
Z M L U V A 
o založení Pozemkového spoločenstva 

Združenia vlastníkov pozemkov v Jalovci,
pozemkové spoločenstvo 

podľa § 11 odst. 1 zák . NR zo dňa 27. júna č. 181/1995 Z. z. o pozemkových
spoločenstvách /ďalej len ,,zákon“/ na Valnom zhromaždení 

dňa 10.10.2004 v Jalovci
s     p r á v n o u    s u b j e k t i v i t o u 

upravená v zmysle zákona 97/2013 Z. z.

Čl. I.
Úvodné ustanovenie

Terajšie Pozemkové spoločenstvo, ktoré po obnovení činnosti bývalého Združenia
vlastníkov  lesov  a  ostatného  urbárskeho  majetku  v Jalovci,  bolo  podľa  osobitných
predpisov  založené  ako  Združenie  vlastníkov  pozemkov  v Jalovci,  pozemkové
spoločenstvo,  sa  považuje  za  pozemkové  spoločenstvo  podľa  zákona  o pozemkových
spoločenstvách.

Čl. II.
Názov a sídlo spoločenstva

Názov:    Združenie  vlastníkov  pozemkov v Jalovci,
                           pozemkové spoločenstvo
                       

Sídlo:     Jalovec 
                          PSČ  032 21  Bobrovec 
                          IČO: 30229006
                          okres Lipt. Mikuláš

                   

Čl. III.
Účel spoločenstva, jeho majetok

a podmienky členstva

1) Cieľom  spoločenstva  je  racionálne  hospodáriť  na  spoločných nehnuteľnostiach
a obstarávať  spoločné  veci  vyplývajúce  zo  spoluvlastníctva  v  zmysle  zákona  č.
97/2013 Z. z. 
-  § 19 ods. 1 bod b) - hospodári v lesoch a na vodných plochách   
- Spoločenstvo nevykonáva podnikateľskú činnosť v zmysle § 19 ods. 3.                    
Spoločenstvo vykonáva prenájom pozemkov na poľnohospodársku výrobu, 
prenájom pozemkov pod rekreačnými chatami a prenájom pozemkov pre poľovné 
združenie 



2) Majetok spoločenstva tvorí súhrn majetkových hodnôt, ktoré vlastní a sú určené na
plnenie úloh spoločenstva, slúžia mu a vznikli v súvislosti s užívaním a hospodárením
na spoločných  nehnuteľnostiach.

3) Základ  majetku  spoločenstva  tvoria  podiely  členov  spoluvlastníkov  spoločných
nehnuteľností /ďalej len ,,spoločníci“/ združené do hospodárskeho celku. Pôdny fond
spoločenstva tvorí združený majetok v katastrálnom území obce Jalovec a Trstené
o výmere 7 764 391m2, ktorý je zapísaný na listoch vlastníctva  157, 200, 214, 215,
216, 234, 260, 280, 281, 319, 333, 335, 336, 338, 339, 376, 384 katastra  Jalovec, 

      395, 921 katastra Trstené a 1539,1635 katastra Bobrovec. 
      Rozpis listov vlastníctva je uvedený v prílohe č. 1

4) Tento  majetok  je  rozdelený  na  7764  hlasov,  ktoré  sú  úmerné  ploche
spoluvlastníckych  podielov  nehnuteľností  zapísaných  v  listoch  vlastníctva  podľa
bodu 3.). Jeden hlas sa rovná ploche 1000m2 .  Podielové spoluvlastníctvo spoločnej
nehnuteľnosti je nedeliteľné a nemožno ho zrušiť a vysporiadať podľa osobitných
predpisov (§ 139 a 140 Obč. zák.).

5) Členmi spoločenstva môžu byť len spoluvlastníci spoločnej nehnuteľnosti. Za trvania
spoločenstva  členstvo  vzniká  a zaniká  prechodom  alebo  prevodom  vlastníctva
podielu na spoločnej nehnuteľnosti, pričom nadobúdateľ tohto vlastníctva sa stáva
členom spoločenstva na základe predložených právne platných dokladov.

6) Podiely na spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a neznámych osôb uvedených
v zákone č. 97/2013 Z. z.
Počet podielov s ktorými nakladá  fond podľa § 10 ods. 1 a 2, 
Počet podielov s ktorými nakladá  právnická osoba podľa § 10 ods. 6
Počty podielov sú uvedené v zozname členov spoločenstva – príloha č. 2     

Čl. IV.
Orgány spoločenstva,

ich oprávnenia a povinnosti

1) Orgánmi spoločenstva sú:
               a) Valné zhromaždenie
               b) Výbor pozemkového spoločenstva
               c) Dozorná rada

2) Oprávnenia  a zásady  hospodárenia,  povinnosti  orgánov  spoločenstva  vymedzujú
jeho stanovy.

3) Členov Výboru a Dozornej rady volí Valné zhromaždenie verejným hlasovaním na
volebné obdobie päť rokov.

4) Do orgánov spoločenstva môžu byť volení členovia spoločenstva (spoločníci),  musia
byť však starší ako 18 rokov.

5) Členom Dozornej rady môže byť aj nečlen spoločenstva, ale väčšinu členov Dozornej
rady musia tvoriť členovia pozemkového spoločenstva.
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6) Štatutárnym orgánom spoločenstva je Výbor, ako jeho výkonný orgán. Za Výbor
koná  navonok jeho  predseda.  Pri  právnych  úkonoch  Výboru,  kde je  predpísaná
písomná forma, je potrebný podpis dvoch členov Výboru ako štatutárnych zástupcov
a to spravidla predsedu a  podpredsedu.

 
Čl. V.

Základné práva a povinnosti
členov spoločenstva

1) Člen spoločenstva je povinný vykonávať činnosť na dosiahnutie účelu spoločenstva
a zdržať sa konania, ktoré by tomuto účelu odporovalo.

2) Za záväzky voči iným osobám ručia členovia podľa veľkosti svojich podielov.

3) Účasť  člena  na  výkone  práv  a povinností  vyplýva  zo  spoluvlastníckeho  práva  k
jednotlivým  spoločným  nehnuteľnostiam  podľa  listov  vlastníctva.   Je  vyjadrená
spoluvlastníckym   podielom  na  jednotlivých  nehnuteľnostiach,  najmä  pokiaľ  sa
rozhoduje o spôsobe  hospodárenia  a využívania  spoločného  majetku,  jeho
zveľaďovaní a rozvoji.

4) Člen  má právo podieľať sa  na  činnosti  orgánov spoločenstva,  najmä na základe
svojho práva voliť a byť volený do týchto orgánov.

5) Pri rozhodovaní o právach a povinnostiach v spoločenstve, má každý člen taký počet
hlasov, aký mu patrí v zmysle bodu  III. 4.). 

6) Člen  má  právo  podieľať  sa  na  pôžitkoch  a hmotných  výhodách  vyplývajúcich
z členstva v spoločenstve a to na základe  výsledkov hospodárenia na jednotlivých
nehnuteľnostiach - majetkových spolkoch podľa  počtu spoluvlastníckych podielov
na týchto majetkových spolkoch. Majetkové spolky  tvoria parcely, ktoré sú určené
jednotlivými číslami Listov vlastníctva s rovnakým zoznamom vlastníkov.

7) Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov podľa
zákona 97/2013 Z. z. § 15 ods. 2  pri:
a) schvaľovaní zmluvy o spoločenstve a jej zmeny
b) schvaľovaní stanov a ich zmien
c) rozhodovaní  o vstupe  a podmienkach  vstupu  spoločenstva  do  obchodnej

spoločnosti, alebo družstva
d) rozhodovaní o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti poľa § 8 ods. 2
e)  rozhodovaní o zrušení spoločenstva

      V ostatných prípadoch zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou
      hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely nespravuje alebo s ktorými 
      nenakladá fond podľa § 10 ods. 1 a 2
8) Prehlasovaní  členovia spoločenstva  majú  právo  obrátiť  sa  na  súd,  aby  rozhodol

o neplatnosti rozhodnutia.

Čl. VI.
Podmienky obmedzenia drobenia vlastníckych

podielov spoločnej nehnuteľnosti
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1) Členovia  spoločenstva  môžu  prevádzať  svoj  vlastnícky  podiel  spoločnej
nehnuteľnosti  a s ním súvisiace  práva a povinnosti.  Ak vlastník  podielu  spoločnej
nehnuteľnosti  prevádza  svoj  podiel,  musí  ho  ponúknuť  na  predaj  ostatným
vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru.

2) Dohoda  o prevode  vlastníctva  podielu  musí  mať  písomnú  formu  a nadobúda
účinnosť dňom vkladu do katastra nehnuteľnosti.

3) Pri prevode spoluvlastníckeho podielu má spoločenstvo okrem prevodu na blízke 
osoby ( pokrvní príbuzní – prastarý otec a mama, starý otec a mama, otec a mama, 
syn a dcéra, vnuk a vnučka, pravnuk a pravnučka, sestra a brat) predkupné právo.

4) Pri  prevode  alebo  prechode  vlastníctva  sa  na  zamedzenie  drobenia  jednotlivých
podielov  spoločnej  nehnuteľnosti  určenej  Listom  vlastníctva  stanovuje,  že
novovzniknuté vlastnícke podiely tejto spoločnej nehnuteľnosti nemôžu mať výmeru
menšiu ako 2000 m2.

5) Ak  je  viac  dedičov  alebo  spolupodielnikov  a ak  sa  nedohodnú  na  vzájomnom
vysporiadaní v určenej 12 mesačnej lehote, postupuje sa podľa osobitného predpisu.
Aj v tomto prípade novovzniknutý vlastnícky podiel nového spoločníka na spoločnej
nehnuteľnosti určenej Listom vlastníctva  nemôže mať menšiu výmeru ako 2000 m2.

6) Právne vzťahy ohľadne podielov menších ako 2000m2, ktoré vznikli pred účinnosťou
tejto zmluvy nie sú limitom minimálnej výmery dotknuté.

Čl. VII.
Záverečné ustanovenia

1) Spoločenstvo  súčasne  s touto  zmluvou  upraví  svoje  stanovy,  ktoré  podrobnejšie
upravia  práva  a povinnosti  členov  spoločenstva,  jeho  vnútornú  organizačnú
štruktúru,  pôsobnosť  jeho  orgánov,  zásady  hospodárenia  spoločenstva  a ďalšie
otázky, na ktorých sa členovia dohodnú.

2) Táto zmluva bola zmenená a doplnená v zmysle zákona č. 97/2013 Z. z.   a schválená
na Valnom zhromaždení PS konaného dňa 23.2.2014 v Jalovci počtom 5087 hlasov čo
je  65,52%  všetkých  hlasov.  Platnosť  nadobúda  dňom  schválenia,  účinnosť
registráciou v registri pozemkových spoločenstiev.
Zmluva má 4 strany. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- rozpis listov vlastníctva príloha č. 1
- zoznam členov spoločenstva príloha č
- prezenčná listina členov spoločenstva zo zhromaždenia  
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