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Zmluva o Založení pozemkového spoločenstva  

(ďalej len „zmluva“) 

 

Vlastníci podielu spoločnej nehnuteľnosti, uvedení v zozname spoluvlastníkov, ktorý je 

súčasťou tejto zmluvy, sa dohodli na založení pozemkového spoločenstva  podľa 

zákona 97/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov  

takto: 

Pozemkové spoločenstvo Urbariát Kostolný Sek pozem. spol. je zaloţené na základe zákona 97/2013 

Z.z. a rozhodnutia valného zhromaţdenia zo dňa  4.01.2014 ako právny nástupca pozemkového 

spoločenstva Urbárske pozemkové spoločenstvo Kostolný Sek , ktoré bolo v registri pozemkových 

spoločenstiev zapísané ako spoločenstvo bez právnej subjektivity.  

 Spoločenstvo vzniká dňom registrácie spoločenstva v registri pozemkových spoločenstiev, ktorý 

vedie Okresný úrad Nové Zámky pozemkový a lesný odbor  na dobu neurčitú. 

 

A 

Názov spoločenstva 

Členovia spoločenstva sa dohodli, ţe spoločenstvo bude vystupovať v právnych vzťahoch pod 

názvom Urbariát  Kostolný Sek,  pozem.spol. (ďalej len „UKS“) 

B 

Sídlo spoločenstva 

Sídlom spoločenstva je: Šurianska 11, 94201 Šurany. 

C 

Spoločná nehnuteľnosť a účel UKS 

Spoločná nehnuteľnosť, ktorou sa v zmysle §8 ods. 1 zákona rozumie jedna nehnuteľná vec, 

pozostávajúca z viacerých samostatných pozemkov a je nedeliteľná, ak zákon neustanovuje inak 

a ktorá je zapísaná na listoch vlastníctva (príloha 1):   

 

Katastrálne územie Kostolný Sek: LV č. 1099, 1100, 1102, 1182, 1104, 

Katastrálne územie Šurany: LV č. 2728, 4662, 4663, 5147, 6766, 6767, 3163, 3166, 

                                                       5131,4664,6762,6763,6764,6769,3235,5129,5140. 

 

Spoločná nehnuteľnosť pozostáva z piatich LV v katastrálnom území Kostolný Sek a sedemnástich 

LV v katastrálnom území Šurany. 

 

Celková výmera pozemkového spoločenstva: 727 065 m2 
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Účelom UKS je racionálne hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti, spoločných veciach a obstarávať 

spoločné veci vyplývajúce zo spoluvlastníctva k nim, pričom:  

a) hospodári  na spoločnej nehnuteľnosti, v súlade s osobitnými predpismi upravujúcimi túto 

činnosť, 

b) uzatvára nájomné zmluvy o prenájme nehnuteľností s prenajímateľmi, Slovenským pozemkovým 

fondom, alebo inými subjektmi.  

 

D  

Orgány UKS  

Orgánmi UKS  sú: 

a) valné zhromaţdenie UKS, 

b) výbor UKS, 

c) predseda UKS, 

d) dozorná rada UKS. 

e) rada väčšinových vlastníkov – poradný orgán 

 

E 

Spôsob voľby, odvolávanie a volebné obdobie orgánov UKS 

1.  Výbor, dozornú radu a predsedu volí VZ verejným hlasovaním, ak VZ neurčí inak. VZ môţe 

odvolať člena výboru, alebo člena dozornej rady kedykoľvek, aj mimo volebného obdobia, ak sa 

na tom dohodne. Volebné obdobie orgánov UKS  je 4 roky. 

2. Funkčné obdobie orgánu UKS podľa článku D písm. a) aţ d) sa začína dňom zápisu do registra 

pozemkových spoločenstiev. Dĺţka funkčného obdobia orgánu UKS podľa článku D písm. a) aţ 

d) nesmie presiahnuť dĺţku jeho volebného obdobia. Ak na uvoľnené miesto v orgáne UKS 

nastupuje náhradník alebo je zvolený nový člen niektorého orgánu UKS, jeho funkčné obdobie 

trvá do konca funkčného obdobia daného orgánu UKS.    

 

3. Podrobnosti o orgánoch spoločenstva, spôsobe ich ustanovenia, vzniku a zániku členstva v týchto 

orgánoch, nastupovaní náhradníkov členov týchto orgánov a o ich činnosti sa spravujú      

príslušnými ustanoveniami zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení 

neskorších predpisov a Stanov pozemkového spoločenstva UKS. 

4. Podrobnosti o určení osôb oprávnených konať za spoločenstvo, rozsah oprávnení sa spravujú 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení 

neskorších predpisov a Stanov pozemkového spoločenstva UKS. 

 

F 

Práva a povinnosti členov spoločenstva 

1.    Základné práva člena spoločenstva sú: 
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1) a) právo voliť a byť volený do orgánov UKS (u fyzickej osoby sa pri voľbe vyžaduje 

dosiahnutie veku najmenej 18 rokov a úplná spôsobilosť na právne úkony),  

2) b) zúčastňovať sa na valnom zhromaždení buď priamo, alebo v zastúpení, zúčastňovať sa 

na riadení a kontrolnej činnosti prostredníctvom orgánov spoločenstva, 

3) c) podľa veľkosti svojho spoluvlastníckeho podielu na spoločnej nehnuteľnosti sa 

podieľať na rozdelení zisku a úhrady strát za podmienok uvedených v tejto zmluve a 

vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, 

           4)  d)    nahliadať do záznamov a evidencie spoločenstva, požadovať výpisy a kópie    

                       z týchto dokumentov za finančnú náhradu určenú VZ . 

5)  e)   overovať podpis na splnomocnení iného člena na zastupovanie vo veciach UKS    

    ( ak má viac ako 18 rokov)  

2. Základné povinnosti člena spoločenstva sú: 

 6) a) dodržiavať stanovy, uznesenia orgánov spoločenstva a všeobecne záväzné   právne 

predpisy, 

7)  b) podieľať sa na realizácií činností s cieľom naplnenia účelu UKS a zdržať sa takého 

konania, ktoré by naplnenie účelu UKS mohlo zmariť, 

8)   c)  zúčastňovať sa na výkone práv a povinností vyplývajúcich zo spoluvlastníckeho podielu 

ku spoločnej nehnuteľnosti, 

9) d)     dodržiavať zásadu nedelenia  spoločnej nehnuteľnosti. Právnická alebo fyzická osoba 

ktorá sa stane vlastníkom podielu na spoločnej nehnuteľnosti, je povinná pristúpiť 

k tejto zmluve najneskôr do dvoch mesiacov od nadobudnutia tohto vlastníctva 

písomnou formou. Nadobudnutie vlastníctva je dňom zápisu vlastníka na list 

vlastníctva, 

10) e) aktualizovať   svoje údaje na LV, hlavne aktuálnu adresu a výšku svojho podielu 

v registri Katastra v Nových Zámkoch. 

 

3. Pomer účasti člena UKS na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v UKS je 

vyjadrený podielmi na spoločnej nehnuteľnosti. Ak je spoločná nehnuteľnosť zapísaná v katastri 

nehnuteľností na viacerých listoch vlastníctva a pomer účasti členov UKS na výkone práv 

a povinností vyplývajúcich z členstva v UKS nemoţno určiť podľa predchádzajúcej vety, moţno 

ho určiť dohodou členov UKS alebo rozhodnutím valného zhromaţdenia.  

4. Ak výbor UKS 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. 

5.  Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti na spoločenstvo je 

zakázaný, ak by podiel spoločenstva na spoločnej nehnuteľnosti presiahol 49%. 

6. Zmluvu o prevode vlastníckeho práva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti moţno za 

rovnakých podmienok uzavrieť so všetkými vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti aj jednotlivo na 

viacerých listinách; tým nie sú dotknuté ustanovenia katastrálneho zákona. Výnos z predaja 

oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, ktorí 

pristúpili k zmluve o prevode vlastníckeho práva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti.  

7. Na práva a povinnosti vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho 

zákonníka, ak §8 ods.1, §9 ods. 1 aţ 3 a 7 aţ 12, §10 ods. 4 a §15 ods. 2 aţ 5 zákona 

neustanovujú inak. 
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G 

Druh činnosti spoločenstva 

UKS vykonáva prenájom spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti. 

H 

UKS  nebude vykonávať podnikateľskú činnosť podľa § 19 ods.3 zákona97/2013 Z.z. Ak by túto 

činnosť chcelo vykonávať, je nutný súhlas valného zhromaţdenia. 

 

I 

Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti , s ktorými je oprávnený nakladať Slovenský pozemkový 

fond, je 0 m
2
. 

 

J 

1. Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva (VZ) 

1. Valné zhromaţdenie vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti je najvyšším orgánom 

spoločenstva. Skladá sa zo všetkých členov spoločenstva. 

Do pôsobnosti valného zhromaţdenia patrí najmä: 

a) schvaľovať zmluvu o založení a jej zmeny, 

b) schvaľovať pravidlá o hospodárení vrátane ich zmien a doplnkov, 

c) voliť a odvolávať členov orgánov UKS: členov výboru, predsedu a členov dozornej 

rady, 

d) rozhodovať o hospodárení UKS, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a spoločne 

obhospodarovaných nehnuteľností a nakladaní s majetkom spoločenstva,  

e) schvaľovať ročnú účtovnú uzávierku, 

f) rozhodovať o rozdelení zisku, prípadne o spôsobe úhrady straty, 

g) rozhodovať o vstupe, podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti, 

družstva alebo združenia, 

h) rozhodovať o zániku spoločenstva jeho premenou alebo zrušením, 

i) zakladať ďalšie organizačné zložky pozemkového spoločenstva, 

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

 je zverené iným orgánom spoločenstva, 

k)         rozhodovať o celkovej výške nákladov na riadenie činnosti UKS, 

l) schvaľovať stanovy UKS a ich zmeny, 

m) rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2 zákona, 

n) rozhodovať o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na 

spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 10 zákona, 
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2. VZ zvoláva výbor UKS najmenej raz za rok spôsobom podľa § 14 zákona 97/2013 Z.z. 

s upresnením, ţe oznámi konanie VZ v médiu s celoštátnou krajskou pôsobnosťou a členom 

mimo kraja zašle pozvánku poštou. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie valného 

zhromaţdenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia VZ všetkých členov UKS. Výbor  

najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia VZ uverejní oznámenie o konaní VZ aj na 

obvyklom mieste. Obvyklé miesto uverejnenia podľa tohto zákona je pred Kultúrnym domom 

zariadením v Šuranoch časti Kostolný Sek a na miestach určených na vyvesovanie oznamov 

v Šuranoch a časti Nitriansky Hrádok. V prípade, ţe niektorý člen UKS prejaví záujem 

o zaslanie pozvánky a iných informácii e-mailom, túto skutočnosť musí oznámiť písomne. 

Splnomocnenie na zastupovanie na VZ overuje jeden člen UKS. 

3. V pozvánke na zasadnutie valného zhromaţdenia a v oznámení o zasadnutí valného 

zhromaţdenia výbor uvedie názov a sídlo spoločenstva, miesto, dátum a hodinu zasadnutia 

zhromaţdenia, údaj, či ide o čiastkovú schôdzu alebo mimoriadne zasadnutie zhromaţdenia, 

program zasadnutia zhromaţdenia a poučenie o moţnosti zúčastniť sa zasadnutia 

prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia.  

4. Ak v pozvánke a v oznámení nie je uvedený bod programu zasadnutia valného zhromaţdenia 

podľa písm. g) alebo h) (t. j. transformácia spoločenstva a zrušenie spoločenstva), nemoţno 

taký bod programu doplniť na zasadnutí valného zhromaţdenia. 

5. Výbor je povinný zvolať zasadnutie valného zhromaţdenia, ak ho o to písomne poţiadajú 

členovia UKS, ktorých hlasy predstavujú aspoň štvrtinu hlasov členov spoločenstva, v termíne, 

ktorý navrhnú členovia UKS. Ak výbor nezvolá zasadnutie valného zhromaţdenia alebo ak ho 

zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi UKS, ktorí ho o zvolanie zasadnutia 

zhromaţdenia poţiadali, zasadnutie valného zhromaţdenia zvolá splnomocnený zástupca 

členov UKS alebo dozorná rada; zvolávateľ má potom práva a povinnosti výboru podľa 

odsekov 2 aţ 4 a odseku 6. 

6. Výbor môţe rozhodnúť o uskutočnení zasadnutia valného zhromaţdenia formou 

korešpondenčného hlasovania. Výbor pripojí k pozvánke materiály, o ktorých má  

zhromaţdenie 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 zhromaţdenia formou 

korešpondenčného hlasovania sa primerane vzťahujú odseky 2 aţ 4. 

7. Nedodrţaním lehoty na uverejnenie oznámenia alebo lehoty na zaslanie pozvánky podľa 

odseku 2 nie je dotknutá platnosť rozhodnutia valného zhromaţdenia, ak rozhodlo 

uznášaniaschopnou väčšinou. 

8. Kaţdý člen UKS má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov, aký mu patrí 

podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností a je vyjadrený podielmi 

na spoločnej nehnuteľnosti. Spoločenstvo, ktoré je členom seba samého, nemá pri rozhodovaní 

zhromaţdenia ţiadne hlasy. 

9. Valné zhromaţdenie môţe zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor, 

pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaţdenia. Program čiastkových 

schôdzí musí byť rovnaký. Kaţdý člen UKS môţe 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. 2 aţ 4 a 6. 
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10. Výbor môţe zvolať mimoriadne zasadnutie valného zhromaţdenia, ak sa hlasovania na valnom 

zhromaţdení nezúčastnia členovia UKS, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov 

všetkých členov UKS. Na zvolanie mimoriadneho zasadnutia zhromaţdenia sa primerane 

vzťahujú ods. 2 aţ 4 a 6. Na mimoriadnom zasadnutí valného zhromaţdenia zhromaţdenie 

rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov UKS. Zhromaţdenie nemôţe na 

mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach podľa písm. a), g), h), l), m) a n). 

 

2. 

Výbor UKS 

1. Výbor UKS (ďalej len „výbor“) je výkonným a štatutárnym orgánom UKS, koná za členov UKS 

okrem členov UKS podľa §10 ods.1a 2 zákona 97/2013 Z.z. pred súdmi a orgánmi verejnej 

správy vo veciach hospodárenia na spoločne obhospodárovanej nehnuteľnosti. Ak je na právny 

úkon predpísaná písomná forma, je potrebný podpis väčšiny členov výboru, okrem beţných 

úkonov, ktoré sú nevyhnutné na činnosť UKS (výkazy do poisťovní, hlásenia na DÚ, rôzne 

oznámenia...). 

2. Výbor má 5 členov aj s predsedom. Valné zhromaţdenie volí členov výboru. VZ aj odvoláva 

členov výboru. Volebné obdobie je štvorročné. Pri voľbách výboru sa volia aj dvaja náhradníci. 

Zasadnutie výboru UKS zvoláva a vedie predseda alebo v jeho neprítomnosti poverený člen 

výboru. Za svoju činnosť výbor UKS zodpovedá valnému zhromaţdeniu. Výbor je uznášania 

schopný, ak je na zasadnutí  nadpolovičná väčšina, a uznesenie je platné ak je za väčšina celého 

výboru, teda traja členovia. Výbor rozhoduje menovite. Poverený člen výboru vyhotovuje 

zápisnice zo zasadnutia výboru. Za túto činnosť mu prináleţí odmena. Ţiadny člen výboru 

nemôţe konať navonok za UKS bez súhlasu výboru, táto právomoc prináleţí predsedovi UKS.  

3. Do pôsobnosti výboru UKS patrí: 

a) riadiť činnosti spoločenstva a rozhodovať o záležitostiach, ktoré nie sú v zmysle 

platných právnych predpisov, a tejto zmluvy vyhradené inému orgánu, 

b) rozhodovať o spôsobe rozdelenia nákladov na riadenie činnosti UKS, 

c) rozhodovať o odmene členov výboru UKS a dozornej rady za výkon činnosti 

jednotlivých členov, 

d) spracovávať návrh zamerania činnosti UKS, 

e) zvolávať valné zhromaždenie UKS a pripravovať materiály a podklady na 

rokovanie valného zhromaždenia, 

f) zabezpečovať činnosť UKS, vedenie účtovníctva a evidencie majetku UKS, 

g) riadiť činnosť UKS medzi valnými zhromaždeniami, 

h) vykonávať uznesenia valného zhromaždenia,  

i) rozdeľovať výsledok hospodárenia za príslušné obdobie v súlade s uzneseniami 

valného zhromaždenia UKS,  

j) prejednávať a schvaľovať návrhy predsedu UKS na uzatvorenie 

pracovnoprávnych alebo obdobných vzťahov k spoločenstvu a výšku odmeny, 

resp. mzdy z nich vyplývajúcich, 
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k) pripravovať zoznam kandidátov pre voľby nového výboru a dozornej rady UKS.   

 

3. 

Predseda UKS 

a)  Predsedu UKS volí VZ  na štvorročné volebné  obdobie a je zároveň členom výboru. 

b) Predseda koná v mene UKS a výboru, počas jeho neprítomnosti ho zastupuje poverený člen 

výboru odsúhlasený výborom. Neprítomnosť oznamuje predseda výboru a výbor na základe 

tohto oznamu rozhodne o poverenom členovi výboru, ktorý zastupuje predsedu v beţnej 

agende. Poverený člen , ktorý zastupuje predsedu túto skutočnosť oznámi  Okresnému úradu 

Nové Zámky pozemkový a lesný odbor. 

c) Pri právnych úkonoch, s dlhšou dobou platnosti viac ako 6 mesiacov, je potrebný podpis 

väčšiny výboru ( zmluvy, povolenia ...) na beţnú administratívnu agendu stačí podpis 

predsedu. 

d) Predseda UKS môţe zo svojej funkcie odstúpiť alebo môţe byť odvolaný. Predsedu UKS 

odvoláva VZ.  

e) Výkon funkcie predsedu UKS v prípade odstúpenia končí dňom, keď odstúpenie prerokoval, 

a schválil výbor spoločenstva. Do VZ riadi činnosť UKS poverený člen výboru. Do 

pôsobnosti predsedu spoločenstva patrí: 

f) rozhodovať o všetkých záležitostiach, ktoré nepatria do pôsobnosti valného 

zhromaždenia UKS, výboru UKS a dozornej rady, 

j) g) zastupovať UKS navonok pred orgánmi štátnej správy, samosprávy, pred súdmi 

a orgánmi verejnej moci, rokuje v jeho mene s ostatnými inštitúciami, funkcionármi 

a inými právnymi subjektmi. Predseda je oprávnený konať v mene spoločenstva po 

predchádzajúcom prejednaní a odsúhlasení problematiky vo výbore UKS, resp. na 

valnom zhromaždení UKS, ak to spadá do ich kompetencii, 

k) h) viesť zoznam členov v zmysle platných právnych predpisov, alebo touto činnosťou 

niekoho poveriť po prejednaní vo výbore, 

l ) i) zabezpečovať a dozerať na riadne vedenie predpísaných evidencií, zabezpečovať 

uloženie, archivovanie a včasnú dostupnosť písomnej dokumentácie a agendy 

spoločenstva,  

m) j) informovať o stave a priebehu zverených záležitostí spoločenstva výbor, VZ a na 

požiadanie i členov UKS. 

 

4. 

Dozorná rada UKS 

1) Dozorná rada (ďalej iba „DR“) UKS je kontrolný a dozorný orgán spoločenstva volený na 

obdobie 4 rokov valným zhromaţdením. DR má troch členov z ktorých si volí predsedu, ktorý sa 

zúčastňuje zasadaní výboru bez rozhodovacieho práva. Pri voľbách dozornej rady sa volí aj jeden 

náhradník . VZ odvoláva členov dozornej rady UKS. Členom dozornej rady môţe byť iba člen 

UKS starší ako 18 rokov. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore UKS. 
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DR zodpovedá za výkon svojej činnosti VZ, ktorému predkladá správu o svojej činnosti. 

Dozorná rada najmä: 

a) kontroluje spôsob realizácie uznesení valného zhromaždenia a výboru spoločenstva, 

b)  dozerá na riadne hospodárenie s majetkom spoločenstva, 

c)  preveruje správnosť riadnej prípadne mimoriadnej účtovnej závierky a návrhy na 

rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá správu alebo svoje vyjadrenie 

valnému zhromaždeniu, 

d) má právo nahliadať do všetkých účtovných a ostatných dokladov a materiálov 

spoločenstva,  

e) má právo požadovať od predsedu spoločenstva a členov výboru stanoviská 

a vysvetlenia týkajúce sa ich činnosti, 

f) vykonáva kontroly a revízie a informuje o ich výsledkoch výbor a valné zhromaždenie 

a predkladá návrhy na odstránenie zistených nedostatkov, 

g) plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení valného zhromaždenia. 

 

5. 

Rada väčšinových vlastníkov 

Rada väčšinových vlastníkov je poradný orgán výboru UKS. Členmi rady sú členovia vlastniaci 

najväčšie podiely na spoločnej nehnuteľnosti a ich spoločný podiel je 60%. 

Radu zvoláva výbor v prípade riešenia nájomných zmlúv, súrneho stanoviska, ktoré je iba 

v kompetencii VZ...Rada má iba poradné právomoci. Slúţi pre hospodárnejšie riadenie UKS medzi 

VZ. Zasadania rady sa môţe zúčastniť kaţdý člen UKS s rovnakými právami ako člen Rady 

väčšinových vlastníkov. 

 

 

K 6. 

Členstvo v UKS a zoznam členov 

Členmi UKS podľa zákona 97/2013 Z.z. §2 ods.1 písm. a) aţ c) sú všetci vlastníci podielov 

spoločnej nehnuteľnosti, zapísaný v katastri nehnuteľnosti na liste vlastníctva. 

Údaje o členoch UKS sú prebraté z katastra nehnuteľností z listov vlastníctva. Ak má člen viac 

nejednotných údajov na rôznych listoch vlastníctva, pre účely UKS platí hociktorý údaj. I nesprávne 

údaje môţu byť prekáţkou k nevyplateniu podielov zo spoločnej nehnuteľnosti. 

UKS vedie písomný zoznam svojich členov, pričom do zoznamu sa zapisuje: 

a)  pri fyzických osobách: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu(z listu vlastníctva), 

dátum narodenia fyzickej osoby, veľkosť spoluvlastníckeho podielu na spoločnej 

nehnuteľnosti (m2),  dátum a právny dôvod vzniku členstva v UKS a dátum zápisu do 

zoznamu. Dátum vzniku členstva je dátumom zapísania na list vlastníctva. 
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b) pri právnických osobách: názov (obchodné meno), sídlo (adresa) právnickej osoby a 

identifikačné číslo organizácie  (IČO) , veľkosť spoluvlastníckeho podielu na 

spoločnej nehnuteľnosti (m2), dátum a právny dôvod vzniku členstva v spoločenstve 

a dátum zápisu do zoznamu. Dátum vzniku členstva je dátumom zapísania na list 

vlastníctva. 

UKS je povinné: 

c) vydať členovi UKS, ktorý o to písomne poţiada, potvrdenie o členstve v UKS a výpis zo 

zoznamu UKS, za finančnú odmenu, ktorú určí VZ.  

 

 L  7. 

Delenie a nadobúdanie  členských podielov 

1) Podielové spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti je nedeliteľné a nemožno ho zrušiť ani 

vysporiadať podľa osobitných predpisov. 

2) Právnym úkonom prevodu alebo prechodu nemôžu vzniknúť vlastnícke podiely k spoločnej 

nehnuteľnosti (spoločnou nehnuteľnosťou podľa zákona sa rozumie jedna nehnuteľná vec 

ktorá pozostáva z viacerých samostatných pozemkov) s výmerou menšou ako 2000m
2
.

 Členom spoločenstva sa môže stať len ten spoluvlastník, ktorého celkový vlastnícky podiel na 

spoločnej nehnuteľnosti je minimálne 2000 m
2
. Zároveň sa uznáva doterajšie členstvo aj s 

menšou výmerou ako 2000 m
2
. 

3) Ak právny úkon prevodu alebo dedičstva nespĺňa podmienky Zákona 97/2013 Z.z. je neplatný. 

Nadobúdateľ podielov spoločnej nehnuteľnosti je povinný odstrániť neplatnosť na svoje 

náklady. 

 

4) Člen spoločenstva, ktorý nadobudol členstvo v spoločenstve dedením je povinný spoločenstvu 

preukázať túto skutočnosť výpisom z listu vlastníctva, na ktorom je zapísaný ako vlastník 

podielu spoločnej nehnuteľnosti titulom dedenia. 

5)  Členstvo v spoločenstve zaniká prevodom vlastníckeho podielu na spoločnej nehnuteľnosti, 

smrťou člena spoločenstva alebo vyhlásením člena spoločenstva za mŕtveho. Členstvo 

v spoločenstve po zomrelom členovi spoločenstva nadobúda jeho dedič . Zmluva o prevode 

vlastníctva podielu spoločnej nehnuteľnosti musí mať písomnú formu a nadobúda účinnosť 

dňom  zápisu do listu vlastníctva. 

6) Každý, kto sa stáva vlastníkom podielu spoločnej nehnuteľnosti, pristúpi k tejto zmluve 

o založení UKS do dvoch mesiacov od dátumu zápisu do listu vlastníctva. Prevod 

vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti, len na niektorých pozemkoch 

patriacich do spoločnej nehnuteľnosti, je zakázaný a neplatný. 

7) Ak sa prevádza podiel medzi členmi UKS, predávajúci nepotrebuje súhlas ostatných členov 

UKS podľa §9 ods.7  Zákona 97/2013 Z.z. 

8) V prípade predaja, darovania alebo iného spôsobu prevodu podielov spoločnej nehnuteľnosti 

nečlenovi UKS, je člen UKS povinný tieto podiely ponúknuť členom UKS prostredníctvom 

výboru UKS a VZ. 

 

M 8. 
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Zásady vyplácania podielov zo spoločnej nehnuteľnosti 

Vyplácanie podielov je moţné len dvoma spôsobmi: 

a) v hotovosti podľa termínov určených VZ (minimálne v dvoch termínoch) 

b) prevodom na účet – člen UKS písomne oznámi výboru UKS číslo účtu a banku, kam sa majú 

podiely posielať 

Neprevzaté podiely po dvoch rokoch odsúhlasí najbliţšie VZ menovite. Neprevzaté podiely od tohto 

dátumu do jedného roku budú prevedené do spoločného hospodárstva. 

 

N  9. 

Náklady na činnosť UKS 

Náklady na činnosť počas roku nesmú presiahnuť 28% z celkových vyplatených výnosov minimálne 

1.800,- € maximálne 4.000,- €. Náklady obsahujú odmeny za činnosť orgánov UKS, odvody, dane, 

kancelárske potreby, prepravné, náklady na telefóny, tlačiarenské sluţby, náklady na vedenie 

účtovníctva, zoznamu členov UKS, náklady na PC techniku, programy... V týchto nákladoch nie sú 

zahrnuté náklady na prípravu VZ.  

Poplatok za vyhotovenie kópie na ţiadosť člena UKS sa stanovuje na 0,50 € za jednu stranu, z toho 

ide do pokladne UKS 0,40 € a vyhotovovateľovi 0,10 €. 

 

O  

Zrušenie a zánik spoločenstva 

1) Spoločenstvo sa zrušuje: 

a) zníţením počtu členov spoločenstva na menej ako päť, 

b) dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva alebo dňom, keď toto 

rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, 

c) zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, zrušením konkurzu z dôvodu, ţe 

majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, 

zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, zastavením 

konkurzného konania pre nedostatok majetku, zrušením konkurzu pre nedostatok majetku 

alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťaţku, 

d) rozhodnutím zhromaţdenia. 

2) Člen spoločenstva môţe 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. 

3) Ak sa spoločenstvo zrušuje s likvidáciou, na likvidáciu spoločenstva sa pouţijú primerane 

ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločností, ak zákon 

o pozemkových spoločenstvách neustanovuje inak. 



 11 

4) Spoločenstvo, ktoré sa zrušuje, môţe vykonávať len úkony smerujúce k svojmu zániku. 

Spoločenstvo, ktoré sa zrušuje, je do 30 dní odo dňa zrušenia spoločenstva povinné zabezpečiť 

starostlivosť o poľnohospodársku pôdu alebo určiť obhospodarovateľa lesa. 

5) Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra. Spoločenstvo nemôţe zmeniť právnu formu na 

druţstvo alebo na obchodnú spoločnosť ani na inú právnickú osobu; tým nie je dotknuté právo 

členov spoločenstva zaloţiť druţstvo, obchodnú spoločnosť alebo inú právnickú osobu. 

 

P 

Prevádzkové a organizačné opatrenia 

   1)   UKS vydá stanovy, ktoré podrobnejšie upravia najmä práva a povinnosti členov   spoločenstva, 

vnútornú organizáciu , pôsobnosť jeho orgánov , spôsob zvolávania a organizáciu valného 

zhromaţdenia , hlasovací poriadok a zásady hospodárenia spoločenstva. 

 

R 10. 

Záverečné ustanovenia 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: 

a) zoznam vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti (tzn. Zoznam členov UKS), ktorí 

túto zmluvu uzatvárajú (príloha č. 2), 

b) listy vlastníctva pozemkov patriacich do spoločnej nehnuteľosti (príloha č.1) 

c) prezenčná listina  členov z valného zhromaždenia (príloha č.3) 

 

Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona 

o pozemkových spoločenstvách a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na 

území Slovenskej republiky. UKS nevydáva stanovy, všetky záleţitosti ohľadne činnosti UKS rieši 

táto zmluva. 

 

Zmluva nadobúda platnosť dňom schválenia VZ. 

 

V Šuranoch dňa 4.1.2014 

 

 

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je: 

Príloha č.1 

Príloha č.2 

Príloha č.3 

 

V mene spoločenstva – predseda  UKS  :    ........................................... 

           Ing. Peter Oremus, PhD.   

 

Za dozornú radu – predseda :            ........................................... 

           František Vida  


