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Zmluva o pozemkovom spoločenstve vlastníkov 

podielov 

 spoločnej nehnuteľnosti  
vyhotovená   

 zmysle zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách. 

  

 

 

 
Úvodné ustanovenie. 

 

Spoločenstvo pod názvom „Urbárska obec – pozemkové spoločenstvo  Krasňany“ bolo 

založené Zmluvou o založení spoločenstva podľa § 11 zák. č. 181/1995 Z.z. o pozemkových 

spoločenstvách ako subjekt s právnou subjektivitou a zapísané do registra pozemkových 

spoločenstiev dňa 7.8.1996. 

 

 

 

Článok 1. 

 

1. Názov spoločenstva  : Urbárska obec – pozemkové spoločenstvo  Krasňany 

(ďalej len „spoločenstvo“)  

IČO: 17 060 168 

DIČ: 2020 699 758 

2.   Sídlo spoločenstva  :     Krasňany,  013 03 Varín 

 

 

 

 Článok 2 

Opis spoločnej nehnuteľnosti. 

 

Spoločná nehnuteľnosť je tvorená nasledovnými nehnuteľnosťami nachádzajúcimi sa 

v katastrálnom území Krasňany,  

 

zapísaných v KN na liste vlastníctva č. 1084 ako  parcely registra „E“  : 

parc.č. výmera (m
2
)  druh pozemku   

 

1235 287923  lesné pozemky  

1236 536559 lesné pozemky 

 

zapísaných v KN na LV č. 1328 ako parcely registra „C“  

parc.č. výmera (m
2
)  druh pozemku   

 

410/1 257  záhrady 

410/2 93  zastavané plochy a nádvoria 

411  239  záhrady 
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zapísaných v KN na LV č. 1054 ako parcely registra „C“  

parc.č. výmera (m
2
)  druh pozemku   

461/4 64  zastavané plochy a nádvoria 

 

    ako parcely registra „E“ 

493/2 24644  trvalé trávne porasty     

 

 

zapísaných v KN na LV č. 1118 ako parcely registra „C“  

parc.č. výmera (m
2
) druh pozemku   

 

442 5556 trvalé trávne porasty  

461/5 5865 lesné pozemky 

461/18 336 ostatné plochy 

461/19 241 ostatné plochy 

461/20 95  zastavané plochy a nádvoria 

461/21 38  zastavané plochy a nádvoria 

461/22 307  zastavané plochy a nádvoria 

461/23 35  zastavané plochy a nádvoria 

461/24 77  zastavané plochy a nádvoria 

461/25 8   zastavané plochy a nádvoria 

461/26 223  lesné pozemky 

461/27 761  lesné pozemky 

461/28 816  lesné pozemky 

462/1 288  ostatné plochy 

462/4 153 ostatné plochy 

462/5 3055 ostatné plochy 

462/9 90 ostatné plochy 

462/10 198 zastavané plochy a nádvoria 

493/3 11163 trvalé trávne porasty 

493/20 2000 ostatné plochy 

664/2 12333 trvalé trávne porasty 

664/5 2205  zastavané plochy a nádvoria 

664/15 19  zastavané plochy a nádvoria 

664/19 12  zastavané plochy a nádvoria 

709  1156  trvalé trávne porasty 

780/1 28360 trvalé trávne porasty 

780/2 100 ostatné plochy 

840/39 26 orná pôda 

941/2 1146 lesné pozemky 

941/3 14623 lesné pozemky 

1099/3 8559 trvalé trávne porasty 

1099/4 8858 trvalé trávne porasty 

1170 8625 trvalé trávne porasty 

1171 3780 trvalé trávne porasty 

1233 1158 lesné pozemky 

1237 370 lesné pozemky 

1238 695 lesné pozemky 

1239 844 lesné pozemky 

1240 7661 trvalé trávne porasty 

1279 110650 lesné pozemky 
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1280/2 7790 lesné pozemky 

1280/3 120302 trvalé trávne porasty 

1282/1 27513 lesné pozemky 

1282/2 100 lesné pozemky 

1283/1 36630 trvalé trávne porasty 

1283/2 2621 lesné pozemky 

1283/3 1163 lesné pozemky 

1283/4 1133 lesné pozemky 

1283/5 3981 lesné pozemky 

1283/6 1412 trvalé trávne porasty 

1284/2 956 lesné pozemky 

1285 22845 lesné pozemky 

     

    ako parcely registra „E“ 

 

586/1 953 orná pôda 

647  5439 trvalé trávne porasty 

664  23529 trvalé trávne porasty 

769  16682 trvalé trávne porasty 

824  1567 trvalé trávne porasty 

876 240 orná pôda 

935  996 trvalé trávne porasty 

936  2837 trvalé trávne porasty 

963  2270 trvalé trávne porasty 

1016 1266 orná pôda 

1098 82361 trvalé trávne porasty 

1099/1 12019 trvalé trávne porasty 

1099/2 96523 trvalé trávne porasty 

1172/1 176 trvalé trávne porasty 

1172/2 13053 trvalé trávne porasty 

1279/1 65822 trvalé trávne porasty 

1279/2 3437 trvalé trávne porasty 

1279/3 163 trvalé trávne porasty 

1279/4 1200 trvalé trávne porasty 

1280 97 trvalé trávne porasty 

1284 9593 trvalé trávne porasty 

 

 

zapísaných v KN na LV č. 994 ako parcely registra „E“  

parc.č. výmera (m
2
) druh pozemku   

 

1281 662 trvalé trávne porasty  

 

 

zapísaných v KN na LV č. 462 ako parcely registra „C“  

parc.č. výmera (m
2
) druh pozemku   

 

405 405 záhrady  

412 272 záhrady 
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zapísaných v KN na LV č. 1053 ako parcely registra „E“  

parc.č. výmera (m
2
) druh pozemku   

 

461/2 11566 trvalé trávne porasty  

461/3 100 trvalé trávne porasty 

646/1 5822 trvalé trávne porasty 

646/2 40 trvalé trávne porasty 

 

 

Katastrálne územie Varín 

 

zapísaných v KN na LV č. 2446 ako parcely registra „C“  

parc.č. výmera (m
2
) druh pozemku   

 

2431/58 114 trvalé trávne porasty 

2436/43 1 trvalé trávne porasty 

2436/47 292 trvalé trávne porasty 

2436/78 2778 trvalé trávne porasty 

2436/79 343 zastavané plochy a nádvoria 

2436/80 16 zastavané plochy a nádvoria 

2436/81 20 trvalé trávne porasty 

3328/61 72 vodné plochy 

 

    parc. registra „E“ 

460  1550  trvalé trávne porasty 

 

 

Článok 3. 

Orgány spoločenstva, ich oprávnenia a povinnosti 

 

1. Orgány spoločenstva sú : 

a) valné zhromaždenie   

b) výbor 

c) dozorná rada 

 

2 Valné zhromaždenie 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločenstva. Skladá sa zo všetkých členov 

spoločenstva zapísaných v zozname. 

Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva výbor spoločenstva najmenej raz za rok.  

 

Podrobnosti o zvolávaní valného zhromaždenia, hlasovaní a ďalších záležitostiach budú 

upravené v stanovách.  

 

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí : 

a) schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny, 

b) schvaľovať stanovy a ich zmeny, 

c) voliť a odvolávať členov výboru a dozornej rady, 

d) rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti  

e) rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe využitia spoločnej nehnuteľnosti  

a nakladaní s majetkom spoločenstva, 

f) schvaľovať ročnú účtovnú uzávierku, 
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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, 

 

Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov 

spoločenstva v prípadoch uvedených v článku 3, ods. 2  písm a), b), d), h), i) zmluvy. 

V ostatných prípadoch valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov 

členov spoločenstva, ktorých podiely nespravuje alebo s nimi nenakladá  Slovenský 

pozemkový fond. 

 

Na valnom zhromaždení sa hlasuje verejne.  

Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol 

o neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia, 

 

3. Výbor 

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

a rozhoduje o všetkých záležitostiach o ktorých to ustanovuje zák.č. 97/2013 Z.z. 

o pozemkový spoločenstvách, zmluva o pozemkovom spoločenstve alebo stanovy alebo 

o ktorých tak rozhodne valné zhromaždenie, ak nie sú uvedeným zákonom zverené iným 

orgánom spoločenstva. 

b) Výbor  zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu. 

c) Výbor koná za členov spoločenstva pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach 

podnikania na spoločnej nehnuteľnosti, ich spoločného užívania a obstarávania 

spoločných vecí vyplývajúcich z ich vlastníctva, alebo ich môže zastupovať vo veciach 

nadobúdania vlastníctva k sporným nehnuteľnostiam, ktoré sa majú stať súčasťou 

spoločnej nehnuteľnosti. 

d) Výbor má 7 členov. Predsedu spoločenstva volí valné zhromaždenie. 

e) 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. 

f) Predsedu v prípade jeho neprítomnosti zastupuje poverený člen výboru zapísaný v registri. 

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

zhromaždenie. 

h) Výbor vedie zoznam členov spoločenstva.  

i) Výbor je povinný umožniť každému, kto osvedčí právny záujem, nahliadnúť do zoznamu. 

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

o členstve v spoločenstve a výpis zo zoznamu.   

k) Predkladá zhromaždeniu spolu s ročnou účtovnou uzávierkou aj návrh spôsobu rozdelenia 

zisku, alebo spôsob úhrady straty. 

l) Predkladá valnému zhromaždeniu oznámenie člena o prevode členského podielu. 

m) Výbor je povinný informovať orgán štátnej správy lesného hospodárstva  o zasadnutí 

zhromaždenia do 30 dní odo dňa jeho konania. 

 

4. Dozorná rada. 

a) Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov. Za 

výkon svojej činnosti zodpovedá valnému zhromaždeniu. 
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b) 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.  

c) Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore. 

d) Na čele dozornej rady je predseda, ktorého volí dozorná rada z členov dozornej rady. 

e) Dozorná rada má právo zvolať valné zhromaždenie, ak 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. V takom prípade má dozorná rada 

povinnosti výboru podľa § 14 ods. 1 zák.č.97/2013 Z.z. 

 

 

 

Článok 4. 

Spôsob voľby, odvolávania a volebné obdobie orgánov spoločenstva. 

 

a) O spôsobe hlasovania pri voľbe do orgánov spoločenstva (verejne alebo tajne) rozhoduje 

valné zhromaždenie. Členov výboru a dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. 

Predsedu a  hospodára spoločenstva  volí valné zhromaždenie z navrhnutých kandidátov 

na tieto funkcie. 

O ostatných záležitostiach spoločenstva sa hlasuje verejne. 

b) Volebné obdobie výboru a dozornej rady sú štyri  roky. 

 

 

 

Článok 5. 

Práva a povinnosti členov. 

 

1. Člen spoločenstva má právo : 

a) podieľať sa na činnosti spoločenstva tak, aby bol napĺňaný účel spoločenstva 

a zdržiavať sa konania, ktoré by tomuto účelu odporovalo,  

b) voliť a byť volený do orgánov spoločenstva, 

c) podávať orgánom spoločenstva písomné podnety a sťažnosti na činnosť 

v spoločenstve ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

a žiadať o nápravu, 

d) byť informovaný o činnosti spoločenstva, ak o to požiada,  

e) zúčastňovať sa na valnom zhromaždení spoločenstva, podávať návrhy, pripomienky 

a požadovať vysvetlenia týkajúce sa činnosti spoločenstva, 

f) na podiel zo zisku spoločenstva, ktorý zhromaždenie schválilo na rozdelenie, 

 

2. Člen spoločenstva je povinný : 

a) zúčastňovať sa na činnosti spoločenstva, 

b) dodržiavať stanovy a ďalšie vnútorné pokyny spoločenstva, 

c) plniť uznesenia spoločenstva, 

d) uhradiť škodu, ktorú spôsobil spoločenstvu svojim konaním, 

e) chrániť a zveľaďovať majetok spoločenstva, 

f) pri nadobudnutí vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti je povinný do 2 

mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve. 

g) oznámiť spoločenstvu všetky zmeny skutočností evidovaných v zozname členov do 

dvoch mesiacov od ich vzniku  
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Článok 6. 

Druh činnosti spoločenstva. 

 

Spoločenstvo na spoločnej nehnuteľnosti hospodári v lesoch a na poľnohospodárskych 

pozemkoch  v súlade s príslušnými zákonnými predpismi.  

 

 

Článok 7. 

Vykonávanie podnikateľskej činnosti spoločenstvom. 

 

Prípadné vykonávanie podnikateľskej činnosti bude spoločenstvo vykonávať v súlade 

s osobitnými zákonnými predpismi.  

  

 

Článok 8. 

 

1. Slovenský pozemkový fond nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti v počte 1 601 

468/1 764 000 podielov z celkového počtu 1 764 000/1 764 000 podielov.     

2. Slovenský pozemkový fond spravuje s podielmi spoločnej nehnuteľnosti v počte 

46998/1 764 000 podielov z celkového počtu 1 764 000/1 764 000 podielov.  

3. Urbárska obec pozemkové spoločenstvo Krasňany spravuje s podielmi spoločnej 

nehnuteľnosti v počte 79998/1 764 000 podielov z celkového počtu 1 764 000/1 764 000 

podielov.  

 

V spoločnej nehnuteľnosti nie sú v správe podiely podľa § 10 ods.6 zák.č. 97/2013 Z.z. 

 

 

 

Článok 9.  

Zrušenie a zánik pozemkového spoločenstva. 

             . 

Spoločenstvo sa zrušuje: 

1. Nadobudnutím vlastníctva k spoločnej nehnuteľnosti 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, zastavením 

konkurzného konania pre nedostatok majetku, zrušením konkurzu pre nedostatok majetku 

alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku. 

4. Rozhodnutím valného zhromaždenia. 

5. Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra. 

 

 

 

Článok 10. 

Spoločné a záverečné ustanovenia. 

 

1. Pre podrobnejšiu úpravu práv a povinností členov spoločenstva, vnútornú organizáciu 

spoločenstva, pôsobnosť jeho orgánov, spôsob zvolávania a organizáciu zasadnutia 

zhromaždenia, hlasovací poriadok zhromaždenia a zásady hospodárenia spoločenstva, 
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príp. ďalšie otázky na ktorých sa členovia spoločenstva dohodnú, vydá spoločenstvo 

stanovy. 

2. Súčasťou zmluvy o spoločenstve je zoznam členov spoločenstva. 

3. Spoločenstvo je založené v zmysle zák. č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách 

a je právnická osoba. 

4. Zmluva o spoločenstve bola schválená valným zhromaždením konaného dňa 25.01.2016. 

 

 

 

 

 

V Krasňanoch, dňa 25.01.2016. 

 

 

 


