
S T A N O V Y

Združenie vlastníkov pozemkov v  Jalovci,
pozemkové spoločenstvo
s právnou subjektivitou



Čl. I.
Ú vÚ v  oo  d n é   ud n é   u  ss  t at a  n on o  vv  e n ie n i  aa

Názov pozemkového spoločenstva

Združenie  vlastníkov  pozemkov v Jalovci,
pozemkové spoločenstvo

 

Sídlo pozemkového spoločenstva (ďalej PS)

Sídlo PS je v obci  Jalovec.

Čl. II.
Cieľ činnosti PS

1) Pozemkové  spoločenstvo  s  právnou  subjektivitou,  ako  združenie  spoluvlastníkov,
vykonáva hospodársku činnosť za účelom zabezpečenia starostlivosti o lesný a iný pôdny
majetok.  Činnosť  Pozemkového  spoločenstva  je  vymedzená  platnými  zákonmi  SR
upravujúce  Pozemkové  spoločenstvo  zákonmi  o lesoch  a inými  právnymi  normami
upravujúcimi  lesný,  poľnohospodársky  a pasienkový  pôdny  fond.  Pozemkové
spoločenstvo sa riadi i inými právnymi normami zasahujúcimi do činnosti spoločenstva
a upravujúcimi ochranu pôdy, životné prostredie a ekológiu.

2) PS spolupracuje s ostatnými organizáciami na území Liptova, ktoré sledujú obdobné ciele.

3) PS je organizácia s oprávnením nadobúdať práva, jednať a zaväzovať sa svojím menom,
ako  aj  menom  bývalého  Združenia  vlastníkov  lesov  a  ostatného  urbárskeho  majetku
v Jalovci  (ďalej len Urbár ), ktorého je pozemkové spoločenstvo pokračovateľom.

4) Pozemkové  spoločenstvo  môže  vykonávať  aj  inú  podnikateľskú  činnosť  na  základe
živnostenského oprávnenia, k čomu môže založiť obchodnú spoločnosť alebo družstvo.

5)  Predmetom činnosti je predovšetkým:
a) lesopestovná činnosť
b) ťažobná činnosť
c) všeobecná a špeciálna ochrana lesov a lesných pozemkov
d) ekologizácia krajiny
e) zachovanie ekosystémov
f) tvorba a ochrana životného prostredia
g) zachovanie spoločenskej, biologickej a produkčnej funkcie lesov
h) výkon  práva  poľovníctva  podľa  z.  č.  99/91  Z.  z.   a  nasledovných  doplňujúcich

zákonov  na  všetkých  parcelách   pozemkového  spoločenstva  určených  Listami
vlastníctva podľa bodu 7 tohto článku  alebo zmluvne zabezpečiť  prenájom právo
poľovníctva oprávnenému subjektu

i) vykonávať  poľnohospodársku  výrobu  vo  vlastnej  réžii  alebo  pôdu  prenajímať  na
poľnohospodárske užívanie,  predmetom  Zmluvy o prenájme na poľnohospodárske
užívanie nebude stromový porast, o starostlivosť ktorého sa bude starať PS a v prípade
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j) prenájmu  na  poľnohospodárske  užívanie  svojho  podielu  jednotlivými  spoločníkmi
tomu istému alebo inému subjektu sú povinní títo spoločníci túto skutočnosť oznámiť
PS  a doba  ukončenia  prenájmu  musí  byť  rovnaká  ako  má  skôr  uzavretá  Zmluva
o prenájme na poľnohospodárske užívanie

k)  poskytovať  pomoc  členom  spoločenstva,  následným  dedičom,  pri  vybavovaní
dokladov o vlastníctve

6) Pozemkové  spoločenstvo  vykonáva  svoju  činnosť  ako  samostatný  subjekt  na  majetku
podielnikov  pozemkového  spoločenstva  podľa  zásad  hospodárskej  činnosti  schválenej
Valným zhromaždením.

7) Základný  majetok  podielnikov  pozemkového  spoločenstva  ku  dňu  založenia  tvoria
poľnohospodárske a lesné pozemky/parcely,  vrátane lesného porastu, trvalých  trávnych
porastov  a ostatných  plôch  v katastrálnom  území  obcí  Jalovec  a  Trstené  v
pozemnoknižných vložkách (ďalej  PKV) resp.  v  Listoch vlastníctva (ďalej  LV) podľa
nasledujúcej tabuľky:

Kataster PKV LV Kataster PKV LV Kataster PKV LV
Jalovec 9 157 Jalovec 130 280 Jalovec 45 339
Jalovec 22 200 Jalovec 81 281 Jalovec 23 376
Jalovec 147 214 Jalovec 9 319 Jalovec 23 384
Jalovec 79 215 Jalovec 131 333 Trstené 145 395
Jalovec 126 216 Jalovec 1 335 Trstené 227 921
Jalovec  23,24 234 Jalovec 11 336 Bobrovec 9 - 24 1539
Jalovec 8701 260 Jalovec 8 338 Bobrovec 9 -126 1635

Čl. III.
Č l e n s t v o    v    P S

1) Členom PS sa môžu stať:
a) pôvodní vlastníci podielov Urbáru, ktorí dodnes žijú
b) zákonní dediči pôvodných vlastníkov Urbáru
c) pôvodní vlastníci a dediči podielov Urbáru
d) osoby, ktoré získali právnou cestou podiel v Urbáre, (zák. 229/91 Zb.)
e) osoby, ktoré získali právnou cestou podiel v PS zápisom v katastri.

2) Členstvo v PS zaniká:
a) úmrtím člena
b) odpredajom, alebo iným zákonným prevodom svojho celého podielu na inú osobu

3) Členstvo v PS je viazané:
a) podpísaním zmluvy o založení pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou a 

stanov PS, ktoré je povinné  prerokovať a schváliť  Valné zhromaždenie
b) zložením členského podielu, výšku ktorého určí Valné zhromaždenie
c) v prípade, že z akéhokoľvek dôvodu príde k zániku členstva v PS, členský podiel sa 

nevracia.
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Čl. IV.
P r á v a,   p o v i n o s t i    a    s a n k c i e   č l e n o v

1) Každý člen PS má právo:
a) zúčastňovať sa Valných zhromaždení PS s hlasovacím právom podľa veľkosti 

podielov pre aktuálny predmet hlasovania
b) voliť funkcionárov PS bez obmedzenia veku ( aj prostredníctvom zákonných 

zástupcov) a byť volený pri veku nad 18 rokov
c)  podávať návrhy, dopyty a sťažnosti orgánom PS
d) majú právo oboznamovať sa s výsledkami hospodárenia a požadovať od orgánov 

vysvetlenie k hospodáreniu, resp. činnosti PS
e)  rozhodnúť o rozdelení zisku s prihliadnutím na vytvorenie rezervy pre ďalšiu činnosť 

vo forme pôžičky, ktorá sa vráti v  nasledujúcom ročnom účtovaní

2) Povinnosti členov PS sú:
a) plniť Stanovy a rozhodnutia orgánov PS
b) angažovať sa za plnenie úloh PS
c)  zachovávať disciplínu
d) oznámiť predaj svojich podielov a ponúknuť ich prostredníctvom výboru PS na predaj 

ostatným podielnikom 

3) Pri neplnení si povinností, nariadení a rozhodnutí orgánov PS môže na návrh 
Výboru  Valné zhromaždenie:
a) úmerne krátiť podiely z výsledkov hospodárenia
b) uplatniť finančný postih, do výšky preukázanej škody
c) odopretie výhod, ktoré sú poskytované členom spoločenstva.

Čl. V.
Zásady hospodárenia

1) Podľa  vlastníckych  vzťahov  k  jednotlivým  parcelám  nehnuteľností  boli  vytvorené
majetkové  spolky  podľa  Vlastníckych  listov  k  jednotlivým  pozemkom/parcelám.  V
nasledujúcej  tabuľke  je  prehľad  týchto  majetkových  spolkov  (ďalej  MS).  Na
pozemkoch/parcelách  označených  pri  Vlastníckych  listoch  (ďalej  VL)  znakom
hviezdičky zabezpečuje lesohospodársku činnosť PS v Trstenom a PS v Jalovci zastupuje
spoločníkov – členov v  právach a povinnostiach na základe Zmluvy medzi PS.

Prehľad majetkových spolkov podľa Vlastníckych listov:

Kataster Jalovec:

Poradie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
LV 157 200 214 215 216 234 260 280 281
Poradie 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
LV 319* 333 335* 336 338* 339* 376 384

Kataster Trstené:                                   Kataster Bobrovec:
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Predaj drevnej hmoty a prenájom pôdy uskutočňuje predseda a jeden člen Výboru v zmysle
v tej dobe platných trhových cien.

2) Za prenájom  pôdy na poľnohospodárske užívanie na základe Zmluvy o prenájme s PS
dostane  nájomca/podielnik  za  1  ha  prenájmu  sumu  podľa  rozhodnutia  Valného
zhromaždenia. Suma sa zníži o náklady PS.

3) Hospodárenie  s nehnuteľným  majetkom  PS,  evidencia  príjmov  a  výdajov,  ako  aj
rozdeľovanie  výsledkov  hospodárenia  -  zisku  sa  koná  podielovým  spôsobom  priamo
úmerne  s veľkosťou  podielov  vlastnených  ku  dňu  31.12.  daného  kalendárneho  roku
v jednotlivých majetkových spolkoch  PS.  Výnimky z   tejto zásady výlučne schvaľuje
Valné  zhromaždenie.  V účtovnej  evidencii  bude  zabezpečené  sledovanie  nákladov
a výnosov  podľa  ich  vzniku,  aby  bolo  možné  uplatniť  rozdeľovanie  podľa  podielov
v jednotlivých majetkových spolkoch s prihliadnutím na vytvorenie dostatočnej rezervy
pre  činnosť  pozemkového  spoločenstva  v budúcom období  odsúhlasenom  na  Valnom
zhromaždení.  Pri  úmrtí  člena  PS,  po  ktorom  k 31.12.  nie  je  právoplatné  dedičské
rozhodnutie,  sa  podielový  zisk  dedičom za  daný  kalendárny  rok  vyplatí   na  základe
potvrdenia od notára alebo po predložení právoplatného dedičského rozhodnutia. 

4) Za trhovú cenu si môže podielnik pre vlastnú potrebu kúpiť drevo určené na ťažbu podľa
svojho výberu. Pri kalamitách ( napadnutie lykožrútom, polomoch a pod.) do objemu 

      10m3 v danej lokalite za rozdelenie ťažby zodpovedá Výbor, ktorý stanoví presne
      stanovenú cenu a pravidlá na celý proces likvidácie kalamity.

5)  Spoločníci nehnuteľností pri hlasovaní o predaji resp. kúpe nehnuteľnosti dávajú zároveň
súhlas,  aby  v mene  majiteľov  pôdy  pozemkového  spoločenstva  konali  štatutárni
zástupcovia.

6) Výbor PS bez schválenia Valným zhromaždením nesmie schváliť žiadne pôžičky alebo
potvrdiť ručenia majetkom PS.

Čl. VI.
O r g á n y   P S   a   i ch   u s t a n o v e n i a

1) Orgánmi PS sú: 

a)  Valné zhromaždenie
b)  Výbor
c)  Dozorná rada

         Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom PS. Schádza sa podľa potreby, 
          najmenej však jeden krát do roka, a to spravidla po ukončení účtovného roku
         s cieľom zhodnotiť činnosť PS za uplynulý rok, prijať úlohy pre nasledujúce 
         obdobie a riešiť všetky vzniknuté problémy.
        Valné zhromaždenie zvoláva výbor spoločenstva najmenej raz za rok. Výbor je 
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        povinný pozvať na zasadanie zhromaždenia najmenej 30 dní  pred termínom
        zasadania 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; obvyklé miesto uverejnenia je
       na vývesnej tabuli OÚ Jalovec pri zvonici. V pozvánke uvedie miesto, dátum a hodinu
        zasadnutia spoločenstva. Výbor je povinný informovať obvodný lesný úrad
       o zasadaní zhromaždenia do 30 dní odo dňa jeho konania.      

2) Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí:
a) prijímať a dopĺňať zmluvu o založení a stanovy PS podľa návrhov výboru a členov PS

tak, že tieto zmeny budú zverejnené v obci Jalovec najmenej 30 dní pred dátumom
Valného zhromaždenia

b)  potvrdzovať prijatie za členov PS
c)  voliť päť členov Výboru a jedného náhradníka na päť rokov
d) voliť troch členov Dozornej rady a jedného náhradníka na päť rokov
e)  odvolať predsedu a členov Výboru, ak si neplnia svoje povinnosti
f) schvaľovať správu výsledkov činnosti za predchádzajúci kalendárny rok
g)  schvaľovať plán činnosti na nový kalendárny rok
h)  rozhodovať o hospodárení PS a nakladaní so spoločným majetkom
i)  schvaľovať ročnú účtovnú závierku
j)  rozhodovať o rozdelení zisku, prípadne o spôsobe úhrady straty
k)  rozhodovať o všetkých dôležitých otázkach PS
l)  rozhodnúť o zrušení PS.

3) Platnosť rozhodnutia Valného zhromaždenia
       Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas  nadpolovičnej väčšiny všetkých 
       hlasov  podľa veľkosti podielov. 

i) schvaľovaní zmluvy o založení a stanov PS, ich zmenách a doplnkoch
ii)  rozhodovaní  o vstupe  spoločenstva  do  obchodnej  spoločnosti  alebo

družstva
iii)  rozhodovaní  o zániku  spoločenstva,  jeho  premenou  alebo  zrušením,

o nadobudnutí  a prevode  spoločného  majetku,  oddelenie  časti  spoločnej
nehnuteľnosti podľa § 8 ods.2 zákona č. 97/2013 Z. z.

4) Výbor je výkonným orgánom PS, ktorý:
a) výbor si volí  predsedu, podpredsedu, tajomníka, pokladníka a hospodára
b) spravuje záležitosti PS v období medzi Valnými zhromaždeniami
c)  predkladá pravidelné správy o svojej činnosti Valnému zhromaždeniu
d) schôdzu Výboru zvoláva predseda PS podľa plánu činnosti najmenej 1x mesačne
e) uznesenie Výboru je právoplatné pre PS momentom, keď ho schválila nadpolovičná

väčšina členov Výboru. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu
f) v neprítomnosti  predsedu  preberajú  jeho  povinnosti  členovia  Výboru  podľa  ich

hierarchického postavenia.
g) Valné zhromaždenie je Výbor pozemkového spoločenstva povinný zvolať vždy, ak

o to požiadajú členovia spoločenstva ktorých hlasy predstavujú aspoň tretinu všetkých
hlasov členov spoločenstva.
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h) vedie evidenciu členov na základe platných právnych podkladov predložených Výboru
PS. Za správnosť evidencie zodpovedá tajomník PS. Zoznam členov PS sa spracuje ku
dňu 31.12. každého kalendárneho roka. 

i) Zmluvne zabezpečí za odmenu na vedenie účtovníctva odborne zdatnú osobu, ktorá
nemusí byť členom PS.

j) Ak  uplynie  volebné  obdobie  orgánom  spoločenstva  anie  je  zvolený  nový  orgán,
zasadnutie zvolá obvodný lesný úrad.

5) Dozorná rada
a) Dozorná rada pozemkového spoločenstva je samostatným a nezávislým orgánom. Volí

ju Valné zhromaždenie na obdobie 5 rokov, pričom sa skladá najviac z 3 členov. Zo
svojich členov volí  predsedu  dozornej  rady,  ktorý činnosť rady  riadi  počas  celého
volebného obdobia. Jeden člen nemusí byť členom  PS. Členstvo v Dozornej rade je
nezlúčiteľné s členstvom vo Výbore PS.

b) Dozorná  rada  má  právo  kontrolovať  všetku  činnosť  PS,  najmä účtovnú evidenciu
orgánov pozemkového spoločenstva,  hnuteľného majetku,  hospodársko – právnych
inštitúcií, útvarov a iných subjektov pozemkového spoločenstva. Prerokúvať sťažnosti
členov PS. Za výkon svojej činnosti sa zodpovedá Valnému zhromaždeniu.

c) o  zistených  skutočnostiach  priebežne  upovedomuje  predsedu  pozemkového
spoločenstva.

d) o svojej  činnosti  a zistených  závažných  nedostatkoch  podáva  správu  Valnému
zhromaždeniu.

e) podáva  predsedovi  pozemkového  spoločenstva  návrhy  na  skvalitnenie  práce
pozemkového spoločenstva.

f) predseda i každý člen dozornej rady má právo zúčastňovať sa schôdzí Výboru, ako
i dielčích schôdzí jednotlivých útvarov a úsekov pozemkového spoločenstva

g) Dozorná  rada  má  právo  zvolať  Valné  zhromaždenie,  ak  dochádza  alebo  už  došlo
k bezdôvodnému zníženiu majetku PS.

Podpisové právo

PS zastupuje predseda, alebo podpredseda. Písomnosti, ktorými PS preberá záväzky,
získava  práva  alebo  disponuje  majetkom  týkajúceho  sa  PS,  podpisuje predseda  a
podpredseda.  Ak ide o písomnosti  finančnej  povahy,  tieto podpíšu dvaja členovia Výboru
podľa podpisového vzoru a to predseda alebo podpredseda a pokladník.

Čl. VII.
O r g a n i z á c i a   č i n o s t i   P S

1) Zastupovanie
Každý spoločník/člen PS na Valnom zhromaždení môže byť zastupovaný iným členom
PS alebo osobou blízkou podľa § 116 Občianskeho zákonníka na základe splnomocnenia
s podpisom zastupovaného pre konkrétnu činnosť na stanovenú dobu – jedno VZ . Pri
právnom  zastupovaní  napr.  prevode  svojho  podielu  nehnuteľnosti  musí  byť
splnomocnenie  overené  oprávneným  orgánom.  (  napr.  notárom,  matričným  úradom).
Zastupujúci  je  povinný  informovať  zastupovaného  o potrebných  náležitostiach  a pri
prevzatí finančných prostriedkov nakladať s nimi podľa vzájomnej dohody. 
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2) Združovanie podielov spoločníkov v majetkových spolkoch – združené podiely
Pre efektívne zabezpečenie potrebnej starostlivosti o porasty a pôdny fond na parcelách
jednotlivých  majetkových  spolkoch  sa  doporučuje  vytvoriť  tzv.  združené  podiely.  Ide
o dobrovoľné  zoskupenie  viacerých  spoločníkov/členov  so  svojimi  podielmi  do
združeného podielu. Spoločníci/členovia združeného podielu si určia zástupcu združeného
podielu s právomocami ich zastupovania pri zabezpečovaní uvedenej činnosti na danom
majetkovom spolku a potvrdia to podpisom.

Čl. VIII.
Zásady odmeňovania

1) Odmeny za činnosť vo funkcii pre členov Výboru PS, Dozornej  rady a účtovníčky
schvaľuje VZ

2) Zásady odmeňovania za pracovný výkon pre Výbor, Dozornú radu,  členov a nečlenov
vykonávajúcich prácu na Zmluvu  budú upravované osobitými predpismi Výborom.

3) Práce  spojené  s ťažbou  a spracovaním  dreva,  ako  aj  ich  odmeňovanie  zjednáva
predseda a najmenej jeden člen Výboru.

Čl. IX.
Z á n i k   P S

1) PS zaniká uznesením Valného zhromaždenia,  ak o tom rozhodne nadpolovičná väčšina
všetkých  hlasov spoločenstva, pričom sa hlasuje podľa veľkosti podielov.

2) Záväzky,  ktoré  nie  je  možné  pokryť  ani  rozpredajom  hnuteľného  majetku  znášajú
spoločníci/členovia podľa veľkosti podielov, ak Valné zhromaždenia neurčí iný spôsob
hradenia záväzkov.

Čl. X.
Z á v e r e č n é   u s t a n o v e n i e

1) Tieto stanovy boli zmenené a schválené na valnom zhromaždení PS dňa 23.2.2014
v Jalovci počtom 5087 hlasov čo je 65,52% všetkých hlasov.

2) Platnosť   stanov  vzniká  dňom  ich  schválenia  a účinnosť  registráciou  v registri
pozemkových spoločenstiev.

3) Tieto stanovy boli upravené v Čl. VII. Organizácia činnosti v bode 1) a schválené na
riadnom Valnom zhromaždení dňa 29.3.2015 konaného v kultúrnom dome v Jalovci
počtom 4942 hlasov čo je 63,65% zo všetkých 7764 hlasov. 
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