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S T A N O V Y 
 

ZDRUŽENÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO BAČKOVÍK 
 

Základné ustanovenia 

 
Členovia Združeného pozemkového spoločenstva Bačkovík, okres Košice, podľa platnej právnej 
úpravy, v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/2013 Z.z. v znení neskorších 
platných právnych predpisov, sa združujú do Združeného pozemkového spoločenstva Bačkovík  
s právnou subjektivitou, a to za účelom zaobstarávania spoločných záležitostí vlastníkov 
spoluvlastníckych podielov, za účelom podrobnej úpravy práv a povinností členov spoločenstva, 
pôsobností orgánov spoločenstva, prijímajú tieto 

 

 
 

S T A N O V Y 
Združeného pozemkového spoločenstva Bačkovík: 

(ďalej aj ,,Spoločenstvo“ alebo ,,ZPS Bačkovík“) 

 
 
 

Článok 1 
Názov a sídlo spoločenstva 

 
Názov spoločenstva:           Združené pozemkové spoločenstvo Bačkovík 

Sídlo spoločenstva:             Bačkovík  

IČO:                                  35555599 

Deň vzniku spoločenstva:     14.3.2003 (deň zakladajúceho Valného zhromaždenia)  
Registrované na základe rozhodnutia Okresného úradu Košice - okolie  č. 2003/01636 Má, zo 
dňa 15.10.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.10.2003 
 
Spoločenstvo je založené na dobu neurčitú. 
 
 

 

Článok 2 

Charakteristika, ciele a predmet činnosti 
 

1. ZPS Bačkovík je založené za účelom nakladania a hospodárenia na spoločných 
nehnuteľnostiach a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich zo spoluvlastníctva,  
a organizovaného hospodárenia v lesoch s cieľom rozumne ich využívať. Ak túto činnosť 
upravujú osobitné predpisy, spoločenstvo vykonáva túto činnosť v súlade s týmito 
osobitnými predpismi. 
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2. Spoločenstvo hospodári na území Slovenskej republiky v katastrálnom území Žirovce, 
Rankovce, Čižatice, Čakanovce, Tršťany  a Bačkovík.  
 

3. Spoločenstvo hospodári podľa platných lesných hospodárskych plánov a zásad trvale 
udržateľného rozvoja lesa a ostatných platných noriem na úseku lesného hospodárstva. 
Spoločenstvo zodpovedá za správne hospodárenie a podlieha kontrole orgánom štátnej 
správy, ktorým je Okresný úrad  - pozemkový a lesný odbor v Košiciach.  

 
4. Predmetom činnosti spoločenstva je racionálne hospodárenie na spoločných 

nehnuteľnostiach a obstarávanie spoločných vecí vyplývajúcich zo spoluvlastníctva 
lesného, pasienkového a iného majetku, pričom táto činnosť nesmie byť v rozpore s 
právnymi predpismi a záujmami spoločenstva.  

 
 
 

Článok 3 
Majetok ZPS Bačkovík a zásady hospodárenia 

 

 

1. Majetok spoločenstva tvorí súhrn majetkových hodnôt, ktoré spoločenstvo vlastní a ktoré 

je určené na plnenie úloh spoločenstva, slúžia mu a vznikli v súvislosti s užívaním a 

hospodárením na spoločných nehnuteľnostiach. 

 

2. Základným majetkom spoločenstva sú nehnuteľnosti zapísané ku dňu založenia 

spoločnosti na príslušných listoch vlastníctva, ktoré sú osobitnou prílohou č.1 týchto 

stanov. 

3. Spoločenstvo hospodári 
 

a) so spoločnými nehnuteľnosťami, ktoré sú vo vlastníctve jednotlivých vlastníkov 
podielov a v užívaní spoločenstva  

 
b) s majetkom, ktorý nadobudlo ako príspevok, dar alebo iný príjem (zisk z nájmu, z 

predaja drevnej hmoty, dotácií, náhrad za obmedzenie bežného 
obhospodarovania a pod.) a iným hmotným a nehmotným majetkom, ktorý slúži 
spoločenstvu pre výkon činnosti.  

 
4. Podiel člena spoločenstva na výnosoch a majetku určenom na rozdelenie medzi členov 

po schválení ročnej účtovnej uzávierky Valným zhromaždením, sa rozdelí podľa 

veľkosti jeho vlastníckeho podielu, osobitne  pre jednotlivé lesy : osobitne za 

les Košov, Židov, Kórea, Triscenec, Za Olšavu, Háj a Urbariát, spravidla raz ročne.  

 

5. Spoločenstvo vedie účtovníctvo a evidenciu majetku podľa všeobecne záväzných 

predpisov, zostavuje ročnú závierku a výročnú správu, návrh finančného plánu pre 

nasledujúci rok osobitne za jednotlivé lesy a osobitne za Urbariát.  
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6. Spoločenstvo si ponecháva finančnú rezervu vo výške 5000 €, ktorá slúži na krytie 

nevyhnutných nákladov v nasledujúcom účtovnom období.  

 

7. Predaj a ťažbu drevnej hmoty schvaľuje  Výbor podľa platných trhových cien 

a na základe výsledkov z výberových konaní.  Predaj palivového dreva pre 

členov ZPS je cenovo zvýhodnený voči nečlenom spoločenstva.   

 

8. Spoločenstvo zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom. Členovia 

spoločenstva ručia za záväzky spoločenstva podľa veľkosti svojich podielov na 

spoločnom majetku. 

 
Článok 4 

Členstvo v spoločenstve 
 

1. Členstvo v spoločenstve je zo zákona spojené s vlastníctvom podielu spoločných 

nehnuteľnosti. Členovia pozemkového spoločenstva sú všetci spoluvlastníci spoločných 

nehnuteľnosti uvedených v Zmluve o založení spoločenstva. 

 

2. Členstvo v spoločenstve vzniká a zaniká prechodom alebo prevodom vlastníctva podielu 

spoločných nehnuteľností. 

 

3. Spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti, ako právny základ členstva v 

spoločenstve, sa preukazuje výpisom z listu vlastníctva katastra nehnuteľnosti. 

 

4. Nadobúdateľ vlastníctva podielu spoločnej nehnuteľnosti sa prevodom alebo prechodom 

vlastníctva stáva členom spoločenstva a vstupuje do práv a povinností člena v rozsahu 

nadobudnutého podielu. 

 

5. Každý, kto sa stáva vlastníkom podielu spoločnej nehnuteľnosti, predloží o tom 

Výboru spoločenstva doklad oprávnenosti ( pri zdedení podielu kópiu osvedčenia 

o dedičstve) a pristúpi k zmluve o založení do 2 mesiacov od nadobudnutia 

vlastníctva. 

 

6. Vlastníci podielov môžu vykonávať svoje dispozičné oprávnenie prevodom iba celého 

svojho podielu na iné osoby a to za podmienok uvedených v zákone č. 97/2013 Z. z.     

a v zmluve o založení spoločenstva. 

 

7. Zmenou vlastníctva podielu podľa § 2 ods. 3 zákona 97/2013 Z. z. nesmú vzniknúť 

vlastnícke podiely spoločnej nehnuteľnosti s menšou výmerou ako 2000 m2. Pri 

dedičských konaniach je preto dôležitá dohoda pozostalých, ako a na koho sa dedičský 

podiel prevedie. Právne vzťahy u podielov menších ako 2000 m2, ktoré vznikli pred 

prijatím týchto stanov nie sú touto výmerou dotknuté. 
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8. Slovenský pozemkový fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej 

nehnuteľnosti spravuje, alebo s ktorým nakladá podľa § 10 a § 11 Zák. o pozemkových 

spoločenstvách, len ak Valné zhromaždenie rozhoduje o: 

a) schválení zmluvy o spoločenstve a jej zmeny, 
b) schvaľuje stanovy a ich zmeny, 
c) rozhoduje o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa §8 ods. 2, 
d) rozhoduje o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej 

spoločnosti alebo do družstva, 
e) rozhoduje o zrušení spoločenstva 

 
 
 

Článok 5 
Práva a povinnosti členov spoločenstva 

 

1. Základným právom, ale aj povinnosťou člena je zúčastňovať sa osobne, alebo 
prostredníctvom svojho zákonného zástupcu rokovania a rozhodovania na Valnom 
zhromaždení. 

 
2. Miera práv a povinnosti člena spoločenstva závisí od veľkosti jeho spoluvlastníckeho podielu, 

ktorý je vyjadrený veľkosťou jeho podielu na spoločnej nehnuteľnosti. Člen ZPS má 
prednostné právo na kúpu palivového dreva voči nečlenom. 

 
3. Plnenie povinností vo väčšom rozsahu ako zodpovedá veľkosti podielu, môže člen prevziať 

na seba len dobrovoľne. 
 

4. Člen má právo voliť a byť volený do orgánov spoločenstva. 

 

5. Člen spoločenstva je povinný 

a) vykonávať činnosť na dosiahnutie cieľov spoločenstva a zdržať sa konania, ktoré by 

tomuto cieľu odporovalo, 

b) ochraňovať majetok spoločenstva, poskytovať podľa svojich schopností a možností 

osobnú pomoc pri likvidácii požiaru a na odstraňovaní následkov živelnej pohromy na 

požiadanie výboru 

 

6. Spoločenstvo ku dňu svojho vzniku eviduje celkove výmeru vo výške 294,127 ha. Každému 

členovi od 1 m2  do 1000 m2 prináleží jeden hlas , na každých ďalších 1000 m2 

vlastníctva pripadá tiež jeden hlas .  Každý člen spoločenstva má toľko hlasov, koľko 

v pomere k celkovej výmere vlastní m2 nehnuteľností v spoločenstve (ako príklad 12 354 m2 = 

13 hlasov, 12 000 m2= 12 hlasov). 

 

7. Člen spoločenstva má právo nahliadnuť do zoznamu členov spoločenstva a žiadať výpisy 

svojho zápisu zo zoznamu. 
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8. Ak niekto o sebe tvrdí, že je spoluvlastníkom spoločnej nehnuteľnosti a toto právo nemôže 

preukázať príslušnou listinou, má právo obrátiť sa na súd. Do skončenia konania pred 

súdom spoluvlastník nie je členom spoločenstva.  

 

9. Člen spoločenstva v prípade potreby odpracuje brigádnické hodiny pri zveľaďovaní 

majetku spoločenstva, prípadne ju finančne nahradí v sume zodpovedajúcej 

aktuálnej legislatíve (hodinová odmena vo výške minimálnej mzdy). Táto čiastka mu môže 

byť odpočítaná z vyplácaného ročného podielu zo zisku spoločenstva.  

 
 

Článok 6 
Orgány spoločenstva a ich pôsobnosť 

 

1. Orgánmi spoločenstva sú: 

a) Valné zhromaždenie  

b) Výbor  

c) Dozorná rada  

 

2. Do orgánov spoločenstva môžu byť volení členovia spoločenstva, starší ako 18 rokov, 

alebo zástupcovia právnických osôb, ktorí sú členmi spoločenstva. Členom  Dozornej 

rady môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva. 

 

3. Volebné obdobie orgánov spoločenstva je 5 rokov. 

 

4. Z rokovania orgánov sa vyhotovuje zápisnica. Zápisnicu z VZ podpisuje predseda a 

dvaja z prítomných členov spoločenstva ako overovatelia. Prílohu tvorí 

uznesenie, prezenčná listina, splnomocnenia a iné dokumenty, ktoré boli predmetom 

rokovania. 

 

5. Ak uplynie volebné obdobie orgánu spoločenstva a nie je zvolený nový orgán, zasadnutie 

zhromaždenia zvolá Okresný úrad- odbor pozemkový a lesný. Takto zvolaného 

zasadnutia sa zúčastní zamestnanec  miestne príslušného Okresného úradu- odboru 

pozemkového a lesného, ktorý ho bude viesť až do zvolenia predsedu zhromaždenia. 
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Valné zhromaždenie ( ďalej iba VZ) 
 

1. VZ je najvyšším orgánom spoločenstva. 

 

2. VZ zvoláva výbor najmenej raz ročne. 

 

3. VZ je výbor povinný zvolať vždy, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, 

ktorých hlasy predstavujú aspoň tretinu hlasov členov spoločenstva, v termíne, ktorý 

navrhnú členovia spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia alebo ak ho 

zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí o zvolanie 

zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá na návrh 

splnomocneného zástupcu členov spoločenstva Okresný úrad- odbor pozemkový a lesný 

Ten má povinnosti výboru podľa odseku 1. 

 

4. Na VZ môže hlasovať len člen spoločenstva – spoluvlastník spoločných nehnuteľností. 

 

5. Člena spoločenstva môže na VZ zastupovať splnomocnenec na základe splnomocnenia 

(§ 31 OZ). 

 

6. Valné zhromaždenie 

a/ schvaľuje zmluvu o založení a jej zmeny a doplnky,  
b/ schvaľuje stanovy vrátane ich zmien,  
c/ volí a odvoláva členov orgánov spoločenstva (výbor, dozorná rada)  

d/ rozhoduje o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2 zákona 
97/2013 Z. z., 

e/ rozhoduje o hospodárení spoločenstva a nakladaní s majetkom spoločenstva,  
f/ schvaľuje ročnú závierku a finančný plán pre nasledujúce obdobie, 
g/ rozhoduje o rozdelení zisku, prípadne o spôsobe úhrady straty,  
h/ rozhoduje o vstupe spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo družstva,  
i/ rozhoduje o zániku spoločenstva a o zmene právnej formy spoločenstva,  

 
7. VZ rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov.  VZ je uznášania schopné , keď 

sú prítomní členovia s nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov. Výbor môže zvolať 
mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení aspoň 2x počas 
6 mesiacov nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou 
všetkých hlasov. Tretie VZ- mimoriadne , môže byť zvolané do 5 dní od termínu 
poslednej neúspešnej schôdze, Tento termín bude oznámený na informačnej tabuli 
obce, verejným rozhlasom a na web stránke obce Bačkovík.   Na mimoriadnom 
zasadnutí VZ rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných  členov spoločenstva. 
VZ nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach podľa odst. 4 písm. a) až 
d), h) a i). 

 

8. nasledujúce VZ po uplynutí 1 hodiny od stanoveného času a rozhoduje 

nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov. Pri nižšej účasti členov môže VZ 

rokovať, ale nemôže rozhodovať o rozhodujúcich záležitostiach vymenovaných v bode 6. 

VZ rozhoduje podľa odst.4 písm. a), b), d), h) a i) nadpolovičnou väčšinou všetkých 
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hlasov členov spoločenstva; v ostatných prípadoch VZ rozhoduje nadpolovičnou väčšinou 

hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje 

alebo s ktorými nenakladá fond. Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť 

sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia VZ. 

 

9. VZ môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor, pričom 

čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. Každý člen 

spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa 

sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach. Na zvolávanie čiastkovej 

schôdze sa primerane vzťahuje  odst. 1 tohto článku. 

 

 

 

Výbor spoločenstva  
 

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

a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje  zákon, zmluva 

o spoločenstve alebo stanovy alebo o ktorých tak rozhodne VZ.  

  

2. Za výbor koná navonok predseda, podpredseda, resp. v prípade potreby ešte 

jeden člen Výboru. Predseda organizuje, riadi bežnú činnosť spoločenstva. 

 

3.  Pri predpísanej písomnej forme na právny úkon je potrebný podpis predsedu 

a podpredsedu alebo predsedu a jedného člena Výboru. 

 

4.  Výbor spoločenstva 

a) má najmenej 5 členov , ktorí sú volení z radov spoluvlastníkov podielov k spoločnej 
nehnuteľnosti, 

b) riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré stanovy 
nevyhradili VZ,  

c) zodpovedá za svoju činnosť VZ,  
d) rozhoduje o použití finančných prostriedkov na bežnú prevádzku, o 

nákupe strojov a zariadení do 3 500,- €, 
e) uzatvára krátkodobé max. jednoročné zmluvy o prenájme majetku na dobu určitú a 

zmluvy nevyhnutné k hospodárskej činnosti Spoločenstva, pričom výber dodávateľov 
služieb súvisiacich s hospodárskou činnosťou (ťažba a manipulácia s drevom, rozvoz 
dreva a predaj drevnej hmoty a pod.), musí  prejsť výberovým konaním 
a ponuky minimálne 3 dodávateľov musia mať písomnú formu   

f) predkladá VZ správu o hospodárení spolu s ročnou závierkou aj návrh na spôsob 
rozdelenia zisku, a návrh finančného plánu na nasledujúci rok,  

g) vedie zoznam svojich členov a umožní každému, kto osvedčí právny záujem, 
nahliadnuť do zoznamu,  

h) zvoláva VZ pozvánkou, minimálne 30 dní pred termínom konania VZ. Výbor najmenej 
25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí 
zhromaždenia na web stránke obce Bačkovík a minimálne 5 dní pred konaním VZ 
miestnym rozhlasom. 
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i) rokovanie výboru organizuje a riadi predseda podľa harmonogramu, resp. podľa 
potreby  

 
5. Výbor je uznášania schopný ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov 

Výboru. Uznesenie Výboru je právoplatné, pokiaľ ho schváli nadpolovičná väčšina 

prítomných členov 

 

6. Na svojom prvom rokovaní po voľbách Výbor volí predsedu a podpredsedu, ekonóma , 

resp. sú členovia poverení úlohami tak, aby boli zabezpečené všetky činnosti 

spoločenstva 

 

7. Členovi Výboru spoločenstva možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku 

odmeny navrhne Výbor a odsúhlasí  Valné zhromaždenie na základe kladného 

hospodárskeho výsledku.  

 

8. Ak sa člen Výboru spoločenstva vzdá svojho členstva vo Výbore, je z členstva vo Výbore  

odvolaný alebo jeho členstvo zanikne smrťou alebo sa skončí inak, riadna činnosť 

Výboru pokračuje pokiaľ počet členov Výboru neklesne klesne pod piatich. Vtedy  musí 

predseda spoločenstva do troch mesiacov zvolať Valného zhromaždenie za účelom 

doplnenia Výboru. Ak sa predseda, podpredseda vzdajú funkcie ostávajú členmi Výboru. 

 

9. Vzdanie sa členstva vo Výbore je účinné po uplynutí 3 mesiacov od doručenia písomného 

oznámenia o odstúpení z členstva vo Výbore Spoločenstva.  

 

 
Dozorná rada (ďalej len DR)  

 
1.  DR je oprávnená kontrolovať všetku činnosť spoločenstva a prerokúvať sťažnosti 

jeho členov. 

 

2.  Dozorná rada  

a) má najmenej 3 členov, ktorých volí a odvoláva VZ. Počet členov dozornej rady, ktorí 
nie sú členmi spoločenstva, musí byť menší ako počet členov Dozornej rady, ktorí  sú 
členmi spoločenstva.  

b) Členstvo v DR je nezlučiteľné s členstvom vo Výbore. Predsedu DR volí DR z členov 
DR.  

c) zodpovedá za výkon svojej činnosti VZ, ktorému predkladá správu o činnosti,  
d) rokovanie DR organizuje a riadi predseda podľa harmonogramu resp. podľa potreby,  
e) má právo zvolať VZ, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku 

spoločenstva,  
f) predseda DR má právo zúčastňovať sa rokovaní Výboru a podávať návrhy na 

skvalitnenie práce spoločenstva,  
g) člen DR môže dostávať za výkon funkcie odmenu, ktorá musí byť 

schválená VZ 
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3. DR overuje postupy vo veciach spoločenstva a je oprávnená kedykoľvek nahliadnuť do 

účtovných dokladov, všetkých spisov, záznamov a zoznamov týkajúcich sa spoločenstva 

a zisťovať reálny a výkazový stav spoločenstva. Pritom kontroluje a VZ predkladá závery 

a odporúčania týkajúce sa najmä plnenia úloh uložených VZ Výboru spoločenstva, 

dodržiavania  Stanov, hospodárskej a finančnej činnosti spoločenstva, stavu majetku 

spoločenstva, jeho záväzkov a pohľadávok 

 

4. DR preveruje správnosť účtovnej závierky, návrhy na rozdelenie zisku alebo na úhradu 

straty. 

 
Článok 7 

Účtovná závierka 
 

1. Spoločenstvo vedie účtovníctvo v súlade s právnymi predpismi. Za riadne vedenie 
účtovníctva zodpovedá Výbor spoločenstva. 

2. Hotovosť v pokladni nesmie presiahnuť výšku 500 €.  
 
 

 
Článok 8 

Rozdeľovanie dosiahnutého výsledku hospodárenia 

 
1. Spoločenstvo z výsledku hospodárenia prednostne uhrádza dane v rozsahu a podľa 

druhu v zmysle platnej právnej úpravy. 

 

2. O ďalšom rozdelení výsledku hospodárenia rozhoduje Valné zhromaždenie.  
 

3. Podiely jednotlivým spoluvlastníkom sú zásadne vyplácané vo finančných čiastkach v 
priamej závislosti na veľkosti majetkového podielu. 

 

4. Na základe písomného požiadania členov je možné podiely uhrádzať v naturáliách. 
 

5. Nevyplatené podiely z dôvodu nevysporiadania spoluvlastníctva sa uložia na dobu 2 
rokov od schváleného termínu pre vyplatenie podielov na účet cudzích 
prostriedkov. Po uplynutí tejto doby budú použité na rozvoj spoločenstva na základe 
rozhodnutia Valného zhromaždenia. 

 

 

 

Článok 9 
Zrušenie a zánik spoločenstva 

 
1. Spoločenstvo sa zrušuje:  

 
a) rozhodnutím valného zhromaždenia  
b) premenou spoločenstva na obchodnú spoločnosť alebo družstvo 
c) pri naplnení ďalších zákonných podmienok (zákona č. 97/2013 Z. z.).  

 
2. Spoločenstvo zaniká:  

 
a) likvidáciou alebo bez likvidácie,  
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b) dňom výmazu z registra pozemkových spoločenstiev,  
c) ak je so zrušením spoločnosti spojená likvidácia, člen má právo na podiel na 

likvidačnom zostatku majetku. 
 

 
Článok 10 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Stanovy Spoločenstva sa vydávajú na základe § 31 ods. 5 Zákona č. 97/2013 Z.z.  
o pozemkových spoločenstvách k prispôsobeniu právnych pomerov k uvedenému  
zákonu. 
 

2. Za Spoločenstvo vedie zoznam členov výbor v rozsahu podľa § 18 ods. 1-4/ Zákona  
č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.  
 

3. Spoločenstvo je povinné každoročne do 31.3. zaslať Okresnému úradu, odbor 
pozemkový a lesný, zoznam členov aktualizovaný k 31.decembru predchádzajúceho 
roka. 
 

4. Člen Spoločenstva a fond má právo nahliadnuť do tohto zoznamu v zmysle § 4  
citovaného ustanovenia zákona. 
 

5. Stanovy nadobudnú účinnosť po prejednaní a schválení Valným zhromaždením 
Spoločenstva dňom zápisu  zmien do registra.  
  

6. Stanovy Spoločenstva sa môžu meniť alebo dopĺňať písomným dodatkom po ich  
schválení Valným zhromaždením.  

 

Tieto stanovy boli schválené Valným zhromaždením, 
ktoré sa konalo dňa 25. 1. 2014.          

 

 

 

             Overovateľ zápisnice                                          Overovateľ zápisnice                                            

                                         

 

 

-----------------------------------------------   ----------------------------------------- 


