
                ZDRUŽENIE  VLASTNÍKOV  SPOLOČENSTEVNÝCH  A SÚKROMNÝCH  LESOV  

                      BANSKOBYSTRICK0HO  KRAJA,  ŠTUDENTSKÁ  20,  960 01  ZVOLEN  

___________________________________________________________________________  

 

                                                       Z Á P I S N I C A  
zo zasadnutia predstavenstva Združenia vlastníkov  spoločenstevných  a súkromných  lesov  

Banskobystrického  kraja,  ktoré  sa  uskutočnilo dňa : 20. februára 2017  o 13.00 hod. v zasadačke  

Vysokoškolského  lesníckeho  podniku  TU  vo  Zvolene,  Študentská  ul. č.20. 

 

Prítomní : podľa  pripojenej  prezenčnej  listiny  

 

P R O G R A M : 

1.Kontrola plnenia  uznesení  z posledného zasadnutia predstavenstva. 

2. Informácia  o aktivitách Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska  za mesiac december    

    2016 a január – február 2017.    

3. Informácia  o aktuálnom stave poistenia členov  lesnej stráže v poisťovni UNIQA. 

4. Informácia  o stave finančných prostriedkov na BÚ združenia a stave platenia  členských  

    príspevkov a poistenia členov LS za rok 2016 a 2017  

5. Predloženie pracovných materiálov na diskusiu a následné schválenie, ktoré budú predložené na    

    VZ Združenia za rok 2016, ktoré sa bude konať v mesiaci marec 2017.   

    • Informácia o hospodárení Združenia v roku 2016   

    • Návrh rozpočtu Združenia na rok 2017   

    • Návrh projektu vzdelávacej a poradenskej činnosti na rok 2017  

    • Návrh Uznesenia z VZ  Združenia    

6. Rôzne:  

    • Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na vzdelávaciu a poradenskú činnosť – MPRV SR.  

    • Informácia Daňového úradu o poukázaní podielu zaplatenej dane v roku 2016 združeniu.   

       Výzva na odvedenie podielu dane aj za rok 2016 v roku 2017. 

    • Informácia  z pracovného stretnutia na MPRV SR s Radou združení vlastníkov neštátnych lesov SR    

       24.01.2017 – Ing. Olajec.  

    • Informácia o predložených legislatívnych návrhoch zo strany Pozemkových spoločenstiev.  

    • Informácia  o osobnom rozhovore s Ing. Róbertom Smrečekom  z TU vo Zvolene na tému lesného   

       hospodárstva.    

    • Informácia o zmene e-mailovej adresy  mesačného periodika  Lesmedium SK : E-mail:  

       lesmedium.fillo@gmail.com    

    • Informácia  z poradenskej a konzultačnej činnosti so zástupcami Pozemkových spoločenstiev    

       u nás v kancelárii Združenia, alebo e-mailovou formou.   

    • Poznatky a skúsenosti s našou webovou stránkou. Návrhy na zlepšenie stránky a komunikácie      

       s Pozemkovými spoločenstvami.    

    • Vyhodnotenie Seminára  konaného dňa  07.02.2017 

    • Rôzne 

7. Záver 
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   Zasadnutie  predstavenstva  otvoril  a viedol predseda  Združenia  JUDr. Peter Čiampor. Privítal 

všetkých  prítomných. Konštatoval, že  predstavenstvo je uznášania schopné.  Predložil  na  

schválenie  program. Navrhol z programu vynechať bod číslo 3. Program so zmenou bol 

jednohlasne schválený.   

 

Ad.1. Kontrolu  plnenia  uznesení  z posledného  zasadnutia  Predstavenstva  vykonal  JUDr.Čiampor.  

Konštatoval, že  všetky  uznesenia  z posledného  zasadnutia Predstavenstva  sa plnia.  Úloha – 

predložiť návrh konsolidačných opatrení sa plní a bude predložená na VZ 8.04.2017.  

Ad.2. Ústnu informáciu  o aktivitách Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska za mesiac 

december 2016 a za mesiac január – február 2017  podal  JUDr. Čiampor. Konštatoval,  že posledné 

zasadnutie Rady sa uskutočnilo dňa 18.01.2017 za účasti GR sekcie lesníckej a spracovania dreva 

MPRV SR Ing. Kicku. Bola zhodnotená činnosť Rady za rok 2016. Vyhodnotili sme plnenie 

legislatívnych požiadaviek neštátnych lesov vo vzťahu k MPRV SR a MŽP SR. Rada schválila zástupcov 

neštátnych lesov do pracovných komisií MPRV SR na novelizácie niektorých zákonov / Zákon 

o reštitúciách,  Zákon o lesoch, Zákon 97/2013 Z.z., Zákon o poľovníctve/.  Do komisie k Zákonu 

o reštitúciach bol  delegovaný za naše združenie Ing. Olajec  a k zákonu č. 97/2013 Z.z. JUDr. Čiampor. 

Rada  prijala nové rozhodnutie – neorganizovať kongres neštátnych lesov tak, ako bol plánovaný. 

Počkáme, ako MPRV SR bude v tomto roku riešiť naše požiadavky. Potom sa rozhodneme. 

Ďalej informoval o stretnutí zástupcov Rady na MPRV SR 24.01.2017. Na stretnutí  sa riešili 

nasledovné tézy: Nastavenie a prerozdeľovanie verejných zdrojov PRV SR 2014 – 2020 určených pre 

financovanie lesov a ich funkcií, vylúčiť z financovania  projekt protipožiarneho monitorovacieho 

systému, nastaviť prioritne podporu neštátnych vlastníkov lesov a ich združovanie , nastavenie 

spolupráce neštátneho a súkromného sektora, zníženie administratívnej zaťaženosti pri PRV, 

kombinácia obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy, zriadenie pracovnej skupiny pri 

monitorovacom výbore PRV SR 2014-2020 lesníctvo a klimatické zmeny, vytvorenie výzvy pre 

vzdelávanie, poradenstvo a lesnícku techniku. Na stretnutí  za naše Združenie bol prítomný Ing. Igor 

Olajec, podpredseda Združenia, ktorý podal podrobnú informáciu zo stretnutia. 

 

Ad.4. Informáciu  o stave finančných prostriedkov na BÚ združenia a stave platenia  členských  

príspevkov a poistenia členov LS  predniesol  JUDr. Peter Čiampor. Konštatoval  tieto skutočnosti : 

Počet členov združenia :171. 

Stav bežného účtu k 31.12.2015 : 4 589,61 €  

Stav hotovosti k 31.12.2015 : 394,54 €  

Stav bežného účtu k 31.12.2016 :   3 617,71 €  

Stav hotovosti k 31.12.2016 : 191,39 €  

Počet vystavených faktúr za členské na rok 2016 : 170  v sume:   8 649,86 €  

Počet uhradených faktúr : 164  v sume:   8 504,68 € , percentuálny podiel : 97 % 

Počet neuhradených  faktúr : 6  v sume  145,18 €,  

Počet vystavených faktúr poistenie členov LS :  71  v sume :  624,16 €  

Počet  uhradených  faktúr :  70  v sume:  617,52 € , percentuálny podiel: 99 % 

Počet neuhradených  faktúr  : 1  v sume : 6,64 € 



Príjem do združenia 2 % daní z príjmu :  1 913,28 €   

Neplatiči členského príspevku za rok 2016:     

- Lesná spoločnosť Gregorova Vieska PS - 39,99€  

- Spolok lesomajiteľov, PS Pleš – 16,55€ 

- Urbár, PS JAVOR, Divín Lazy – 4,75€ 

- Bývalí urbarialisti a želiari Píla, PS – 12,72€ 

- Urbárska spoločnosť Bzovská Lehôtka – 49,07€ 

- ČAJKOV, Lesné PS – 28,74 €  

Informácia  o stave hospodárenia a platenia členských príspevkov  za rok 2017 ku dňu : 14.02.2017: 

Počet členov združenia :171. 

Stav bežného účtu k 31.12.2016 : 3 617,71 €  

Stav hotovosti k 31.12.2016 : 191,39 €  

Stav bežného účtu k 14.02.2017 :   10 597,45 €  

Stav hotovosti k 14.02.2017 : 596,14 €  

Počet vystavených faktúr za členské na rok 2017 : 171  v sume:   8 749,67 €  

Počet uhradených faktúr : 135  v sume:   7 521,58 € , percentuálny podiel : 79 % 

Počet neuhradených  faktúr : 36  v sume  1 228,09 €,  

Počet vystavených faktúr poistenie členov LS :  74  v sume :  790,16 €  

Počet  uhradených  faktúr :  62  v sume:  690,56 € , percentuálny podiel: 84 % 

Počet neuhradených  faktúr  : 12  v sume : 99,60 € 

Príjem do združenia 2 % daní z príjmu :  0,00 €    

 

Ad.5. JUDr. Čiampor predložil  už spracované materiály, ktoré budú predmetom rokovania VZ. 

• Príjmy a výdavky za rok 2016:  

PRÍJMY : 

Zostatok fin. prostr. K 1.1.2016 / VÚB + hotovosť/ : 4 984,15 €  

Členský príspevok PS : 8 649,56 €  

Poistenie členov LS : 617,52 €  

Poistenie členov LS VšLP : 139,44 € 

2% podiel z dani z príjmu : 1 913,28 €  

VÝDAVKY:  

Odmeny : 7 048,32 € 

Lektorská činnosť – odmeny  : 804,79 €  

Fakturované služby / www stránka, NET SPACE, OFM/ : 805,50 €  

Prenájom kancelárie / 90,64 x 3 + 11,82 preplatok  =  283,74 €  

Prenájom zasadačky na zasadnutie predstavenstva:  44,40 €  

Prenájom zasadačky na VZ a semináre :  232,40 € 

Pevná linka, mobil, internet : 472,49 €  

Členský príspevok PEFC : 100,00 € 

Poistenie členov LS na rok 2017 : 627,15 € 

Poštovné: 402,15 €  

Poplatky VÚB : 291,02 €  

Notárske poplatky a kolky : 57,00 €  

Kancelárske potreby, diáre, kalendáre : 448,85 € 



Tonery do tlačiarni : 53,50 €  

Publikácie : 21,00 €  

Cestovné náhrady : 111,88 €  

Občerstvenie : 331,54 €  

Iné výdavky / pohrebná kytica / : 19,70 €  

S P O L U : 12 155,43 €  

S Ú V A H A      H O S P O D Á R E N I A :    4 148,52 €   

•  Návrh rozpočtu Združenia na rok 2017 bude spracovaný a bude vychádzať z výsledkov 

hospodárenia za rok 2016. Do rozpočtu budú zapracované závery z finančnej konsolidácie združenia 

a prípadnej finančnej dotácie z MPRV SR čo je v štádiu vybavovania.  

 • Návrh projektu vzdelávacej a poradenskej činnosti na rok 2017 – predpokladáme,  že 

zorganizujeme počas roka dva semináre. Jeden pre ekonómky  a druhý k aktuálnym zákonom ktoré 

by mali byť tento rok schválené v NR SR. 

 • Návrh Uznesenia z VZ  Združenia  - základné  uznesenie bude doplnené na VZ o návrhy,  ktoré 

vyplynú z diskusie.  

• Ing. Láskavá predniesla  už vypracovanú Správu DR. Poukázala  na finančné položky, ktoré by sa dali 

do budúcnosti  znížiť/ bankové poplatky, kancelárske potreby /. Závažné nedostatky  kontrolou 

zistené neboli. 

•  Správa o činnosti za rok 2016 je už rozpracovaná, v úvode bude pripomenutá aj 25 ročná história 

Združenia.  

Ad.6. Rôzne:  

• JUDr. Čiampor oboznámil Predstavenstvo s listom, kde sme žiadali MPRV SR o finančnú pomoc na 

vzdelávaciu a poradenskú  činnosť Združenia. Zatiaľ MPRV SR nerozhodlo a nemáme informácie,  ako 

chce ministerstvo našu žiadosť riešiť. V rozpočte s dotáciou nepočítame.   

 

• JUDr. Čiampor oboznámil predstavenstvo  s Informáciou  Daňového úradu o poukázaní podielu zo 

zaplatenej dane v roku 2016 Združeniu.  Zoznam je len čiastočný, nie sú zverejnený všetci darcovia. 

Poďakoval všetkým, ktorí podiel z dane odviedli a tak pomohli Združeniu prežiť.  

• JUDr. Čiampor informoval predstavenstvo o zmene e-mailovej adresy mesačného periodika  

Lesmedium SK : E-mail:  lesmedium.fillo@gmail.com  

 

• JUDr. Čiampor  v krátkosti  vyhodnotil  Seminár pre ekonómky a účtovníčky,  ktorý sa  konal  dňa  

07.02.2017. Seminára sa zúčastnilo 93 zástupcov Združenia. Členský poplatok bol symbolický 5,- EUR 

a vybralo sa 465,- EUR. Úroveň lektorov hodnotil ako dobrú. Lektorky dodali aj písomné materiály, 

ktoré sme dali na  našu webovú stránku – „ Len pre našich členov „.  Je to cesta ktorou sa budeme 

uberať. Keby sme to rozmnožovali, potrebovali by sme  3000 strán papiera, toner do kopírky, 171 

obálok, 171 poštovných známok + práca. Náklady by vyšli na cca 300,- EUR. Preto je potrebné, aby PS 

našli spôsob a formu, ako s nami komunikovať cez internet , ako prijímať informácie ktoré sú 

potrebné pre ich rozhodovanie a činnosť.  

•JUDr. Čiampor a Ing. Olajec Informovali  o osobnom rozhovore s Ing. Róbertom Smrečekom  z TU vo 

Zvolene na tému lesného  hospodárstva súkromného sektoru.  Je pozitívum, že sa renomované  

inštitúcie zaujímajú  o PS, o naše problémy a úspechy. Analyzujú skutkový stav a hľadajú riešenia.       
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• JUDr. Čiampor informoval  o predložených legislatívnych návrhoch zo strany Pozemkových 

spoločenstiev,  ktoré boli spracované do uceleného spoločného návrhu a predložené na MPRV SR. 

Poďakoval všetkým, ktorí poslali pripomienky a návrhy na legislatívne zmeny zákonov ktoré nás 

všetkých najviac  zaujímajú.  

§2 ods.3. 

Pri prevode podielu spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel na 

spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera menšia ako 2 000 m2. 

Navrhované doplnenie : „ To neplatí, ak sa na tej istej spoločnej nehnuteľnosti, alebo 

spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach zvýši existujúci podiel spoluvlastníka 

a podiel iného spoluvlastníka a súčasne sa zníži existujúci iného spoluvlastníka podľa §9 

ods. 8 ( podľa navrhovaného doplneného znenia ). 

Odôvodnenie : Týmto doplnením zákona by sa jednoznačne spresnilo, že pri prevode 

pozemkov môže  dôjsť k zvýšeniu už existujúceho podielu spoluvlastníka, alebo zníženiu už 

existujúceho podielu spoluvlastníka, a hoci zmena výšky podielu by bola menšia ako výmera 

2 000 m2, nejde o porušenie §2 ods.3., nakoľko nejde o vznik nového podielu, ale iba 

o zvýšenie, alebo zníženie už existujúcich podielov. Ak by sporný výklad bol taký, že 

zvýšením, alebo znížením podielu vzniká nový spoluvlastnícky podiel, týmto doplnením by 

sa odstránila právna neistota možného vzniku spoluvlastníckeho podielu menšieho ako 

2 000 m2. Podobná právna úprava je zakotvená aj v zákone č. 180/1995 o usporiadaní 

vlastníctva k pozemkom v §24.  

 

§9 ods.8.  

Navrhované doplnenie : „ Prevod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti, ktorým 

sa  zvyšuje podiel spoluvlastníka o časť podielu iného spoluvlastníka na všetkých pozemkoch 

patriacich do spoločnej nehnuteľnosti, je možný.“ 

 

Odôvodnenie: Týmto doplnením by bolo možné, umožnené spoluvlastníkovi previesť aj časť podielu 

na iného spoluvlastníka, ak si chce časť podielu spoluvlastník ponechať. Nedôjde k drobeniu 

nehnuteľnosti, ani k zvýšeniu počtu členov pozemkového spoločenstva, nakoľko by došlo u jedného 

spoluvlastníka k zvýšeniu podielu už existujúceho podielu a u druhého k zníženiu  už existujúceho   

podielu. Musí však byť dodržaná podmienka podľa § 9 bod 8, teda nesmie  dôjsť k prevodu podielu 

len na niektorých pozemkoch, ale na všetkých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti. 

S touto zmenou by bolo vhodné  upraviť aj textové znenie § 2 ods. 3 tak, aby sa zabránilo nesprávnej 

aplikácii predmetného ustanovenia.   

 

§9 ods.8. 

Znenie : Prevod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých 

pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný. 

Doplniť slovami alebo prechod : Prevod, alebo prechod ............... 

Odôvodnenie : Pozemkové spoločenstvo má majetok na niekoľkých LV. Notári pri dedičskom konaní 

rozdelia dedičstvo tak, že na niekoľkých LV majetok prechádza na jedného a na niekoľkých ďalších LV 

na druhého dediča. Pritom ideálne a správne je, keď nedeliteľnosť spoločnej nehnuteľnosti /SN/ sa 

prejaví v katastri nehnuteľnosti tak, že na všetkých LV pozemkového spoločenstva /PS/ má každý 

vlastník zo spoluvlastníkov rovnaký počet podielov. Ide  o skutočnosť a nie o teoretickú chybu. 

PS má 3 LV. Rozhodujúcim majoritným LV č.1 je LV s lesnými a poľnohospodárskymi pozemkami 



a hodnota 1 podielu je 2 825 EUR. Minoritnými LV sú LV č.2 a to administratívna budova s hodnotou 

45,- EUR/podiel a LV č.3 drevenica s pozemkom s hodnotou EUR/podiel. Poručiteľ zanechal 2 podiely. 

Notár podiely na LV č.1 pridelil dcére poručiteľa a málo hodnotné  podiely na LV č.2 a 3 synovi 

poručiteľa. Tzv. dividendy dostáva iba dcéra poručiteľa, keď majetky na LV č.2 a 3 nie sú ziskové.  

 

§9 ods.9. 

Zmeniť nasledovne : Prevod, alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej 

nehnuteľnosti priamo na spoločenstvo je možný za dodržania prvotnej ponuky aj ostatným členom 

spoločenstva, maximálne však do 49% všetkých podielov. ( Následne sa prerozdeľuje pre všetkých 

členov PS vo výške ich podielu ). 

Odôvodnenie : Ak PS ako PO bude mať možnosť / rozhodne VZ/ kúpiť podiely, bude to pozitívne 

riešenie: 

- PS má chrániť záujmy všetkých členov, aj v núdzi, ktorí sú nútení predať podiel hlboko pod   

  cenu špekulantom. Takmer vždy ponuka predaja prevyšuje dopyt niekoľkonásobne.  

- PS ako Právnická osoba nadobudne kúpou podiely od vlastníkov, ktorí nemajú majetok na  

   majoritnom LV a často ani nie sú považovaní za členov PS.  

- Niektorí vlastníci sú od majetku vzdialení, nezúčasťňujú sa VZ, majú záujem majetok predať. 

§18 

- Pri vedení zoznamu je zbytočné uvádzať dátum a právny dôvod vzniku členstva v spoločenstve. 

Odôvodnenie : Obidve skutočnosti sú uvedené priamo pri vlastníkovi na LV, ako aj dátum  

zápisu do zoznamu. 

- Ďalej navrhujeme vynechať vetu v ods.2 tohto paragrafu: „ Spoločenstvo je povinné zapísať do 

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

Odôvodnenie : Väčšina spoločenstiev robí aktualizáciu buď ku koncu kalendárneho roka, alebo ku 

dňu konania valného zhromaždenia spoločenstva.  

- Navrhujeme zrušiť, alebo znížiť správny poplatok pri nahlasovaní zmeny údajov do registra 

spoločenstiev. Zmeny väčšinou vznikajú pri voľbách do orgánov spoločenstva, napr. pri úmrtí  člena 

orgánov spoločenstva. 

Odôvodnenie :  Správny poplatok vo výške 66,- EUR je neprimerane vysoká suma. 

- Obdobne navrhujeme znížiť doterajší poplatok 66,- EUR na Katastrálnom úrade  za zápis na LV na 

základe dedičského rozhodnutia, ako aj na základe prechodu podielov vlastníctva medzi členmi PS 

a rodinnými príslušníkmi. 

Odôvodnenie : Správny poplatok vo výške 66,- EUR je neprimerane vysoká suma.  

 

 

 



§11 ods.1. 

Doplniť jedným z nasledovných návrhov: 

1. Doplnením §10 ods.4. paragrafom §11 odst.1. 

2. Doplniť za slovami „ previesť do vlastníctva iných osôb“ doplniť druhou vetou z §9  

    ods.7.  

3. doplniť odvolávku č. 24 o zákon č. 97/2013 Z.z. v znení neskorších noviel §9 ods.7.  

§ 23. 

V §23 písm. d. uložiť povinnosť kontroly čísel LV, alebo iných listín týkajúcich sa spoločných 

nehnuteľností, alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľností, overiť ich pravdivosť 

Katastrálnym úradom pred zápisom do registra. 

Odôvodnenie : KÚ vzniesol pripomienku, že po zápise do registra bolo zistené, že v návrhu na zápis 

boli zapísané nehnuteľnosti ktoré boli vo vlastníctve PO alebo FO. Zároveň by sa vyriešil aj problém, 

kedy spoločná nehnuteľnosť je zapísaná časťou aj v inom katastrálnom území mimo sídla PS. 

 

Dávame na posúdenie návrh PS nášho združenia, ktorý nám bol predložený : 

Výmerou malé PS nášho združenia navrhuje, aby vlastníci spoločných pozemkov, alebo spoločne 

obhospodarovaných pozemkov mohli využívať dva typy PS s právnou subjektivitou : 

1.typ, by bol povinný pre celky obhospodarujúce väčšiu výmeru( povedzme nad 800 ha). Tento by 

bol totožný so súčasným ponímaním PS  ako PO. 

2.typ, bol by  vhodnejší pre menšie subjekty ( pod 800 ha) Subjekty by si ho mohli zvoliť podľa 
vlastného uváženia – teda nebol by povinný . Výhodou by bola nižšia / nevyhnutná / 
administratívna náročnosť. Autor má na mysli jednoduché účtovníctvo, rozdeľovanie HV/ zisku / 
pred zdanením, podobne ako to bolo aj v minulosti.   
 

Návrh  na zmenu a doplnenie zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení 

neskorších predpisov 
 
1. Za časťou Založenie a vznik spoločenstva doplniť o časť Rozšírenie spoločenstva, ktorej obsahom 

bude nasledovné: 
 

§ 4a 
 

1) Spoločenstvo je možné rozšíriť pridružením/zospoločenstevnením/začlenením 
ďalších/iných/nových spoločných nehnuteľností alebo spoločne obhospodarovaných 
nehnuteľností do spoločenstva, ktoré sa v toho dôsledku stávajú jeho súčasťou, o čom 
vydávajú súhlas valné zhromaždenie svojim rozhodnutím na jednej strane a vlastníci 
spoločných nehnuteľností alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľností svojim 
pristúpením k zmluve o spoločenstve na strane druhej. Valné zhromaždenie pritom rozhoduje 
nadpolovičnou väčšinou svojich hlasov a vlastníci spoločných nehnuteľností alebo spoločne 
obhospodarovaných nehnuteľností, ktoré majú byť zospoločenstevnené/do spoločenstva 



pridružené/začlenené nadpolovičnou väčšinou hlasov počítanou podľa veľkosti 
spoluvlastníckych podielov na spoločnej nehnuteľnosti alebo nadpolovičnou väčšinou hlasov 
počítanou podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov na jednotlivých pozemkoch. Na rozšírenie 
spoločenstva sa primerane vzťahuje ustanovenie § 4 ods. 1 posledná veta. 

2) V prípade, ak v dôsledku uplatnenia ustanovenia ods. 1 dôjde k rozšíreniu spoločenstva podľa 
§ 2 ods. 1 písm. a) až c), tak dochádza k zmene druhu spoločenstva na spoločenstvo podľa § 2 
ods. 1. písm. d). K rovnakým následkom dochádza aj v prípade uplatnenia iných zákonných 
spôsobov1, v ktorých následku môže dôjsť k rozšíreniu spoločenstva. 

 
2. V § 12 ods. 1) doplniť vetu o: 
 

„a vlastníci spoločne obhospodarovaných nehnuteľností, ktoré boli zospoločenstevnené/do 
spoločenstva pridružené/začlenené podľa § 4a ods. 1.“ 

 
3. V § 12 rozčleniť ods. 3) nasledujúcim spôsobom: 

a. prvú vetu zmeniť na samostatný odsek v nasledujúcej podobe: 
 

3) Členstvo v spoločenstve podľa § 2 ods. 1 písm. d) vlastníkovi spoločnej nehnuteľnosti alebo 
spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti: 
a) vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva tejto nehnuteľnosti, 
b) vzniká pridružením/zospoločenstevnením/začlenením a zaniká odlúčením tejto 

nehnuteľnostispoločenstva podľa § 4a ods. 1. 
 

b. druhú vetu zmeniť na samostatný odsek v nasledujúcej podobe: 
 

4) Nadobúdateľ vlastníckeho práva podľa písm. a) alebo vlastník spoločne 
obhospodarovanej nehnuteľnosti podľa písm. b) sa stáva členom spoločenstva a vstupuje 
do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdanej nehnuteľnosti. 

 
alebo 

 
4) Vznikom členstva v spoločenstve vstupuje nadobúdateľ vlastníckeho práva podľa ods3. 

písm. a) alebo vlastník spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti podľa ods. 3 písm. b) do 
práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdanej nehnuteľnosti. 

 
4. V prípade uplatnenia návrhu č. 3 prečíslovať § 12, a to zmenou čísla ods. 4) na číslo 5). 
 
5. V § 14 ods. 4 doplniť nové písmeno výpočtu, ktorého obsah bude reflektovať možnosť rozšírenia 

spoločenstva podľa navrhovaného ods. 1 § 4a, a to nasledovne: 
 

písm.) rozhodovať o zospoločenstevnení/pridružení/začlenení ďalšej/inej/novej spoločnej 
nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti do spoločenstva podľa § 4a ods. 1, 
 

6. V § 15 ods. 2 prvá veta doplniť písmenový výpočet o vyššie navrhované písmeno. 
 
 
K jednotlivým bodom rokovania bola vecná a živá diskusia. Členovia predstavenstva na 

záver prijali  jednohlasne spoločné Uznesenie tohto znenia : 

                                                           
 



 

UZ N E S E N I E : 

A./ Predstavenstvo  berie na vedomie  všetky písomné  a ústne  informácie, ktoré  boli predmetom  

      jednania dnešného  predstavenstva  a  sú uvedené v tejto zápisnici. 

B./ Schvaľuje:  
      - Termín konania  VZ 08.04.2017 
     -  Správu DR prednesenú predsedníčkou DR  Ing. Láskavou  
     -  Návrh rozpočtu  Združenia na rok 2017  
     -  Návrh projektu vzdelávacej a poradenskej činnosti na rok 2017         
 
C./ Ukladá :  
 

1. Predsedovi združenia v rámci úsporných opatrení zriadiť vo VÚB  INTERNET BANKING 
T: 15.03.2017                                                                            Z: JUDr. Čiampor     
 

2. Predsedovi združenia  prijať opatrenie, aby neplatiči Združenia nemali prístup na našu 
webovú stránku  chránenú heslom 
T: 30.04.2017                                                                            Z: JUDr. Čiampor 
 

 Ad.9. Záver:  
Na záver predseda JUDr. Peter Čiampor poďakoval členom Predstavenstva a Dozornej 
rady za aktívnu účasť a za vecné pripomienky a námety.  Predstavenstvo bolo 
ukončené 14.40 hod. 
 
Zápisnicu  spracoval : Ing. Dušan  Hajšel 

 
 
                                                                                              JUDr. Peter  Čiampor 
                                                                               predseda  predstavenstva  združenia 
 
 
Prílohy : Písomné materiály ktoré  boli predmetom  rokovania Predstavenstva združenia.  
               / Len pre internú potrebu kancelárie Združenia /. 
 
 
 
 

 
 

             

 

 

 

     

 



 

 

 


