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ODPOVEDE NA OTÁZKY TÝKAJÚCE SA ROZHODOVANIA VALNÉHO 

ZHROMAŽDENIA POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA V ČASE 

MIMORIADNEJ SITUÁCIE I MIMO NEJ 

 

 

 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej aj ako "ÚVZSR") vydal 

dňa 23.03.2020 opatrenie vedené pod číslom OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020, ktorým sa 

fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a 

usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy, čím reagoval na 

vyhlásenie mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky Vládou Slovenskej republiky 

uznesením Vlády Slovenskej republiky Č. 111 z 11.03.2020 a vyhlásenia pandémie ochorenia 

COVID-19 dňa 11. 03. 2020 Generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie. Na 

možnosti usporadúvania zasadnutí to má v nasledujúcich otázkach tieto vplyvy: 

 

 

1. Aké sú možnosti usporadúvania zasadnutia valného zhromaždenia (za účelom 

predaja vlastníckych podielov a oddelenia časti spoločnej nehnuteľnosti) 

s ohľadom na mimoriadnu situáciu? 

 
1.1 V otázke možnosti organizovania a hlasovania valného zhromaždenia: V spoločnosti bolo 

všeobecne akceptované, že hore-uvedený zákaz sa vzťahuje aj na organizáciu a usporadúvanie 

zasadnutí rozhodovacích kolektívnych orgánov organizácií a teda aj valných zhromaždení 

pozemkových spoločenstiev. Z uvedeného dôvodu nebolo realizovateľné zvolanie valného 

zhromaždenia na zasadnutie a teda valné zhromaždenie nemohlo prijať rozhodnutie podľa § 14 

ods. 7 písm. d) zákona č. 97/2013 Z. z. v z. n. p., ibaže by prijímalo rozhodnutie formou 

korešpondenčného hlasovania. Korešpondenčné hlasovanie je v prípade pozemkových 

spoločenstiev ale podľa § 14 ods. 6 zákona č. 97/2013 Z. z. možné realizovať len pokiaľ to 

vyplýva zo zmluvy o spoločenstve alebo zo stanov pozemkového spoločenstva. § 5 zákona č. 

62/2020 Z. z. zo dňa 12.05.2020, ktorý bol prijatý práve v reakcii na hore-uvedené vyhlásenie 

mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky a vyhlásenie pandémie ochorenia COVID-

19, ale ustanovil, že kolektívne orgány právnických osôb môžu v čase mimoriadnej situácie alebo 

núdzového stavu prijímať rozhodnutia aj prostredníctvom korešpondenčného hlasovania aj v 

prípade, ak to nevyplýva z vnútorných predpisov týchto právnických osôb. 

• Poznámka: Realizácie korešpondenčného hlasovania ale môže byť z procedurálnych dôvodov 

v praxi problematická s ohľadom na časové a materiálne nároky na jej vykonanie - najmä v 

prípade, ak niekto z členov pozemkového spoločenstva korešpondenčne predostrie vlastný 

návrh na hlasovanie a bude potrebné tento znovu rozposlať všetkým členom a realizovať o 

ňom hlasovanie. 

1.2 V otázke rozhodovania iných orgánov za valné zhromaždenie: Zákon č. 91/2020 Z. z. zo dňa 

25.04.2020 tiež v reakcii na spomínané vyhlásenia ustanovil, že rozhodnutie valného 
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zhromaždenia nie je potrebné na úkony, na ktoré je potrebné podľa zmluvy o pozemkovom 

spoločenstve (podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 97/2013 Z. z. sú nimi všetky právomoci podľa 

§ 14 ods. 7 zákona č. 97/2013 Z. z.), stanov alebo rozhodnutia valného zhromaždenia, ak by ich 

nevykonaním hrozilo zmeškanie lehôt ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi 

alebo uloženie sankcie za nesplnenie povinnosti; to neplatí pre úkony, pri ktorých je lehota na ich 

vykonanie predĺžená osobitným predpisom. 

• Poznámka: Na základe mne dostupných informácií neviem posúdiť, či vo Vašom prípade išlo 

o záležitosť, v ktorej boli lehoty ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo 

hrozilo uloženie sankcie za nesplnenie povinnosti. Pokiaľ tomu tak ale bolo, tak o oddelení 

časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 14 ods. 7 písm. d) mohol podľa § 32b ods. 2 zákona č. 

97/2013 Z. z. v z. n. p. rozhodovať výbor pozemkového spoločenstva alebo prípadne podľa 

ods. 3 dozorná rada, aj keď táto právomoc môže byť sporná - na základe formulácie § 8 ods. 

2 zákona č. 97/2013 Z. z. v z. n. p. sa dá predpokladať, že prv, než bude môcť o oddelení 

rozhodnúť valné zhromaždenie, tak je potrebné rozhodnutie spoluvlastníkov spoločnej 

nehnuteľnosti, a teda aj v prípade, ak by o tom mal rozhodovať výbor alebo dozorná rada, tak 

by najprv bolo potrebné rozhodnutie príslušných spoluvlastníkov. 

1.3 V otázke odpredaja spoluvlastníckych podielov: O predaji spoluvlastníckeho majetkového 

podielu rozhoduje každý jeden vlastník za svoj majetkový podiel samostatne. § 9 ods. 8 zákona 

č. 97/2013 Z. z. v z. n. p. ak spoluvlastník prevádza svoj majetkový podiel na tretiu osobu, tak ho 

najprv musí ponúknuť ostatným spoluvlastníkom. Ak títo alebo v ich mene pozemkové 

spoločenstvo, ak má v tejto veci poverenie podľa § 14 ods. 7 písm. e), neprejavia o ponúknutý 

majetkový podiel záujem, tak ho tento spoluvlastník môže previesť na tretiu osobu. § 605 zákona 

č. 40/1964 Zb. v z. n. p. stanovuje časové a vecné podmienky pre dosiahnutie právoplatnosti 

ponuky v prípade zmluvného predkupného práva. 

 

2. Môžu pozemkové spoločenstvá realizovať valné zhromaždenia? 

 

Dňa 20.05.2020 nadobudlo účinnosť opatrenie ÚVZ SR č. OLP/4085/2020, ktorým sa ruší 

opatrenie č. OLP/2731/2020. Toto nové opatrenie ustanovuje zákaz všetkým fyzickým osobám, 

fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám usporadúvať hromadné podujatia športovej, 

kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 100 osôb (no absolútny zákaz pretrváva 

na organizovanie a usporadúvanie akékoľvek hromadného podujatia súťažnej športovej povahy). Z 

uvedeného vyplýva, že sa zasadnutia valných zhromaždení už organizovať a realizovať môžu, no 

počet ich účastníkov nesmie presiahnuť 100 osôb. 

Citované opatrenie 2731/2020 ďalej ustanovuje povinnosti pri usporadúvaní hromadných podujatí 

nasledovne: 

• vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími 

cestami (napríklad rúško, šál, šatka), 

• vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a 

predmetov, 

• zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, 

resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk, 

• zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho 

respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná 

zostať v domácej izolácii, 
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• zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: 

o ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné 

telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného 

podujatia, 

o pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do 

jednorazových papierových obrúskov, 

o zákaz podávania rúk, 

• pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia 

zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v 

spoločnej domácnosti alebo pre partnerov, 

• zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov. 

 

3. Ako realizovať zasadnutie valného zhromaždenia v prípade, ak je počet 

členov pozemkového spoločenstva vyšší než 100 a ako zabezpečiť jeho uznášania 

schopnosť? 

Zákon o pozemkových spoločenstvách umožňuje dve základné formy zúčastnenia sa hlasovania 

na valnom zhromaždení: osobne alebo korešpondenčne. Tieto sa následne delia na ďalšie formy 

podľa toho, v koľkých fázach sa schôdza uskutoční, a to na jednorazové a viacrazové - tzv. čiastkové 

- schôdze. Navyše k tomu v prípade jednorazových schôdzí sa s ohľadom na to, o akých záležitostiach 

sa na nich môže rozhodovať, delia na tzv. riadne a mimoriadne zasadnutia, z ktorých neskoršie 

uvedené má menšie nároky na kvórum uznášania-schopnosti no na druhú stranu disponuje menšími 

kompetenciami. 

Stromové vyobrazenie údajovej štruktúry vyššie-uvedenej charakteristiky: 

• OSOBNÁ PRÍTOMNOSŤ ČLENOV NA ZASADNUTÍ - najbežnejšia forma zasadnutia: 

o Jednorazová (osobná) schôdza: 

▪ Riadne zasadnutie: 

▪ Výbor zvolá samočinne podľa § 14 ods. 2 až 4. 

▪ Dozorná rada zvolá samočinne podľa § 17 ods. 5. 

▪ Výbor zvolá z podnetu členov podľa § 14 ods. 5. 

▪ Zvolá splnomocnený zástupca členov spoločenstva podľa § 14 ods. 5. 

▪ Dozorná rada zvolá z podnetu členov podľa § 17 ods. 5. 

▪ Mimoriadne zasadnutie (§ 15 ods. 5), ak sa hlasovania na zhromaždení nezúčastnia 

členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa § 15 

ods. 2. Na svojom mimoriadnom zasadnutí zhromaždenie 

rozhoduje len nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov no má obmedzené 

právomoci: 

▪ Zvoláva výbor podľa pravidiel § 14 ods. 2 až 4. 

o Čiastková (osobná) schôdza - ak je problém zhromaždiť na jedno stretnutie toľko 

členov, aby bola dosiahnutá nadpolovičná väčšina hlasov, tak sa uskutoční viacero 

"menších" schôdzí a výsledky z hlasovania jednotlivých členov na nich sa na 

záver sčítajú: 

▪ Zvoláva výbor podľa § 15 ods. 4. 
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• KOREŠPONDENČNE: (tzv. diaľková forma) - podľa § 14 ods. 6 zákona č. 97/2013 Z. z. 

je korešpondenčné hlasovanie možné len v prípade, ak to vyplýva zo zmluvy o spoločenstve 

alebo zo stanov: 

o Jednorazová (korešpondenčná) schôdza: 

▪ Riadne zasadnutie: 

▪ Zvoláva výbor podľa § 14 ods. 6. 

▪ Zvoláva výbor z podnetu členov podľa § 14 ods. 5. 

▪ Zvolá splnomocnený zástupca členov spoločenstva podľa § 14 ods. 5. 

▪ Zvoláva dozorná rada podľa § 17 ods. 5. 

▪ Mimoriadne zasadnutie (§ 15 ods. 5): 

▪ Zvoláva výbor podľa § 14 ods. 2 až 4. 

o Čiastková (korešpondenčná) schôdza - ak by bol problém získať odpoveď na jeden 

krát od členov tak, aby bola dosiahnutá nadpolovičná väčšina hlasov, tak sa uskutoční 

viacero "menších" schôdzí a výsledky z hlasovania jednotlivých členov na nich sa na 

záver sčítajú: 

▪ Zvoláva výbor podľa § 15 ods. 4. 

S ohľadom na hore-uvedené najrealizovateľnejším môže byť uskutočnenie čiastkovej schôdze, 

ktorej sa členovia zúčastnia osobne. Keď sa na prvú čiastkovú schôdzu dostaví toľko členov, že počet 

všetkých jej účastníkov bude 100, tak ďalším prichodiacim sa neumožní prístup na schôdzu z dôvodu 

predmetného zákazu ÚVZ SR a výkonný orgán pozemkového spoločenstva im oznámi možnosť 

zúčastniť sa ďalšej čiastkovej schôdze, na ktorej si budú môcť uplatniť svoje členské práva. 

  

Okrem toho pripadá v úvahu ešte jednorazové alebo čiastkové "zasadnutie" valného 

zhromaždenia korešpondenčnou formou. 

 

 

25.05.2020 

 

 

 

          Mgr. Martin Kvak 

                  predseda 

 

 

 

 


