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PRÍRUČKA K ZÁKONU Č. 110/2018 

 

 

OBMEDZENIE DROBENIA A UMOŽNENIE SPÁJANIA PODIELOV POD 2 000 M2 

 

§ 2 ods. 3: „Pri prevode a prechode podielu na spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť 

spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera menšia ako 

2 000 m2; zlúčením podielov môže vzniknúť podiel, ktorému zodpovedá výmera menšia než 

2 000 m2.“ 

 Doteraz sa toto obmedzenie vzťahovalo len na prevod (predaj, darovanie, zámena). 

 Doteraz niekto, kto mal majetkový podiel, ktorý predstavoval výmeru o rozlohe napr. len 

500 m2, chcel tento podiel darovať niekomu, čo mal len, napr. 1 000 m2, tak to nemohol 

učiniť, pretože by tým vznikol majetkový podiel predstavujúci výmeru pod 2 000 m2. Teraz 

to umožnené už je z dôvodu, aby sa menšie podiely mohli sceľovať a len väčšie nemohli 

drobiť pod výmeru 2 000 m2. 

 

 

POVINNOSŤ SPOLOČENSTVA USTANOVIŤ PODMIENKY PRE VYPOVEDANIE 

ALEBO ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O SPOLOČENSTVE 

 

§ 5 ods. 1 písm. k): „Zmluva o spoločenstve musí byť písomná a musí obsahovať dôvody 

vypovedania alebo odstúpenia od zmluvy o spoločenstve, ak ide o vlastníka spoločne 

obhospodarovanej nehnuteľnosti, a spôsob a rozsah úhrady alebo vyrovnania nákladov 

skutočne a účelne vynaložených na obhospodarovanie spoločne obhospodarovanej 

nehnuteľnosti počas trvania spoločného obhospodarovania.“ 

 Dôvody môžete uviesť, napr. opakované porušovanie členských práv zo strany 

spoločenstva, opakované spôsobovanie škody na majetku spoločenstva zo strany výboru, 

opakované vykazovanie hospodárskej strany spoločenstva. 

 Určite si spôsob, ktorým vypočítate to, v akom rozsahu majú byť odchádzajúcim členom 

vyrovnané náklady spoločenstvu, ktoré spoločenstvo malo pri obhospodarovaní spoločne 

obhospodarovanej nehnuteľnosti počas trvania spoločného obhospodarovania, a určte si aj 

ostatné náležitosti spôsobu vyrovnania nákladov (v hotovosti, na bankový účet, do kedy, na 

akom mieste, prípadne iné náležitosti). 

 

 

ÚPRAVA JEDNEJ Z PODMIENOK NA ZRUŠENIE SPOLOČENSTVA 

 

§ 6 ods. 1 písm. a): „Spoločenstvo sa zrušuje znížením počtu členov spoločenstva na menej ako 

päť.“ 

 Doposiaľ to bolo tak, že sa počet členov musel znížiť na jedného. 

 Toto pravidlo bolo ustanovené z toho dôvodu, že spoločenstvo nemôže fungovať pri počte 

členov, ktorý je menší ako štyri, pretože s ohľadom na § 13 ods. 2 a § 16 ods. 3 musia byť 

minimálne traja členovia spoločenstva členmi výboru a s ohľadom na ô 13 ods. 2 a § 17 ods. 

2 minimálne dvaja členmi dozornej rady.
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VYJASNENIE TOHO, ŽE STAVBA NIE JE SPOLOČNOU NEHNUTEĽNOSŤOU 

 

§ 8 ods. 1: „[…] Spoločnou nehnuteľnosťou nie je stavba.“ 

 Doposiaľ v zákone nebolo výslovne uvedené, že spoločnou nehnuteľnosťou nie je stavba, 

a preto si niektorí ľudia to vysvetľovali tak, že spoločnou nehnuteľnosťou teda môže byť 

ako pozemok tak aj stavba. Z toho dôvodu sa to do zákona teraz uviedlo výslovne, aby sa tu 

odstránila právna neistota. 

 Stavba je buď to majetkom spoločenstva, v čoho prípade má každý člen spoločenstva na nej 

podiel podľa § 20 ods. 1, alebo je majetkom fyzickej osoby alebo osôb alebo nejakej inej 

právnickej osoby. 

 

 

NEOBMEDZENÁ MOŽNOSŤ ROZDEĽOVANIA SPOLOČNEJ NEHNUTEĽNOSTI 

 

§ 8 ods. 2: „Od pozemku alebo pozemkov patriacich do spoločnej nehnuteľnosti možno na 

základe rozhodnutia spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti na zhromaždení oddeliť 

novovytvorený pozemkov. […]“ 

 Doposiaľ to bolo tak, že valné zhromaždenie mohlo spoločnú nehnuteľnosť rozdeliť len 

v piatich prípadoch. Teraz to môže urobiť svojvoľne kedykoľvek. 

 

 

VSTUP NOVÉHO VLASTNÍKA DO PRÁV A POVINNOSTÍ ČLENA SPOLOČENSTVA 

 

§ 9 ods. 3: „Nadobúdať vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti vstupuje do 

práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu a dňom vstupu do práv 

a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu pristupuje aj k zmluve 

o spoločenstve.“ 

 Doposiaľ to bolo tak, že po nadobudnutí vlastníckeho práva k podielom mal ich vlastník 

povinnosť do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve 

o spoločenstve. Teraz k zmluve pristupuje automaticky momentom nadobudnutia 

vlastníckeho práva, čiže zápisom do katastra nehnuteľností. 

 

 

PREDNOSŤ OSTATNÝCH VLASTNÍKOV PRI PREVODE PODIELOV NA TRETIU 

OSOBU 

 

Zrušenie všeobecného ustanovenia o predkupnom práve okrem prípadu SPF 

 

§ 9 ods. 7: „Na prevod podielu na spoločnej nehnuteľnosti sa nevzťahuje všeobecné 

ustanovenie o predkupnom práve, ak nejde o prevod podľa § 11 ods. 2.“ 

 Nakoľko sa týmto ustanovením ruší všeobecné ustanovenie o predkupnom práve, tak 

predkupné právo nemajú ani spoluvlastníci a ani blízke osoby člena, ktorý svoj podiel 

prevádza. 

 Predkupné právo ostáva iba vo vzťahu k podielom spoločnej nehnuteľnosti, ktoré spravuje 

fond podľa § 10 ods. 1.  
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Prednostné právo ostatných vlastníkov podielov na spoločnej nehnuteľnosti pri prevode 

spoluvlastníckeho podielu vlastníka 

 

§ 9 ods. 8: „Ak vlastník podielu na spoločnej nehnuteľnosti prevádza spoluvlastnícky podiel 

na tretiu osobu, je povinný ho ponúknuť ostatným vlastníkom podielov na spoločnej 

nehnuteľnosti; podiel možno ponúknuť prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia 

záujem ostatní vlastníci podielov alebo v ich mene spoločenstvo podľa odseku 10, možno ho 

previesť tretej osobe.“ 

 Prevodom je predaj, darovanie a zámena. 

 Postup je nasledovný: 

o Ak vlastník podielu na spoločnej nehnuteľnosti prevádza spoluvlastnícky podiel na 

niekoho, kto nie je spoluvlastníkom na spoločnej nehnuteľnosti, tak: 

 musí ho ponúknuť ostatným spoluvlastníkom, pričom ponuka pozostáva 

z určenia veľkosti prevádzaného podielu a ceny, za ktorú má byť prevádzaný 

(každá zmena v týchto parametroch je novou ponukou a teda ponúknutie 

musí byť realizované znovu), 

 ponuku podľa prvého bodu môže vykonať aj prostredníctvom výboru, 

 ak spoločenstvo bolo valným zhromaždením poverené na nakupovanie 

podielov na ostatných spoluvlastníkov podľa § 14 ods. 7 písm. e) (poverenie 

spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej 

nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 10), tak toto kvázi „predkupné právo“ má spolu 

s ostatnými spoluvlastníkmi, respektíve na miesto nich aj spoločenstvo 

a môže sa v tomto kole uchádzať o kúpenie prevádzaného podielu, 

 ak o prevádzaný podiel neprejavia ostatní spoluvlastníci alebo spoločenstvo 

v prípade podľa predošlého bodu, tak ho prevádzajúci vlastník môže previesť 

tretej osobe. 

 

 

PREVÁDZANIE PODIELOV NA SPOLOČNEJ NEHNUTEĽNOSTI VÝBOROM NA 

MENO VLASNTNÍKOV SPOLOČNEJ NEHNUTEĽNOSTI 

 

§ 9 ods. 10: „Ak výbor 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.“ 

 Výbor môže na základe zmocnenia valným zhromaždením podľa § 14 ods. 7 písm. e) 

previesť (odkúpiť alebo prijať dar) podiel na spoločnej nehnuteľnosti od prevádzajúceho 

člena nie na spoločenstvo, čím by sa spoločenstvo stalo vlastníkom a členom samé v sebe, 

ale na ostatných členov. 

 

 

OBMEDZENIE MNOŽSTVA PODIELOV, KTORÉ MÔŽE SPOLOČENSTVO NA 

SPOLOČNEJ NEHNUTEĽNOSTI NADOBUDNÚŤ 

 

§ 9 ods. 10: „Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti 

alebo k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti na spoločenstvo je zakázaný, ak by podiel 

spoločenstva na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti 

presiahol 49 %.“ 
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 Doposiaľ spoločenstvo nemohlo získavať podiely na spoločnej nehnuteľnosti. Teraz to už je 

umožnené, avšak nemôže mať väčší podiel, ako 49 % z celkovej výmery spoločnej 

nehnuteľnosti. 

 

 

SPÔSOB ODMEŇOVANIA PRE SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND 

 

§ 10 ods. 3: „Fond nemôže užívať pozemky, ktoré zodpovedajú podielom na spoločnej 

nehnuteľnosti podľa odsekov 1 a 2, ale užíva ich spoločenstvo; fond prijíma podiel na zisku 

alebo na nájomnom podľa § 20“. 

 

 

USTANOVENIE POVINNOSTI SPOLOČENSTVU NA URČENIE SPÔSOBU 

NASTUPOVANIA NÁHRADNÍKOV ČLENOV ORGÁNOV (OKREM ZHROMAŽDENIA) 

 

§ 13 ods. 5: „Podrobnosti o orgánoch spoločenstva, spôsobe ich ustanovenia, vzniku a zániku 

členstva v týchto orgánoch, nastupovaní náhradníkov členov týchto orgánov a o ich činnosti 

upraví zmluva o spoločenstve alebo stanovy.“ 

 Ustanovenie ukladá spoločenstvu už aj povinnosť upraviť spôsob nastupovania náhradníkov 

členov volených orgánov. 

 

 

OKAMŽITÁ ZMENA REGULÁRNEHO ZASADNUTIA ZHROMAŽDENIA NA 

ČIASTKOVÚ SCHÔDZU 

 

§ 14 ods. 3: „[…] Výbor môže v pozvánke uviesť, že ak na zasadnutí zhromaždenia nebude 

dostatočná účasť na to, aby sa dosiahlo rozhodnutie podľa § 15 ods. 2, považuje sa toto 

zasadnutie za prvú čiastkovú schôdzu; zároveň uvedie miesto, dátum a hodinu konania 

ďalších čiastkových schôdzí. […]“ 

 Touto vetou v § 14 ods. 3 sa ustanovuje možnosť zmeniť „regulárne“ zasadnutie 

zhromaždenia na čiastkovú schôdzu. Toto umožní vyhnúť sa tomu, že ak sa „reguĺárneho“ 

zasadnutia zhromaždenia nezúčastní nadpolovičná väčšina členov, tak sa zasadnutie zmení 

na čiastkovú schôdzu, čím nebude potrebné, aby bola prítomná nadpolovičná väčšina, ale 

započíta sa do celkového počtu prítomných na všetkých čiastkových schôdzach, ktoré majú 

dokopy tvoriť jedno „regulárne“ zasadnutie valného zhromaždenia. 

 Týmto ustanovením sa dá vyhnúť tomu, že schôdza by v prípade nedostatočného počtu 

prítomných členov bola usporiadaná zbytočne a musela sa zrušiť, v čoho dôsledku by ako 

spoločenstvo, tak aj členovia mali zbytočne vynaložené náklady. 

 

 

KOREŠPONDENČNÉ HLASOVANIE 

 

§ 14 ods. 6: „Výbor môže rozhodnúť o uskutočnení zasadnutia zhromaždenia formou 

korešpondenčného hlasovania, ak to vyplýva zo zmluvy o spoločenstve alebo zo stanov. Výbor 

pripojí k pozvánke materiály, o ktorých má zhromaždenie rokovať, hlasovacie lístky 

a návratovú obálku a v pozvánke uvedenie dátum, do ktorého má byť odoslaná návratová 

obálka s hlasovacím lístkom, a poučenie o spôsobe hlasovania a úprave hlasovacieho lístka. Na 
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zvolanie zasadnutia zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania sa primerane 

vzťahujú odseky 2 až 4.“ 

 Zaviedla sa možnosť realizovať zasadnutie a rozhodovanie valného zhromaždenia na 

diaľku. V praxi tu ale môže byť problém s tým, že takéto rokovanie je „nepružné“, pretože 

pokiaľ sa väčšina nestotožní s návrhom programu, ktorý bol zaslaný v pozvánke, alebo ho 

bude chcieť aj niektorí člen doplniť, tak bude potrebné znovu do návrhu programu takéto 

reakcie zapracovať a znovu odoslať na hlasovanie. 

 Za predpokladu, že by všetci súhlasili s návrhom programu, tak môže nastať ešte aj taká 

situácia, že, napríklad, by niekto nesúhlasil s niektorým návrhom na uznesenie, opäť 

napríklad, s návrhom na rozdelenie zisku, k čomu je navyše potrebné predložiť nový návrh, 

o ktorom sa má hlasovať, a aj jeho samotné predloženie si vyžaduje určitú mieru diskusie 

medzi členmi na zasadnutí valného zhromaždenia, čo v takomto prípade bude 

s odhliadnutím na možnosť vydiskutovania si vecí pred zasadnutím valného zhromaždenia, 

nemožné. 

 

 

POVEROVANIE VÝBORU NA ODKUPOVANIE PODIELOV NA MENO ČLENOV 

 

§ 14 ods. 7: „Do pôsobnosti zhromaždenia patrí: […], e) rozhodovať o poverení spoločenstva 

konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 10, 

[…]“ 

 Ide už vyššie spomínané ustanovenie, ktoré dáva valnému zhromaždeniu právomoc poveriť 

spoločenstvo, za ktoré bude v tomto prípade rozhodovať výbor podľa § 9 ods. 10, respektíve 

podľa § 16 ods. 2 písm. d). 

 Prevádzajúci vlastník podielu na spoločnej nehnuteľnosti nech si ale v prípade predaja tohto 

svojho podielu je vedomí toho, že objem peňazí, za ktoré spoločenstvo tento podiel od neho 

odkupuje, je z časti tvorený aj jeho peniazmi, a tak nech je pri predaji o túto hodnotu 

predajná cena navýšená. 

 

 

PLATNOSŤ ROZHODNUTÍ ZHROMAŽDENIA V PRÍPADE NEDODRŽANIA LEHOTY 

NA POZVANIE ČLENOV NA JEHO ZASADNUTIE 

 

§ 14 ods. 8: „Nedodržaním lehoty na uverejnenie oznámenia alebo lehoty na zaslanie 

pozvánky podľa odseku 2 nie je dotknutá platnosť rozhodnutia zhromaždenia, ak rozhodlo 

podľa § 15 ods. 1 až 3.“ 

 V prípade, ak nestihnete pozvánku zaslať 30 dní pred konaním zasadnutia valného 

zhromaždenia alebo uverejniť oznámenie 25 dní pred týmto zasadnutím, tak ak budú 

splnené podmienky podľa § 15 ods. 1 až 3 (hlavne tá podmienka, že zhromaždenie bolo 

schopné rozhodovať, respektíve rozhodovalo nadpolovičnou väčšinou hlasov), tak tieto 

rozhodnutia nie je možné zneplatniť súdnym rozhodnutím v prípade, ak by ich platnosť 

niektorý člen spochybnil z dôvodu, že mu pozvánka nebola odoslaná v zákonnej lehote 30 

dní alebo oznámenie o konaní zasadnutia nebolo uverejnené v lehote 25 dní. 

 Môže tu ale nastať ale aj nie dobrá situácia, a to v takej podobe, že tu v zlom prípade môže 

byť zo strany výboru alebo niekoho, kto naň bude mať dosah, záujem niektorým členom 

spoločenstva znemožniť zúčastnenie sa na zasadnutí valného zhromaždenia, a tak týmto 

členom výbor pošle pozvánku len niekoľko dní pred konaním zasadnutia zhromaždenia 
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alebo aj neskôr, ak aj vôbec, respektíve tak, aby nemali dostatok času na pripravenie alebo 

dostavenie sa na zasadnutie zhromaždenia. 

 

 

NEÚČASŤ SPOLOČENSTVA NA HLASOVANÍ, AK JE ČLENOM SAMÉ SEBA 

 

§ 15 ods. 1: „[…] Spoločenstvo, ktoré je členom seba samého, nemá pri rozhodovaní 

zhromaždenia žiadne hlasy.“ 
 

 

NEZOHĽADŇOVANIE MŔTVYCH ČLENOV PRI ROZHODOVANÍ ZHROMAŽDENIA 

 

§ 15 ods. 3: „Hlas člena spoločenstva, ktorý nie je známy a ktorého podiel nespravuje 

a s ktorým nenakladá fond ani správca, sa pri rozhodovaní zhromaždenia nezohľadňuje.“ 

 V zákone nie je výslovne uvedené, koho je za tohto známeho člena považovať. Dôvodová 

správa ale uvádza, že ide o člena, ktorý je známy ale je mŕtvy a teda len nemôže uplatňovať 

svoje členské práva. 

 

 

MINIMÁLNY POČET ČLENOV VÝBORU 

 

§ 16 ods. 3: „Výbor má najmenej troch členov. […]“ 

 Podľa predošlého znenia mal výbor mať najmenej päť členov. Toto sa znížilo z dôvodu, že 

niektoré spoločenstvá majú problém s personálnym obsadzovaním výboru a teda pri 

menšom počte bude jednoduchšie nájsť dostatočný počet záujemcov. 

 

 

POTVRDZOVANIE PRÁVNYCH ÚKONOV PODPISOM 

 

§ 16 ods. 4: „[…] Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je 

potrebný podpis predsedu.“ 

 Podľa predošlého znenia bol „potrebný podpis predsedu a aspoň jedného ďalšieho člena 

výboru“. Toto ustanovenie tiež spôsobovalo ťažkosti pri hľadaní ďalšieho člena výboru na 

podpísanie. Teraz už teda stačí len podpis predsedu. 

 

 

PRÁVOMOCI SPOLOČENSTVA V PRÍPADE NEFUNKČNOSTI VÝBORU 

 

§ 16 ods. 7: „Spoločenstvo, v ktorom výboru uplynulo funkčné obdobie a nie je zvolený nový 

výbor, alebo v ktorom výbor nemá počet členov podľa odseku 3 a na uvoľnené miesto 

nenastúpil náhradník, až do zvolenia nového výboru alebo člena výboru vykonáva len a) 

úkony smerujúce k zvolaniu zasadnutia zhromaždenia na voľbu výboru alebo člena výboru, 

b) náhodnú ťažbu a činnosť zameranú na ochranu lesa, c) úkony súvisiace s plnením daňovej 

povinnosti.“ 

 Doposiaľ sa na prípad nezvolenia nového orgánu v prípade uplynutia jeho volebného 

obdobia vzťahovalo ustanovenie starého § 14 ods. 3: „Ak uplynie volebné obdobie orgánu 

spoločenstva a nie je zvolený nový orgán, zasadnutie zhromaždenia zvolá obvodný lesný 

úrad. Takto zvolaného zasadnutia zhromaždenia sa zúčastní zamestnanec miestne 
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príslušného obvodného lesného úradu, ktorý ho bude viesť až do zvolenia predsedu 

zhromaždenia.“. 

 Aby sa dosiahla samostatnosť a nezávislosť spoločenstva od relatívne nadbytočného zásahu 

iných osôb, teda aj okresného úradu, ako je uvedené v predošlom bode, tak sa prijalo 

ustanovenie, že spoločenstvo si tieto veci môže naďalej riešiť interne bez potreby dohľadu 

iných osôb. Valné zhromaždenie má v takom prípade obmedzené právomoci, aby (ako sa 

uvádza aj v dôvodovej správe k zákonu č. 110/2018 Z. z.) došlo k prinúteniu „členov 

spoločenstva k aktivite a k odstráneniu príčin nefunkčnosti výboru.“ 

 

 

VEDENIE ZOZNAMU ČLENOV SPOLOČENSTVA 

 

Povinnosti spoločenstva 

 

§ 18 ods. 1: „Spoločenstvo vedie zoznam členov podľa údajov katastra nehnuteľností. Do 

zoznamu členov sa zapisuje meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, 

názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, pomer účasti člena spoločenstva na výkone 

práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve, dátum vzniku členstva 

v spoločenstve, právny predchodca člena spoločenstva a dátum zápisu do zoznamu členov. Do  

zoznamu členov možno zapisovať aj právny dôvod vzniku členstva a spôsob vyplatenia 

podielu na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva, ak to vyplýva 

zo zmluvy o spoločenstve.“ 

 Z ustanovenia prvej vety § 18 ods. 1 vyplýva, že spoločenstvo je tie z údajov uvedených 

v druhej vete, ktoré sú zistiteľné z katastra nehnuteľností, resp. z LV (čiže titul, priezvisko, 

meno, rodné meno/názov, miesto trvalého pobytu/sídlo, dátum narodenia/IČO, pomer účasti 

člena vypočítaný na základe vlastnenej výmery), povinné si zisťovať samo bez ohľadu na 

povinnosť členov nahlasovať zmenu týchto údajov podľa § 18 ods. 3. Ostatné údaje podľa 

prvej vety ods. 1 (dátum vzniku členstva, právny predchodca a dátum zápisu) by malo 

postupovať tak, že: 

o  s ohľadom na § 18 ods. 3 je člen spoločenstva povinný spoločenstvu nahlásiť dátum 

vzniku členstva (vychádzajúc z rozhodnutia správy katastra o zápise vlastníckeho 

práva k nehnuteľnosti), 

o ďalej právneho predchodcu má spoločenstvu povinnosť nahlásiť člen spoločenstva, 

pretože v momente vystriedania člena spoločenstvo nevie z katastra zistiť, kto bol 

členom pred ním (aj keď reálne vie, kto bol člen predtým, pretože ho evidovalo, no 

táto povinnosť sa viaže len na sledovanie katastra nehnuteľností) a na nahliadanie do 

katastrálneho operátu nie je podľa § 3a a § 68 ods. 3 oprávnené,  

o a nakoniec dátum zápisu do zoznamu odporúčame z logických dôvodov aby 

realizovalo samočinne, aj keď tu je zákon pravdepodobne neúmyselne nedoladený. 

 Z ustanovenia tretej vety § 18 ods. 1 vyplýva, že ak je v zmluve o spoločenstve ustanovená 

povinnosť zapisovať aj právny dôvod vzniku členstva a spôsob vyplatenia podielu na zisku 

a majetku určenom na rozdelenie medzi členov, tak sa majú zapisovať aj tieto skutočnosti. 

Nakoľko je právny dôvod vzniku členstva evidovaný vo verejnej časti katastrálneho operátu 

na LV, tak je spoločenstvo povinné túto skutočnosť si zisťovať a zapisovať bez ohľadu na 

nahlásenie od člena. Povinnosť zapisovať spôsob vyplatenia podielu na zisku a majetku 

určenom na rozdelenie odporúčame z logických dôvodov aby spoločenstvo realizovalo 

samočinne. 
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Povinnosti členov spoločenstva, fondu a správcu 

 

§ 18 ods. 3: „Do zoznamu členov a do zoznamu nehnuteľností sa zapisujú zmeny evidovaných 

skutočností vrátane zmien v členstve spoločenstva a zmien údajov o spoločnej nehnuteľnosti 

alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach. Členovia spoločenstva, fond a správca 

sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov 

odo dňa ich vzniku. Spoločenstvo je povinné zapísať do zoznamu členov a do zoznamu 

nehnuteľností zmeny evidovaných skutočností do piatich dní odo dňa ich nahlásenia.“ 

 Z ustanovení prvej a tretej vety vyplýva, že sa do zoznamov zapisujú všetky zmeny 

evidovaných skutočností do piatich dní odo dňa ich nahlásenia. 

 Z ustanovení druhej vety vyplýva, že členovia, fond a správca sú povinní všetky zmeny 

nahlasovať spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku. Pokiaľ si členovia tieto 

povinnosti neplnia a spoločenstvo, respektíve zvyšní členovia by mali záujem, aby tieto 

skutočnosti nahlasovali, tak nech sa do zmluvy o spoločenstve uvedie sankcia pre tých, 

ktorý tieto skutočnosti v zákonnom termíne nenahlásia, napríklad, v takej podobe, že z jeho 

podielu na zisku mu bude stiahnutá určitá čiastka alebo že zaplatí pokutu ako fyzická osoba, 

alebo bude posunutý v poradovníku na drevo, prípadne bude uplatnená iná forma sankcie. 

 

 

VYBERANIE POPLATKOV OD ČLENOV ZA VYHOTOVOVANIE KÓPIÍ 

NIEKTORÝCH DOKLADOV 

 

§ 21 ods. 3: „Spoločenstvo môže od člena spoločenstva, fondu alebo správcu požadovať 

úhradu skutočných nákladov nevyhnutných na vyhotovenie kópií dokladov podľa odseku 2 

(doklady týkajúce sa hospodárenia spoločenstva); to sa primerane vzťahuje na vyhotovenie 

výpisu zo zoznamu členov a zo zoznamu nehnuteľností podľa § 18 ods. 4 písm. b).“ 

 Aby mohlo spoločenstvo pokrývať náklady, ktoré mu budú vznikať pri vyhotovovaní kópií 

dokladov pre členov spoločenstva, tak môže od týchto členov požadovať úhradu za toto 

vyhotovenie. Toto ustanovenie sa ale nevzťahuje na vyhotovenie zmluvy a vyhotovenie 

stanov podľa § 5 ods. 4. 

 

 

 

Vypracoval: 
 

V Čeríne, 05.12.2018 

 

 

 

 

 

 

          Mgr. Martin Kvak 

                  predseda 
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