
ZMLUVA 
o pozemkovom spoločenstve 

 
 
Názov spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo - lesný urbár Dechtice 
Sídlo: ............, Dechtice. 
 
Spoločná nehnuteľnosť sa nachádza v katastrálnom území Dechtice, 
je zapísaná na liste vlastníctva č. 2733. 
 
a pozostáva z nasledovných pozemkov: 
 

 

 
 
spolu:   1 105 033 m2. 
 
Pozemkový fond ku dňu 26.06.2014 zastupuje vlastníkov, ktorých podiel predstavuje 
376 751,73 m2, t.j. 34,09% z celkovej výmery spoločnej nehnuteľnosti. 
 

Článok 1 
Vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti 

 
(1) Členmi spoločenstva sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti. 
(2) Členstvo v spoločenstve vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho 

práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. 
(3) Nadobúdateľ vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti vstupuje do práv a 

povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu a je povinný do 
dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k tejto 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) Členovia spoločenstva majú predkupné právo k podielom na spoločnej nehnuteľnosti. 
Ak vlastník podielu prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, musí ho ponúknuť na 
predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti. Ponuku môže 
uskutočniť buď priamo ostatným známym spoluvlastníkom alebo prostredníctvom 
výboru. Výbor jeho ponuku doručí ostatným známym spoluvlastníkom priamo alebo 
na najbližšom zhromaždení (uvedie to aj v pozvánke). 

(6) Ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov, môže ho vlastník predať 
tretej osobe. 

(7) Jedna osoba sa na základe prevodu nemôže stať spoluvlastníkom v podiele väčšom 
ako 10%. 

(8) Pri prevode podielu nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel, ktorému zodpovedá 
výmera menšia ako 2 000 m2. 

(9) Prevod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých 
pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný. 

 
Článok 2 

Pozemkový 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. 
(3) Fond nemôže pozemky, ktoré zodpovedajú podielom spoločnej nehnuteľnosti podľa 

odsekov 1 a 2, sám užívať, ale ich na účely podnikania prenajíma spoločenstvu alebo 
za rovnakých podmienok nájomcovi, ktorému členovia spoločenstva prenajali 
spoločnú nehnuteľnosť. 

(4) Fond vykonáva práva člena spoločenstva, len ak zhromaždenie rozhoduje o zmluve 
o spoločenstve alebo stanovách a ich zmenách, oddelení časti spoločnej 
nehnuteľnosti, o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej 
spoločnosti alebo do družstva alebo o zrušení spoločenstva. 

(5) Vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti majú k podielom spoločnej nehnuteľnosti, 
ktoré spravuje fond, predkupné právo. 

 
 

Článok 3 
Zhromaždenie 

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

všetkých členov spoločenstva. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor spoločenstva 
najmenej raz za rok. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 
30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva a 
fond. Výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia uverejní 
oznámenie o zasadnutí zhromaždenia na obvyklom mieste uverejnenia, ktorým je 
úradná tabuľa obce Dechtice, príp. aj na webovom sídle obce Dechtice. V pozvánke 
a v oznámení 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 alebo fond prevádza svoj podiel, výbor to 
uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia. Výbor je povinný informovať okresný 
úrad - pozemkový a lesný odbor o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní odo dňa jeho 
konania. 

(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 okresný úrad - pozemkový a lesný odbor. 

(3) Ak uplynie volebné obdobie orgánu spoločenstva a nie je zvolený nový orgán, 
zasadnutie zhromaždenia zvolá okresný úrad - pozemkový a lesný odbor. Takto 
zvolaného zasadnutia zhromaždenia sa zúčastní zamestnanec miestne príslušného 
okresného úradu - pozemkový a lesný odbor, 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 orgánov spoločenstva, 
d) rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti,  
e) rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej 

nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovaných nehnuteľností a nakladaní s 
majetkom 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 je vyjadrený jeho podielom na spoločnej nehnuteľnosti. 
(6) Zhromaždenie rozhoduje o zmluve o spoločenstve alebo stanovách a ich zmenách, 

oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti, o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva 
do obchodnej spoločnosti alebo do družstva alebo o zrušení spoločenstva 
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. 

(7) Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol 
o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia. 

(8) 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.  

(9) Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na 
zhromaždení aspoň dvakrát počas šiestich mesiacov nezúčastnia členovia 
spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov. Na mimoriadnom 
zasadnutí zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných 
členov spoločenstva. Zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať 
o zmluve o spoločenstve a stanovách a ich zmenách, o oddelení časti spoločnej 
nehnuteľnosti, o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej 
spoločnosti alebo do družstva, o zrušení spoločenstva, ani voliť a odvolávať členov 
orgánov spoločenstva. 

 
 
 
 
 
 



Článok 4 
Výbor  

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

a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje zákon a zmluva 
o spoločenstve alebo o ktorých tak rozhodne zhromaždenie. 

(2) Do výboru môžu byť volení členovia spoločenstva alebo zástupcovia právnických 
osôb, ktoré sú členmi spoločenstva.  

(3) Volebné obdobie výboru je štyri roky.  
(4) Výbor koná za členov spoločenstva pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach 

podnikania na spoločnej nehnuteľnosti, jej spoločného užívania a obstarávania 
spoločných vecí vyplývajúcich z jej vlastníctva, alebo ich môže zastupovať vo veciach 
nadobúdania vlastníctva k sporným nehnuteľnostiam, ktoré sa majú stať súčasťou 
spoločnej nehnuteľnosti. 

(5) Výbor má päť členov. Rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva. 
Predsedu spoločenstva volí výbor zo svojich členov. 

(6) 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. 

(7) Predsedu spoločenstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje poverený člen výboru 
zapísaný v registri. 

(8) Členovi výboru možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí 
zhromaždenie. 

 
Článok 5 

Dozorná rada 
 

(1) Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov. 
Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu. 

(2) Do dozornej rady môžu byť volení členovia spoločenstva alebo zástupcovia 
právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva, a tiež aj fyzické osoby, ktoré nie sú 
členmi spoločenstva. 

(3) Volebné obdobie dozornej rady je štyri roky.  
(4) 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. 

(5) Na čele dozornej rady stojí predseda dozornej rady. Predsedu dozornej rady volí 
dozorná rada z členov dozornej rady. 

(6) Členovi dozornej rady možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny 
určí zhromaždenie. 

(7) Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo 
k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva alebo ak je podozrenie, že došlo 
k porušeniu zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo 
k porušeniu zmluvy o spoločenstve; dozorná rada má v takom prípade povinnosti 
výboru. 

 
 

Článok 6 
Zoznam členov 

 
(1) Spoločenstvo vedie zoznam členov. Do zoznamu sa zapisuje meno, priezvisko, trvalý 

pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej 
osoby, pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, dátum a právny 
dôvod vzniku členstva v spoločenstve a dátum zápisu do zoznamu. Za vedenie 
zoznamu je zodpovedný výbor. 



(2) Do zoznamu sa zapisujú všetky zmeny evidovaných skutočností vrátane zmien 
v členstve spoločenstva. Členovia spoločenstva a fond sú povinní všetky zmeny 
evidovaných skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich 
vzniku. Spoločenstvo je povinné zapísať do zoznamu zmeny evidovaných skutočností 
do piatich dní odo dňa ich nahlásenia. 

(3) Člen spoločenstva a fond má právo nahliadnuť do zoznamu a žiadať a robiť si z neho 
výpisy. Výbor, ktorý zoznam vedie, je povinný 

a) umožniť každému, kto osvedčí právny záujem, nahliadnuť do zoznamu,  
b) vydať členovi spoločenstva, ktorý o to písomne požiada, potvrdenie o členstve 

v spoločenstve a výpis zo zoznamu. 
 
 

Článok 7 
Hospodárenie spoločenstva 

 
(1) Spoločenstvo na účely podnikania na spoločnej nehnuteľnosti, jej spoločného 

užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z vlastníctva k nej 
a) vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu a s ňou súvisiace spracovanie alebo 

úpravu poľnohospodárskych produktov,  
b) hospodári v lesoch a na vodných plochách. 

(2) Spoločenstvo vykonáva tieto činnosti v súlade s osobitnými predpismi. 
(3) Spoločenstvo môže vykonávať aj inú podnikateľskú činnosť podľa osobitných 

predpisov, ak o tom rozhodne zhromaždenie. 
(4) Podiel člena spoločenstva na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov 

spoločenstva sa určí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a 
povinností, ak z rozhodnutia zhromaždenia nevyplýva niečo iné. 

(5) Výbor predkladá zhromaždeniu spolu s ročnou účtovnou závierkou aj návrh spôsobu 
rozdelenia zisku alebo spôsobu úhrady straty. 

(6) Členovia spoločenstva a fond majú právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa 
hospodárenia spoločenstva a vyžiadať si ich kópie. 

 
Táto zmluva o pozemkovom spoločenstve bola schválená zhromaždením konaným dňa 
26. júna 2014. 
Súčasťou zmluvy je zoznam členov spoločenstva. 
 
V Dechticiach, dňa ......................... 
 
Výbor spoločenstva: 
 
 
 
 .......................................... .......................................... .......................................... 
    
 
 
 .......................................... .......................................... 
   


