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KOREŠPONDENČNÉ HLASOVANIE 

A VOĽBA ČLENOV ORGÁNOV A ICH NÁHRADNÍKOV 

KOREŠPONDENČNÝM HLASOVANÍM 

 

 

OTÁZKA Č. 1 

Aké sú náležitosti korešpondenčného hlasovania v prípade, ak sa pozemkové spoločenstvo 

rozhodne uskutočniť zasadnutie valného zhromaždenia korešpondenčnou formou podľa § 16 

ods. 2 zákona č. 97/2013 Z. z. v z. n. p.? 

 

1.1. V prípade, že výbor zvoláva zasadnutie valného zhromaždenia formou korešpondenčného 

hlasovania, tak je v zmysle § 14 ods. 6 povinný pozvať najmenej tridsať dní pred termínom 

zasadnutia všetkých členov a tiež aj fond a správcu, ak títo spravujú, nakladajú alebo vykonávajú 

práva vlastníka s majetkovými podielmi na prislúchajúcich pozemkových nehnuteľnostiach. 

Pozvanie na korešpondenčné hlasovanie musí obsahovať nasledovné: 

a) názov a sídlo spoločenstva; 

b) údaj, či ide o čiastkovú schôdzu alebo mimoriadne zasadnutie; 

c) program zasadnutia; 

d) poučenie o možnosti zúčastniť sa prostredníctvom zástupcu; 

e) uviesť, ak vlastník podielu prevádza svoj podiel prostredníctvom výboru; 

f) materiály, o ktorých má zhromaždenie rokovať; 

g) hlasovacie lístky; 

h) návratová obálka; 

i) uviesť v pozvánke dátum, do ktorého má byť odoslaná návratová obálka s hlasovacím 

lístkom; 

j) uviesť v pozvánke poučenie o spôsobe hlasovania a úprave hlasovacieho lístka. 

1.2. S ohľadom na poslednú vetu § 14 ods. 6 je výbor povinný najmenej dvadsaťpäť dní pred 

termínom zasadnutia uverejniť pozvánku na obvyklom mieste uverejnenia, webovom sídle alebo 

v médiu s celoštátnou pôsobnosťou, pričom obvyklé miesto uverejnenia si spoločenstvo určí vo 

svojich stanovách. 

1.3. Výbor je ďalej povinný informovať okresný úrad o zasadnutí zhromaždenia – v tomto prípade 

formou korešpondenčného hlasovania – do 30 dní odo dňa jeho konania. Týmto je zároveň 

splnená povinnosť podľa prvej vety § 14 ods. 2, a to zvolať zasadnutie valného zhromaždenia 

najmenej raz za rok. 
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1.4. Nedodržanie lehoty na uverejnenie oznámenia alebo lehoty na zaslanie pozvánky nie je dotknutá 

platnosť rozhodnutia zhromaždenia, ak valné zhromaždenie pri svojom rozhodovaní dodržalo 

ustanovenia § 15 ods. 1 až 3. 

1.5. V prípade, ak je čas mimoriadnej situácie1 alebo núdzového stavu2, tak sa na korešpondenčné 

hlasovanie pozemkového spoločenstva vzťahuje § 5 zákona č. 62/2020 Z. z. v z. n. p. 

Ustanovenie toho paragrafu umožňuje uskutočniť korešpondenčné hlasovanie aj v prípade, ak to 

v zmysle § 14 ods. 6 zákona č. 97/2013 Z. z. v z. n. p. pozemkovému spoločenstvu nevyplýva 

z jeho zmluvy o spoločenstve alebo z jeho stanov. Na korešpondenčné hlasovanie členov valného 

zhromaždenia pozemkového spoločenstva sa v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu 

primerane3 vzťahujú ustanovenia § 190a až § 190d zákona č. 513/1991 Z. z. v z. n. p., pričom 

pre prípad pozemkových spoločenstiev odporúčam zohľadniť primerané použitie nasledujúcich 

ustanovení zákona: 

a) spôsob vykonania korešpondenčného hlasovania (§ 190a ods. 2); 

b) náležitosti hlasovacieho lístka (§ 190a ods. 3); 

c) povinnosť úradného osvedčenia pravosti podpisu člena valného zhromaždenia alebo 

splnomocnenca na hlasovacom lístku (§ 190a ods. 5); 

d) spôsob doručenia hlasovacieho lístka a spôsob označenia obálky obsahujúcej hlasovací lístok 

(§ 190b ods. 1); 

e) oprávnenie na otvorenie zásielky s hlasovacím lístkom a na sčítanie hlasov (§ 190b ods. 2); 

f) termín na spätné doručenie poštovej zásielky obsahujúcej hlasovací lístok (§ 190b ods. 3); 

g) povinnosť pripojenia splnomocnenia k hlasovaciemu lístku v prípade, ak hlasoval 

splnomocnenec (§ 190c ods. 1); 

h) podmienky korešpondenčného hlasovania prostredníctvom elektronických prostriedkov 

(§190d). 

 

OTÁZKA Č. 2 

Akým spôsobom vykonať voľby členov výboru, členov dozornej rady a náhradníkov týchto 

členov v prípade korešpondenčného hlasovania? 

 

2.1 § 14 ods. 7 písm. c) uvádza, že valné zhromaždenie volí náhradníkov členov orgánov 

pozemkového spoločenstva. Z uvedeného vyplýva, že náhradníci sa volia ako samostatné osoby 

a ide o samostatnú voľbu. 

2.2 Podľa ods. 1.1 písm. c) tohto materiálu uviesť v pozvánke na zasadnutie valného zhromaždenia 

bod programu/informáciu o tom, že predmetom rokovania budú príslušné voľby. 

 
1 § 3 ods. 1 zákona č. 42/1992 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p. 
2 Čl. 5 zákona č. 227/2020 Z. z.  o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového 

stavu v z. n. p. 
3 Primeranosť použitia príslušných zákonných ustanovení si posudzuje a za ňu zodpovedá ten, na koho sa vzťahujú. 
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2.3 Podľa ods. 1.1 písm. f) tohto materiálu priložiť návrhový materiál, ktorý bude obsahovať návrhy 

týkajúce sa príslušných volieb (kto navrhuje koho zvoliť do alebo odvolať z členstva v ktorom 

orgáne pozemkového spoločenstva, napr.: výbor alebo určitý člen pozemkového spoločenstva 

navrhuje zvoliť/odvolať určitého člena pozemkového spoločenstva za člena výboru alebo za člena 

dozornej rady, alebo za náhradníka členov výboru alebo za náhradníka členov dozornej rady, 

alebo (ak to umožňujú v zmysle § 16 ods. 3 zmluva o spoločenstve alebo stanovy, tak) určitú 

osobu (aj nečlena spoločenstva) za predsedu pozemkového spoločenstva). 

2.4 Podľa § 13 ods. 5 sa podrobnosti o nastupovaní náhradníkov členov orgánov pozemkového 

spoločenstva upravujú v zmluve o pozemkovom spoločenstve a teda tieto pravidlá sú špecifické 

pre to-ktoré pozemkové spoločenstve v závislosti od toho, ako si dané pozemkové spoločenstvo 

vo svojej zmluve o spoločenstve tieto pravidlá upraví. 

 

30.05.2021 
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