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STANOVY  
Lesné pozemkové spoločenstvo  Urbariát  Žilina -Zádubnie 

Základným dokumentom  vzniku a činnosti Lesného pozemkového spoločenstva  Urbariát Žilina 

– Zádubnie ( ďalej len LPS ) je Zmluva o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov na 

spoločnej nehnuteľnosti ( spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach) vypracovaná 

v zmysle §5 zákona  č.  97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách ( ďalej len Zmluva).  

Stanovy  LPS obsahujú v plnom znení všetky články Zmluvy ( Čl. I – X).  

Z hľadiska potrieb LPS sú stanovy v článku III (práva a povinnosti členov LPS),  článku V 

( zhromaždenie), článku VI (výbor) doplnené o ďalšie body.  
 

 

 
Názov pozemkového spoločenstva : Lesné pozemkové spoločenstvo  Urbariát  Žilina -Zádubnie 

  
Sídlo pozemkového spoločenstva   : Zádubnie, 010 03 Žilina. 

 

 

Čl. I 

Založenie , vznik a trvanie  spoločenstva 

 

Spoločenstvo sa zakladá zmluvou o pozemkovom spoločenstve .O založení spoločenstva rozhodujú 

vlastníci spoločnej nehnuteľnosti nadpolovičnou väčšinou hlasov .  

 

Pozemkové spoločenstvo a jeho právne postavenie 
 

1) Lesné pozemkové spoločenstvo – Urbariát Žilina -Zádubnie  je právnická osoba, ktorá   

 vznikla 14.10.1996  na základe Zmluvy o založení pozemkového spoločenstva. 

2) Lesné pozemkové spoločenstvo – Urbariát Žilina -Zádubnie  je evidované v registri 

 pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou pod reg. č. 96/003039/ OÚ-  

 OPPLH/142-Ch na Okresnom úrade, odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného 

 hospodárstva v Žiline na základe Rozhodnutia číslo 96/03039 zo dňa 19.9.1996 

3) Vlastníci podielov na spoločnej nehnuteľnosti, uvedení v zozname spoluvlastníkov, sa na 

zhromaždení  dohodli na  Zmluve o založení pozemkového spoločenstva a na stanovách 

v zmysle § 5 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách , ktoré nahrádzajú 

pôvodnú zmluvu o pozemkových spoločenstvách a stanovy podľa zákona č. 181/1995 Z. z. 

o pozemkových spoločenstvách. 

 

 Zmluva o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti v zmysle § 5 

zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách bola schválená zhromaždením 

spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti pomerom 1 624 411 hlasov  z  1 783 359 všetkých 

hlasov dňa 1.2.2014  a 10.2.2014 , t.j. 91 % všetkých hlasov. 
 

 

Spoločenstvo sa zakladá na dobu neurčitú. 

                                                                              Čl. II 

 

Hospodárenie  spoločenstva 

 
Spoločenstvo hospodári v lesoch na pozemkoch, ktoré tvoria pozemkovú podstatu spoločenstva  

( tvoria ju aj poľnohospodárske pozemky a trvalé trávnaté porasty) 

 

Spoločenstvo nevykonáva  inú podnikateľskú činnosť podľa § 19 ods.3 zákona. 

Zásady hospodárenia sú upravené v stanovách spoločenstva. 
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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. 

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: 

a) schválení zmluvy o spoločenstve a jej zmeny, 

b) schvaľuje stanovy a ich zmeny, 

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

d) rozhoduje o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do 

družstva, 

e) 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 požiadať o výpis zo zoznamu. 

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

spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku. 

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 spoločnej  nehnuteľnosti 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 okresnému lesnému úradu zoznam aktualizovaný  

k 31.decembru predchádzajúceho roka. 

9) Člen spoločenstva má právo: 

a) Po odsúhlasení a označení porastov odborným lesným hospodárom odkúpiť palivové drevo na 

koreni samovýrobou pri splnení bezpečnostných predpisov za prítomnosti lesného hospodára a 

gazdu. Predaj palivového dreva odsúhlasuje výbor, ktorý tiež stanoví cenu, 

b) nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa hospodárenia spoločenstva za podmienok určených 

výborom. 

 

 

  

11) Medzi povinnosti člena spoločenstva patrí tiež: 

a) vykonávať páva a povinnosti tak, aby sa dosahoval účel spoločenstva – racionálne hospodárenie 

na spoločnej nehnuteľnosti, 

b) pri lesných prácach dodržovať bezpečnostne a požiarne predpisy, dbať a rešpektovať pokyny 

lesného hospodára a gazdu, 

c) strážiť a ochraňovať spoločný majetok najmä v prípade živelných pohrôm (požiar), 

d) strážiť a ochraňovať spoločný majetok pred odcudzením – krádežou drevnej hmoty, 
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e) oznámi bezodkladne priamo orgánom činným v trestnom konaní, alebo výboru LPS podozrenie 

z akejkoľvek trestnej činnosti, ktorú zistí alebo o ktorej sa dozvie a ktorá poškodzuje majetok 

a záujmy spoločenstva, 

f) nahradiť pozemkovému spoločenstvu škodu, ktorú mu spôsobil svojím úmyselným 

konaním. 

  

Plnomocenstvo 

  

Člen spoločenstva vykonáva svoje práva a povinnosti osobne, alebo prostredníctvom 

splnomocnenca, ktorému udelí plnú moc. V prípade udelenia plnej  moci, v ktorej je 

splnomocnenec členom spoločenstva, alebo potomok v priamej línii (manžel, manželka, brat, 

sestra, syn, dcéra), čo splnomocnenec doloží dokladom o príbuzenskom vzťahu 

k splnomocniteľovi,  podpis splnomocniteľa nemusí byť  úradne overený. 
 

 

 

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  

troch rokov.  

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

Výšku odmeny určí zhromaždenie.  

5) Voľbu a odvolávanie členov orgánov spoločenstva – výboru a dozornej rady vykonáva 

zhromaždenie za   volebnej účasti nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov členov, pričom hlasy 

spoločnej nehnuteľnosti v správe alebo nakladaní fondu sa tu do celkového počtu hlasov 

nezapočítavajú. 

6) Členstvo vo výbore a dozornej rade vzniká zvolením uchádzača o členstvo zhromaždením ku dňu 

určenému zhromaždením, inak ku dňu konania zhromaždenia. 

7) Členstvo vo výbore a dozornej rade zaniká: 

a) skončením volebného obdobia člena k jeho poslednému dňu, 

b) rozhodnutím zhromaždenia ( odvolaním ) ku dňu určenému zhromaždením, inak ku dňu konania 

zhromaždenia, 

c) oznámením vzdania sa členstva na zhromaždení ku dňu konania tohto zhromaždenia, 
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d) písomným oznámením spoločenstvu o vzdaní sa členstva, pričom členstvo zaniká ku dňu konania 

najbližšieho zhromaždenia. V prípade, že zhromaždenie nezasadne do troch mesiacov zaniká 

k nasledujúcemu dňu po tejto lehote, 

e) úmrtím, 

f) zánikom spoločenstva. 

 

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. 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 svojom webovom sídle alebo na obvyklom mieste 

uverejnenia ktorým je informačná tabuľa. 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. 

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 

lesný úrad : okresný lesný úrad má povinnosti  výboru podľa odseku 1. 

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

zhromaždenia zvolá okresný lesný úrad. Takto zvolaného zasadnutia zhromaždenia sa 

zúčastní zamestnanec miestneho príslušného okresného 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 majetkom1) spoločenstva, 

f) schvaľovať ročnú účtovnú závierku, 

g) rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo 

do družstva,  

h) rozhodovať o zrušení spoločenstva, 
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i) 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  ods. 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 ods. 2. Na mimoriadnom zasadnutí 

zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných  členov 

spoločenstva. Zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach 

podľa ods. 4 písm. a) až d), h) a i). 

9) Výbor je povinný informovať okresný úrad, pozemkový a lesný odbor  o zasadnutí 

zhromaždenia do 30 dní od jeho konania. 

10) Výbor je povinný vydať členovi spoločenstva, ktorý o to písomne požiada potvrdenie 

o členstve a jeho výpis zo zoznamu členov spoločenstva. 

 

 

 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  ich môže zastupovať vo 

veciach nadobúdania vlastníctva k sporným nehnuteľnostiam, ktoré sa majú stať súčasťou 

spoločnej nehnuteľnosti.  

3) Výbor má sedem členov. Rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva. 

Predsedu spoločenstva volí výbor zo svojich  členov, ak nie je v zmluve o spoločenstve 

alebo v stanovách ustanovené inak. 

4) Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu. Ak zo zmluvy o spoločenstve alebo zo 

stanov nevyplýva niečo iné, za výbor koná navonok predseda spoločenstva. Ak je na 

právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu 
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a aspoň jedného ďalšieho člena výboru. 

5) Predsedu spoločenstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje poverený člen výboru 

zapísaný v registri. 

6) Členovi výboru možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí 

zhromaždenie. 

7) Výbor predkladá zhromaždeniu spolu s ročnou účtovnou uzávierkou aj návrh      spôsobu 

rozdelenia zisku alebo spôsobu úhrada straty . 

8) Výbor zabezpečuje vedenie zoznamu členov spoločenstva podľa § 18 zákona 

o pozemkových spoločenstvách. 

9) Výbor je povinný umožniť každému, kto osvedčí právny záujem, nahliadnuť do zoznamu 

členov spoločenstva. 

10) Výbor je povinný vydať členovi spoločenstva, ktorý o to písomne požiada potvrdenie 

o členstve a jeho výpis zo zoznamu členov spoločenstva. 

11) Zloženie výboru 

Výbor sa schádza podľa potreby, spravidla 1x mesačne. Z rokovania sa vyhotovuje zápis.  

Jednotlivé funkcie vo výbore sa volia podľa potreby a schopností členov tak, aby mohol 

pracovať v zložení:     - predseda 

     - podpredseda (ekonóm) 

     - gazda 

     - člen 

     - člen 

     - člen 

V prípade, že vymenovaný funkcionár nemôže v rámci svojej funkcie vykonávať niektorú 

z činností z dôvodu nedostatočných odborných predpokladov, toto zabezpečí výbor externou 

formou, alebo pracovným úväzkom (dohoda o vykonaní práce a pod.) s osobou s odbornou 

spôsobilosťou pri dodržaní platných predpisov a dohode o hmotnej zodpovednosti. Výborom 

zvolený funkcionár pri tom nie je zbavený zodpovednosti za výkon funkcie a za správnosť 

činnosti tejto funkcie (jedná sa hlavne o činnosti mzdové účtovníctvo, personalistika, odvody 

do sociálnej a zdravotnej poisťovne, dane, príprava podkladov k daňovému priznaniu PO). 

Okrem úloh vyplývajúcich z jednotlivých častí stanov LPS, členovi výboru zabezpečujú 

nasledovné úlohy: 

Predseda:  

a) riadi sa ustanoveniami  zmluvy spoločenstva a stanovami 

b) vedie rokovania výboru a zasadnutia zhromaždenia  

c) zodpovedá za majetok spoločenstva a jeho hospodárne a efektívne    využívanie, 

d) zodpovedá za výkonnú a archívnu agendu, 

e) zodpovedá za prípravu zhromaždenia a jeho adekvátne zabezpečenie pre správne      

rozhodnutia zhromaždenia. 
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Podpredseda: 

a)    zastupuje predsedu spoločenstva počas jeho neprítomnosti a v tomto období  preberá   

všetky jeho povinnosti, 

b)   ak ho výbor poverí funkciou ekonóma, zodpovedá za účtovnú evidenciu,    vyhodnotenie     

ročnej účtovnej závierky, daňové priznanie, ostatné odvody, 

c)   zodpovedá za správnosť fakturácie, včasné úhrady záväzkov, 

d)   zodpovedá za stav pokladne a inventarizácie, 

e)    spracováva finančné rozbory a predkladá ich výboru, 

f)    zodpovedá za styk s bankou a príslušným daňovým úradom. 

Gazda: 

a) spolupracuje s odborným lesným hospodárom (OLH), 

b) zabezpečuje realizáciu činnosti podľa lesného hospodárskeho plánu (LHP), ktoré 

naplánoval výbor, 

c) v spolupráci s OLH vypracováva ročný plán ťažby drevnej hmoty,  

d) vypracováva a zabezpečuje ročné plány výsadby porastov a potrebné práce v lese, ako sú 

ochrana porastov (vyžínanie, chemická ochrana a pod.), likvidácia odpadového dreva po 

ťažbe. V prípade likvidácie drevnej hmoty spaľovaním zabezpečuje a koordinuje 

dodržiavanie požiarnych predpisov a bezpečnosti práce, 

e) zabezpečuje ťažbu a predaj drevnej hmoty pre komerčných odberateľov a fyzické osoby 

podľa platných predpisov a podmienok schválených výborom LPS. 

 

Ostatní členovia výboru: zabezpečujú úlohy, ktoré im uloží zhromaždenie,    alebo výbor. 

Predseda, podpredseda (ekonóm), a gazda sú povinný po skončení funkčného obdobia 

riadnym zápisom odovzdať novozvolenému výboru všetku agendu a majetok podľa 

inventúrneho súpisu.  

 

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. Nečlenom 

spoločenstva vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti môže byť najviac jeden člen dozornej 

rady. 
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3) Na čele dozornej rady stojí predseda dozornej rady. Predsedu dozornej rady volí dozorná 

rada z členov dozornej rady, ak nie je v zmluve o spoločenstve alebo v stanovách 

ustanovené inak. 

4) Členovi dozornej rady možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí 

zhromaždenie. 

5) Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak má podozrenie, že 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 alebo stanov. 

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. 

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. 

                                                 
2) § 37 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
3) § 140 Občianskeho zákonníka. 
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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. 

14) Na práva  a povinnosti vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti sa vzťahujú  ustanovenia 

Občianskeho zákonníka, ak   zákon o pozemkových spoločenstvách neustanovuje 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. 

3)  Fond vykonáva práva člena spoločenstva, len ak zhromaždenie rozhoduje podľa  čl. V. 

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

4)  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 . 

5)  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. 
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Čl. X. 

Zrušenie a zánik spoločenstva 

 

Spoločenstvo sa zruší: 

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. 

    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 

 

 

 

1.  Rezervný fond 

Spoločenstvo  je povinné vytvárať rezervný fond ak to umožnia výsledky hospodárenia, 

 ktorý slúži na krytie strát alebo na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh 

hospodárenia spoločenstva do budúcna. Tento fond spoločenstvo vytvára v rozsahu a za 

podmienok určených všeobecne platnými predpismi alebo uznesením zhromaždenia. 

O použití rezervného fondu rozhoduje výbor spoločenstva. 

 

2. Rozdelenie zisku 

 

a) Spoločenstvo z výsledku hospodárenia prednostne uhrádza dane v rozsahu a výške    

v zmysle platnej právnej úpravy, 

b) po úhrade daní sa prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu v prípade 

dosiahnutia zisku a úhrady straty z minulých rokov, 

c) o ďalšom rozdelení výsledku hospodárenia rozhoduje zhromaždenie, a to so zreteľom na 

dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný rozvoj spoločenstva,. 
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d) podiely jednotlivým podielnikom sú vyplácané v priamej závislosti na veľkosti podielu, 

znížené o  odber dreva a to na základe uznesenia zo zhromaždenia 

 

3.   Výber dodávateľa ťažby a pestovateľskej činnosti 

Na ťažbu drevnej hmoty sa vyberie dodávateľ na základe výberového konania. Na  výber 

budú mať vplyv: referencie dodávateľa, cena a rozsah prác, zohľadnenie vzdialenosti odvozu 

z miesta ťažby na skládku, ktoré cena zahŕňa. Výber drevín a spôsob ťažby určí OLH 

v zmysle LHP.   

4.    Predaj dreva pre komerčných odberateľov: 

Drevo pre komerčných odberateľov sa bude predávať na základe zmlúv. Prednostne sa bude 

využívať predaj formou najvyššej ponúkanej ceny a preukázanej platobnej schopnosti 

odberateľa.  

5.    Predaj palivového dreva a haluziny pre členov spoločenstva: 

Palivovým drevom je drevná hmota, ktorú nie je možné komerčne odpredať z dôvodu jeho 

druhu, poškodenia, malého objemu, nedostupnosti pre ťažbu. O tom, či drevnú hmotu možno 

vyťažiť rozhoduje OLH v spolupráci s gazdom. Množstvo a cenu pre žiadateľov určuje výbor 

spoločenstva, cena je stanovená v závislosti od odpredania zo skládky, alebo samovýrobou na 

náklady žiadateľa. Záujemcovia z pomedzi členov spoločenstva predkladajú žiadosti výboru, 

alebo gazdovi, ktorí vedie zoznam žiadateľov. O pridelení rozhoduje výbor, pričom 

zohľadňuje výšku podielov a tiež angažovanosť žiadateľa pri pestovateľskej činnosti 

spoločenstva. 

 

 

 

 

 

Čl. XII 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Stanovy boli schválené 1. Čiastkovým zhromaždením dňa 1.2.2014 a 2. Čiastkovým 

zhromaždením dňa 10.2.2014.  

2) Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia t. j. 10.2.2014 

3) Týmto strácajú platnosť pôvodné stanovy LPS Urbariát Žilina – Zádubnie 

 

Stanovy schválené zhromaždením vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, členov spoločenstva  

s názvom Lesné pozemkové spoločenstvo Urbariát Žilina - Zádubnie  pomerom hlasov 

1 624 411 ku 1 783 539 celkových hlasov  v dňoch 1.2.2014 a 10.2.2014 t. j. 91 % všetkých 

hlasov . 
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V Žiline – Zádubní  dňa 10.2.2014 

 

 

 

Za výbor spoločenstva: 

 

Predseda spoločenstva : Vladimír  Chaban, Ing.  ________________________ 

 

Podpredseda spoločenstva : Miroslav Bros          ________________________                                                                                                        

 

 

Za dozornú radu spoločenstva: 

 

Predseda dozornej rady spoločenstva: Dominik Sýkora ____________________ 

 


