

6/ Výbor môže rozhodnúť o uskutočnení zasadnutia zhromaždenia formou 
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korešpondenčného hlasovania či elektronického (cez softvéry, aplikácie QR kódy). Výbor , 
pripojí k pozvánke materiály, o ktorých má zhromaždenie rokovať, hlasovacie lístky a 
návratovú obálku a v pozvánke uvedie dátum, do ktorého má byť odoslaná návratová obálka s 
hlasovacím lístkom, a poučenie o spôsobe hlasovania a úprave hlasovacieho lístka. Na zvolanie 
zasadnutia zhromaždenia formou korešpondenčného, či elektronického hlasovania sa 
primerane vzťahujú odseky 2 až 4. 

7 / Do pôsobnosti zhromaždenia patrí: 
a) schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny okrem zmien v zozname členov a

zozname nehnuteľností,
b) schvaľovať stanovy a ich zmeny,
c) voliť a odvolávať členov a náhradníkov členov orgánov spoločenstva uvedených v§ 13

ods. 1 písm. b) až d),
d) rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa§ 8 ods. 2,
e) rozhodovať o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na

spoločnej nehnuteľnosti podľa§ 9 ods. 10,
f) rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a

spoločne obhospodarovaných nehnuteľností a nakladaní s majetkom spoločenstva,
g) schvaľovať účtovnú závierku,
h) rozhodovať o rozdelení zisku a majetku spoločenstva určenom na rozdelenie medzi

členov spoločenstva a spôsobe úhrady straty,
i) rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti

alebo do družstva,

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

zverené iným orgánom spoločenstva.

8/ Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní zhromaždenia rovnaký pomer hlasov, aký 
mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností podľa § 9 
ods. 4. Ak by spoločenstvo bolo členom seba samého, nemá pri rozhodovaní zhromaždenia 
žiadne hlasy. 

9/ Zhromaždenie rozhoduje podľa § 14 ods. 7 písm. a), b), i) a j) nadpolovičnou väčšinou 
hlasov všetkých členov spoločenstva; o veciach podľa § 14 ods. 7 písm. c), f), g), h) a k) 
zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely 
na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond podľa§ 10 ods. 1 a 2 a 
ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nespravuje, alebo s ktorými 
nenakladá správca. O veciach podľa§ 14 ods. 7 písm. d) a e) rozhodujú len vlastníci spoločnej 
nehnuteľnosti nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov. Prehlasovaní členovia spoločenstva 
majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia. 

7 / Hlas člena spoločenstva, ktorý nie je známy a ktorého podiel nespravuje a s ktorým 
nenakladá fond ani správca, sa pri rozhodovaní zhromaždenia nezohľadňuje. 

8/ Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor, 
pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. Program čiastkových 
schôdzí musí byť rovnaký. Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových 
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schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach. Na , 
zvolávanie čiastkovej schôdze sa primerane vzťahuje§ 14 ods. 2 až 4 a 6. 

9/ Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na 
zhromaždení nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou 
hlasov podľa odseku 2. Na zvolanie mimoriadneho zasadnutia zhromaždenia sa primerane 
vzťahuje § 14 ods. 2 až 4 a 6. Na mimoriadnom zasadnutí zhromaždenia zhromaždenie 
rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov spoločenstva. Zhromaždenie 
nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach podľa§ 14 ods. 7 písm. a), b), d), e), 
i) a j).".

10/ Program zhromaždenia pripraví výbor, na začiatku rokovania je možné jeho doplnenie, 
resp. zmena podľa pripomienok podielnikov. Predseda a výbor sú povinní postarať sa o to, aby 
veci patriace na rokovanie zhromaždenia podľa programu boli riadne pripravené. 

11/ Zápisnice Zhromaždenia podpisujú overovatelia zápisnice schválení Zhromaždením, 
predseda a poverený člen výboru, kde svojím podpisom potvrdzujú priebeh a pravosť 
záznamov zhromaždenia, ktorý je detailne zapísaný v bodoch zápisnice. Podpisy overovateľom 
nemusia byť úradné overené, len ak pre iné úradné účely vyžaduje zápisnica môže byť 
overená na matrike, náklady znáša spoločenstvo. 

12/ O výsledku rokovania výboru a dozornej rady musí byť vyhotovený písomný záznam 
podpísaný minimálne dvoma členmi. 

Čl. Vl 
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 o ktorých tak rozhodne zhromaždenie, ak nie sú zverené zákonom
o pozemkových spoločenstvách iným orgánom spoločenstva.

2/ Výbor koná za členov spoločenstva pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach 
podnikania na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne obhospodarovaných 
nehnuteľnostiach, ich spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z ich 
vlastníctva. 

3/ Výbor uzatvára v mene členov spoločenstva nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je 
spoločná nehnuteľnosť, spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť alebo ich časť, alebo inú 
obdobnú zmluvu, ak zo zmluvy o spoločenstve, stanov alebo rozhodnutia spoluvlastníkov 
spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nevyplýva niečo 
iné. 

4/ Výbor zastupuje· členov spoločenstva, okrem členov spoločenstva podľa § 10 ods. 1 

a 2, vo veciach nadobúdania časti spoločnej nehnuteľnosti, ktorej vlastníctvo je sporné. 
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5/ Výbor uzatvára v mene spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti zmluvu o prevode , 
vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 10, ak tak rozhodlo 
zhromaždenie. 

6/ Výbor má 5-tich členov plus jedného náhradníka. Rokovanie výboru organizuje a 
riadi predseda spoločenstva. Predsedu spoločenstva volí výbor zo svojich členov. 

7 / Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu. Za výbor koná navonok predseda 
spoločenstva. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný 
podpis predsedu a aspoň jedného ďalšieho člena výboru. 

8/ Predsedu spoločenstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje poverený člen výbor -
podpredseda, zapísaný v registri. 

9/ Členovi výboru možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí 
zhromaždenie. 

10/ Spoločenstvo, v ktorom výboru uplynulo funkčné obdobie a nie je zvolený nový 
výbor, alebo v ktorom výbor nemá počet členov podľa odseku 3 a na uvoľnené miesto 
nenastúpil náhradník, až do zvolenia nového výboru alebo člena výboru môže vykonávať len: 

a) úkony smerujúce k zvolaniu zasadnutia zhromaždenia na voľbu výboru alebo člena
výboru,

b) náhodnú ťažbu a činnosť zameranú na ochranu lesa,
c) úkony súvisiace s plnením daňovej povinnosti.

11/ Výbor je povinný doplniť do svojich radov náhradníka, ak počet členov výboru 
alebo dozornej rady poklesne pod počet uvedený v tejto zmluve, k plnému stavu funkčného 
orgánu. 

12/ Výbor predkladá zhromaždeniu spolu s ročnou účtovnú závierkou aj návrh spôsobu 
rozdelenia zisku alebo spôsobu úhrada straty. 

13/ Výbor zabezpečuje vedenie zoznamu členov spoločenstva a zoznamu 
nehnuteľnosti podľa§ 18 zákona o pozemkových spoločenstvách. 

14/ Povinnosti jednotlivých členov výboru sa určia na prvom stretnutý výboru po 
voľbách. Delenie pracovnej agendy medzi členov výboru: 

predseda PS, zodpovedný za administratívne a organizačné záležitosti PS, kontakt 
s inštitúciami; 

- podpredseda, zodpovedný za administratívne a organizačné záležitosti PS;
- organizácia a riadenie brigádnickej činnosti, spolupráca s poľovným združením;
- vnútorné predpisy a smernice;
- evidencia podielnikov;
- pokladník.

15/ S osobami, ktoré disponujú s finančným prostriedkami prostredníctvom pokladne
a bankového účtu, musí byť uzavretá zmluva o hmotnej zodpovednosti. 
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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 3-och členov. Členom dozornej rady môžu byť aj osoby, ktoré nie sú 
podielnikmi spoločenstva. 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/ Členovi dozornej rady možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny 
určí zhromaždenie. 

5/ Dozorná rada má právo zvolať zasadnutie zhromaždenia, 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 tejto
zmluvy.

6/ Dozorná rada, ktorej uplynulo funkčné obdobie a nie je zvolená nová dozorná rada, a 
na uvoľnené miesto nenastúpil náhradník, až do zvolenia novej dozornej rady, alebo člena 
dozornej rady môže vykonávať len oprávnenia podľa odseku 5. 

Čl. VIII 
Iné orgány 

1/ Iné orgány spoločenstva nie sú zriadené zmluvou o pozemkovom spoločenstve. 
V budúcnosti je možné potrebné organy zriadiť dodatkom k zmluve. 

Čl.IX 
Vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti 

1/ Členmi spoločenstva sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti „URBÁR" a 
spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti „SÚKROMNÉ POZEMKY". 
Pri rozhodovaní zhromaždenia SPF vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel 
spoločnej nehnuteľnosti „URBÁR" spravuje, alebo s ktorým nakladá podľa § 10 ods. 1 a 2 
zákona o pozemkových spoločenstvách, len ak zhromaždenie rozhoduje v zmysle § 14 ods. 7 
písm. a), b), d), e), i) a j) tejto zmluvy. 
Pri rozhodovaní zhromaždenia správca Lesy SR vykonávajú práva člena spoločenstva, ktorého 
podiel spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti „SON" spravujú, alebo s ktorým nakladá 
podľa § 12 ods. 2 a 4 zákona o pozemkových spoločenstvách, len ak zhromaždenie rozhoduje v 
zmysle§ 14 ods. 7 písm. a), b), i) a j) tejto zmluvy. 
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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 m

2
• 

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 dňom vstupu do práv 
a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu pristupuje aj k zmluve 
o spoločenstve - podpisom dokumentu vydaného Lesopôdohospodárským pozemkovým
spoločenstvom Matiašovce „pristúpenie k zmluve o pozemkovom spoločenstve".

4/ Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach, povinnostiach a všetkých 
prerokovávaných záležitostiach o ktorých sa hlasuje taký počet hlasov, ktorý je špecifikovaný 
v článku III. ods. 7 zmluvy o pozemkovom spoločenstve. 

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. 

7 / Na prevod podielu na spoločnej nehnuteľnosti medzi spoluvlastníkmi spoločnej 
nehnuteľnosti sa nevzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve, ak nejde o prevod 
podľa§ 11 ods. 2 vo vlastníctve štátu spravovaného SPF. 

8/ Ak vlastník podielu na spoločnej nehnuteľnosti prevádza spoluvlastnícky podiel na 
tretiu osobu, je povinný ho ponúknuť ostatným vlastníkom podielov na spoločnej 
nehnuteľnosti; podiel možno ponúknuť prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia 
záujem ostatní vlastníci podielov, alebo v ich mene spoločenstvo podľa § 9 ods. 10, možno ho 
previesť tretej osobe. 

9/ Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnostilen 
na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný. 

10/ Ak výbor v mene spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti uzatvorí zmluvu o 
prevode vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti, nadobúdateľom podielu sa stávajú 
všetci vlastníci spoločnej nehnuteľnosti pomerne podľa veľkosti podielov a cenu platí 
spoločenstvo. 

11/ Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti je 
zakázaný, ak by podiel spoločenstva na spoločnej nehnuteľnosti presiahol 49 %. 
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12/ 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. 

13/ Výnos z predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom vlastníkov 

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

spoločnej nehnuteľnosti. Na nakladanie s podielmi na oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti, 

ktoré spravuje alebo s nimi nakladá fond, sa vzťahuje osobitný predpis. 

14/ Ods. 12. a 13. tejto zmluvy sa primerane vzťahujú aj na zriadenie vecného bremena 

zmluvou a na obmedzenie vlastníckeho práva vyvlastnením. 

15/ Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti môžu spoločnú nehnuteľnosť alebo jej časť 

prenajať. 

16/ Na práva a povinnosti vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti a spoločne 

obhospodarovanej 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. X 

Slovenský pozemkový fond 

,,ďalej len: fond alebo SFP" 

1/ SPF nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti v správe pozemkového 

spoločenstva v zmysle zákona 97 /2013 § 10 
• ods. (l)Fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu.

• a ods. (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.

Zoznam podielnikov je pravidelné aktualizovaný a prikladaný ako príloha pozvánke pre SPF.

2/ Fond nemôže užívať pozemky, ktoré zodpovedajú podielom na spoločnej 

nehnuteľnosti podľa odsekov 1 a 2, ale užíva ich spoločenstvo; fond prijíma podiel na zisku 

alebo na nájomnom podľa § 20. 

3/ Pozemkové spoločenstvo je do 30 dní od konania zhromaždenia SPF povinné 

oznámiť rozhodnutie o podľa §14 od. 7 písm. h) rozdelenie zisku a majetku spoločenstva 

určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva a spôsobe úhrady straty. 

4/ Fond vykonáva práva člena spoločenstvá, ak zhromaždenie rozhoduje podľa §14 

ods. 7 písm.: 

a) schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny okrem zmien v zozname členov a

zozname nehnuteľností,

b) schvaľovať stanovy a ich zmeny,

d) rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa§ 8 ods. 2,
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e) rozhodovať o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu
na spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 10,
i) rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti
alebo do družstva,
j) rozhodovať o zrušení spoločenstva.

Čl. XI 
Zrušenie a zánik spoločenstva 

Spoločenstvo sa ruší, prípadne zaniká: 
1/ znížením počtu členov spoločenstva na menej ako päť, 
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. 

5/ Člen spoločenstva môže podať na súd návrh na zrušenie spoločenstva, ak 
a) spoločenstvo nevykonáva činnosť a
b) výbor ani dozorná rada nemá minimálny počet členov a nenastúpil náhradník alebo nie sú
zvolení členovia výboru a dozornej rady alebo výboru a dozornej rade uplynulo funkčné
obdobie a ani opakovane nie je zvolený nový výbor alebo nová dozorná rada.

6/ Na zrušenie spoločenstva sa primerane vzťahujú všeobecné ustanovenia o likvidácii 
spoločnosti podľa§ 70 až 75a Obchodného zákonníka 

7 / Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra. 

Čl. XII 

Prevádzkové a organizačné opatrenia 

1/ Sídlo Lesopôdohospodárskehopozemkové spoločenstvo Matiašovceje uvádzané, 
Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce. Na tejto budove je umiestnená poštová schránka 
Lesopôdohospodárskeho pozemkového spoločenstva Matiašovce. 

2/ Na každú korešpondenciu písomnú, či elektronickú sa uplatňuje doba na odpoveď 
do 30 dní, ak zákon nestanovuje inak. 

3/ Vyplácanie podielov sa uskutočňuje prioritne formou bankových účtov, v prípade 
vyplácania podielov poštovou poukážkou náklady spojene s transakciami znáša podielnik. 

4/ Suma podielu sa bude vyplácať pravidelne ak presiahne hodnotu viac 5,00 EUR za 
účtovný rok, v opačnom prípade sa suma ponechá v depozite ak presiahne stanovenú sumu 
bude podielnikovi vyplatená. 

Strana 16 z 19 



5/ Člen spoločenstva, ak písomne požiada má nárok na písomné potvrdenie o členstve • 
spoločenstva a výpisu zo zoznamu členov spoločenstva. 

6/ Výbor spoločenstva predkladá zhromaždeniu aj návrh na spôsob rozdelenia zisku, 
prípadne spôsob úhrady straty. Ročnú účtovnú uzávierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na 
úhrady straty. 

7 / Každý člen má nárok nahliadnuť do účtovných dokladov, zoznamov členov, prípadne 
iných dokumentov súvisiacich s činnosťou, výnimkou sú mzdové dokumenty z dôvodu ochrany 
osobných údajov podľa zákona číslo 122/2013 Z. z. Tak sa stane po písomnej žiadosti 
podielnika adresovanej na sídlo resp. korešpondenčnú adresu spoločnosti pozemkového 
spoločenstva, či na oficiálnu mailovú adresu do 30 dní od žiadosti. Miesto na uskutočnenie 
nahliadnutiu dokladov je v sídle pozemkového spoločenstva za prítomnosti minimálne ďalších 
dvoch členov výboru. Čas sa určí dohodou všetkých zúčastnených. 

8/ Je neprípustné dokumenty predložené k nahliadnutiu upravovať, meniť, falšovať, 
ničiť, prepisovať, prípadne inak zneužiť v neprospech pozemkového spoločenstva v prípade 
takej veci bude podané trestné oznámenie na páchateľa. 

9/ V prípade potreby vyhotovenia akéhokoľvek potvrdenia, či zriadenia kópie prístupne 
verejného dokladu, na individuálnu žiadosť podielnika, spoločenstvo vyhovie, náklady na 
vyhotovenie znáša žiadateľ. 

10/ Nevyplatené podiely sa za známych podielnikov budú osobitne viesť evidencia na 
dobu 3 rokov od platného termínu pre vyplatenie podielov na analytický účet - pre 
nevyplatené podiely daných rokov. Po uplynutí tejto premlčacej doby sa stavajú majetkom 
spoločenstva a budú použité na rozvoj spoločenstva na základe rozhodnutia zhromaždenia. 

Nevyplatené podiely sa v zmysle novely zákona 110/2018 Z. z. za 
neznámych/neidentifikovaných/zosnulých podielnikov v správe SPF v zmysle článku X. tejto 
zmluvy budú zasielané na účet SPF IBAN: SK35 8180 0000 0070 0000 1638 s variabilným 
symbolom: aktuálnym IČOm pozemkového spoločenstva. 

11/ V prípade súdnych sporov je možné využiť služby advokátskej kancelárie na 
obhajobu záujmov pozemkového spoločenstva. 

12/ V prípade potreby zabezpečenia zákonného fungovania pozemkového 
spoločenstva, ak spoločenstvo nevie potrebné služby zabezpečiť zo svojich radov je možné po 
schválení výboru (doklad zápisnica zo stretnutia výboru) využiť služby tretích strán na základe 
dohôd, zmlúv o dielo a i. Odmena za činnosť vykonávanú pre pozemkové spoločenstvo bude 
preukazovaná na základe faktúr, ktorých povinnou prílohou budú dodacie listy, objednávkové 
listy, doklady o pôvode dreva prípade iné zákonne doklady. Úhrada faktúry za vykonané 
práce/služieb prebehne bezhotovostným bankovým stykom na účet dodávateľa prác prípadne 
služieb. 

13/ Po ukončený volebného obdobia resp. činnosti vo funkcií je povinný každý 
funkcionár odovzdať všetky súvisiace doklady s predchádzajúcou činnosťou spoločenstva do 
45 dní od dňa voľby na zhromaždení. Zabezpečiť prepis štatutárov a disponentov vo všetkých 
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potrebných inštitúciách ako napríklad: okresný úrad, bankové inštitúcie, daňový úrad, sociálna • 

poisťovňa, zdravotné poisťovne, dodávateľom, a iným. V prípade zámerného zamedzeniu 

prístupov k dokladom, či ohlásení zmien v iných inštitúciách sa bude chápať ako úmyselné 

poškodzovanie spoločenstva a bude podané trestné oznámenie na páchateľa. 

14/ V prípade, že so strany člena pozemkového spoločenstva dôjde ku konaniu ktoré je 

v rozpore so zmluvou o pozemkom spoločenstve podľa zákona 97 /2013 Z. z v znení neskorších 

predpisov, 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 za príslušný rok v ktorom došlo k porušeniu zmluvy, stráca nárok na 

výhody poskytované týmto spoločenstvom, ako i na výplatu podielov (dividend). 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 spravuJu príslušnými 

ustanoveniami zákona NR SR č. 97 /2013 Z. z. v znení neskorších predpisov o pozemkových 

spoločenstvách a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území 

Slovenskej republiky. 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

zoznam členov spoločenstva 

prezenčná listina členov spoločenstva zo zhromaždenia 

zoznam obhospodarovaného majetku 

Matiašovce 

2.8.2020 Lesop6dohospodárske pozemkové
spoločenstvo Matiašovce fa'\ Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce

� IČO: 31988962 DIČ: 2020710142 

Predseda spoločenstva: 

Podpredseda spoločenstva: 

lpps matiasovce@gmail.com • 0948 150 405
www.lppsmatiasoYce.webnode.sk -1-

.,. 
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