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Zmluva 
o pozemkovej spoločnosti 

 
Preambula 

 
1. Pasienková a lesná spoločnosť obce Závod p.s. (ďalej len Spoločnosť ) vznikla pôvodne podľa 
zákona č.83/1990 Zb. Registrácia Stanov Spoločnosti bola na Ministerstve vnútra Slovenskej 
republiky vykonaná dňa 15.4.1992 pod číslom: VVS/1-900/90-5852. Ustanovujúca schôdza 
spoločnosti sa uskutočnila dňa 29.3.1992 v Závode a bola osvedčená Notárskou zápisnicou č. N 
197/32, NZ 192/92.   
 
2. Spoločnosť  je zapísaná do Registra pozemkových spoločenstiev, vedenom Okresným úradom 
v Malackách, Pozemkový a lesný odbor pod registračným číslom 70396-5/PS/ ako spoločenstvo s 
právnou subjektivitou. 
 
3. V súlade so Zákonom č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách (ďalej len „zákon“) 
Spoločnosť prispôsobuje svoje právne pomery ustanoveniam tohto zákona a preto prijíma Zmluvu o 
pozemkovom spoločenstve v zmysle ust. § 5 zákona (ďalej len „Zmluva“). 
 
4. V súlade s § 32a ods. 2 novely zákona Spoločnosť prispôsobuje Zmluvu ustanoveniam zákona.     
 
 

Čl. I 
Názov spoločenstva 

 
1. Pozemkové spoločenstvo má názov : 
„Pasienková a lesná spoločnosť obce Závod p.s.“ ( v ďalšom texte len „spoločnosť“). 
 
2. Spoločnosť je v zmysle ust. § 3 zákona právnickou osobou a je založené na dobu neurčitú. 
 
 

Čl. II 
Sídlo spoločenstva 

 
1. Sídlom spoločnosti je obec Závod, 908 72. 
 
2. Výbor má povinnosť právo rozhodnúť o presnej adrese sídla spoločenstva, ktorá bude 
zapísaná v registri pozemkových spoločenstiev.  

 
 

Čl. III 
Spoločná nehnuteľnosť 

 
1. Spoločnou nehnuteľnosťou sú v zmysle § 8 ods. 1 zákona spoločné nehnuteľnosti, uvedené v 
prílohe číslo 21. tejto Zmluvy a ide o nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Závod, 
Obec Závod, na LV č. 2848 a na LV č. 2969, vedených Katastrálnym odborom Okresného úradu v 
Malackách.   
 
2. Vzhľadom k možným prebiehajúcim konaniam o navrátenie vlastníctva, určenie vlastníctva k 
pozemkom, patriacim k spoločnej nehnuteľnosti pred štátnymi orgánmi, orgánmi verejnej správy a 
súdmi, je Výbor oprávnený aktualizovať prílohu číslo 21. tejto Zmluvy po ukončení jednotlivých 
konaní. 



 
3. Spoločná nehnuteľnosť je nedeliteľná s výnimkou prípadov podľa § 8 ods. 2 zákona a je ako  
celok nepredajná.   

Čl. IV 
Členstvo v spoločenstve 

 
 
Práva a povinnosti členov spoločnosti 
 
1.     Členmi spoločnosti podľa tejto zmluvy sú všetci vlastníci spoločnej nehnuteľnosti. Zoznam 
členov spoločnosti , platný ku dňu schválenia tejto Zmluvy, je súčasťou tejto Zmluvy a tvorí prílohu 
číslu 12. tejto Zmluvy. 
 
2.       Členstvo v spoločnosti vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k 
podielu spoločnej nehnuteľnosti. Nadobúdateľ vlastníckeho práva k podielu vstupuje do práv a 
povinností člena spoločnosti v rozsahu nadobúdaného podielu a dňom vstupu do práv a povinností 
člena spoločnosti v rozsahu nadobúdaného podielu pristupuje aj k tejto Zmluve. je povinný do dvoch 
mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k tejto Zmluve. 
 
3.  Slovenský pozemkový fond (ďalej len „fond“) vykonáva práva člena spoločenstva len ak 
zhromaždenie rozhoduje v zákonom ustanovených prípadoch. , spravuje a nakladá s podielmi 
spoločnej nehnuteľnosti v súlade s ust. § 10 až §11 zákona. 
 
4.  Spoločnosť vedie zoznam svojich členov podľa údajov katastra nehnuteľností. Do zoznamu sa 
zapisuje: 
a) u fyzických osôb – meno, priezvisko , trvalý pobyt a dátum narodenia 
b) u právnickej osoby – názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby. 
 
4. Zapisuje sa aj pomer účasti člena spoločnosti na výkone práv a povinností vyplývajúcich z 
členstva v spoločnosti, dátum a právny dôvod vzniku členstva v spoločnosti, právny predchodca člena 
spoločnosti, dátum zápisu do zoznamu ako aj všetky zmeny evidovaných skutočností, vrátane zmien v 
členstve spoločnosti.  
 
6.  Členovia spoločnosti,  a  fond a správca  sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností 
nahlásiť spoločnosti do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku. 
 
7.  Pomer účasti člena spoločnosti na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v 
spoločnosti je vyjadrený podielom na spoločnej nehnuteľnosti.    
 
8. Vzhľadom na rozdielnu výmeru nehnuteľností zapísaných na LV č. 2848 a LV č. 2969 
(nehnuteľnosti – pozemky na LV 2969 sú vo výmere 661.716 m2 a na LV 2848 sú vo výmere 
4.113.798 m2), je v prípade vlastníkov nehnuteľností zapísaných na LV č. 2969, ktorí zároveň nie sú 
vlastníkmi nehnuteľností zapísaných na LV č. 2848, pomer účasti člena spoločnosti na výkone práv a 
povinností vyplývajúcich z členstva v spoločnosti, vyjadrený taktiež podielom výmery nehnuteľností 
zapísaných na LV č.2969 na celkovej výmere spoločnej nehnuteľnosti (LV č.2969 + LV č.2848). 
A zároveň v prípade vlastníkov nehnuteľností zapísaných na LV č. 2848, ktorí zároveň nie sú 
vlastníkmi nehnuteľností zapísaných na LV č. 2969, je pomer účasti člena spoločnosti na výkone práv 
a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločnosti, vyjadrený taktiež podielom výmery nehnuteľností 
zapísaných na LV č.2848 na celkovej výmere spoločnej nehnuteľnosti (LV č.2969 + LV č.2848).      
 
9.  Pomer účasti člena na právach a povinnostiach je súčasťou zoznamu členov, ktorý je uvedený 
v prílohe číslo 12. k tejto Zmluvy. 
 



10.  Ak tretia osoba tvrdí, že je spoluvlastníkom spoločnej nehnuteľnosti a toto právo nemôže 
hodnoverne preukázať príslušnou listinou alebo iným spôsobom, spoločnosť odkáže túto tretiu osobu 
na konanie pred príslušným súdom. 
 
11.  Práva a povinnosti členov spoločnosti upravia podrobnejšie stanovy spoločnosti. 
 

 
 

Čl. V 
Orgány spoločnosti 

 
1.  Orgánmi spoločnosti sú : 
a/ zhromaždenie 
b/ výbor 
c/ dozorná rada 
 
2.  Členom výboru môže byť fyzická osoba, spôsobilá na právne úkony, ktorá je členom 
spoločnosti alebo zástupcom právnickej osoby, ktorá je členom spoločnosti. Členom dozornej rady 
môže byť aj fyzická osoba, spôsobilá na právne úkony, ktorá nie je členom spoločnosti. Do orgánov 
spoločnosti podľa odseku 1 písm. b) až c) môžu byť volené fyzické osoby staršie ako 18 rokov alebo 
právnické osoby, ktoré sú členmi spoločnosti, a najneskôr v deň voľby písomne oznámili spoločnosti  
svoju kandidatúru. Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločnosti. 
Členstvo v orgánoch spoločnosti podľa odseku 1 písm. b) až c) zaniká uplynutím funkčného obdobia 
orgánu spoločnosti, odvolaním, smrťou fyzickej osoby, zánikom právnickej osoby alebo písomným 
oznámením o vzdaní sa členstva. 
 
3.  Fyzická osoba môže byť súčasne členom len jedného z orgánov spoločnosti uvedených v bode 
1 písmeno b) až c). 
 
4.  Volebné obdobie orgánov spoločnosti je päť rokov. Zhromaždenie je oprávnené zvoliť 
náhradníkov, ktorí sa v prípade ukončenia výkonu funkcie zvoleného člena orgánu stávajú členom do 
konca volebného obdobia. 
 
5.  Členovi orgánu spoločnosti uvedenom v bode 1 písmeno b) a c) určuje výšku odmeny 
zhromaždenie. 
 

Čl. VI 
Zhromaždenie 

 
1.  Zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov 
spoločnosti. 
 
2.  Spôsob zvolávania a organizácia zhromaždenia sa spravujú ust. § 14 a nasl. zákona, 
podrobnosti upravujú stanovy spoločnosti. 
 
3.  Do pôsobnosti zhromaždenia patrí : 
a) schvaľovať zmluvu o spoločnosti a jej zmeny, 
b) schvaľovať stanovy a ich zmeny, 
c) voliť a odvolávať členov a náhradníkov volených orgánov spoločnosti, 
d) rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2 zákona, 
e) rozhodovať o poverení spoločnosti konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej 
nehnuteľnosti  
f)e) rozhodovať o hospodárení spoločnosti, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a nakladaní s 
majetkom spoločnosti, 



gf) schvaľovať ročnú účtovnú závierku, 
hg) rozhodovať o rozdelení zisku a spôsobe úhrady straty, a majetku spoločenstva určenom na 
rozdelenie medzi členov spoločnosti a spôsobe úhrady straty, 
ih) rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločnosti do obchodnej spoločnosti alebo do 
družstva, 
ji) rozhodovať o zrušení spoločnosti, 
kj) rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločnosti, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným 
orgánom spoločnosti. 
 
4.        Každý člen spoločnosti má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov, aký 
mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločnosti na výkone práv a povinností.  Hlas člena spoločnosti,  
ktorý nie je známy a ktorého podiel nespravuje a s ktorým nenakladá fond ani správca, sa pri 
rozhodovaní zhromaždenia nezohľadňuje. 
 
5. O záležitostiach, uvedených v bode 3 písm. a), b), d), h) a i) tohto článku rozhoduje 
zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločnosti; v ostatných prípadoch 
zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločnosti, ktorých podiely na 
spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond. Prehlasovaní členovia spoločnosti 
majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia. Zhromaždenie 
rozhoduje o veciach podľa ods. 3 písm. a), b), i) a j) tohto článku nadpolovičnou väčšinou hlasov 
všetkých členov spoločnosti; o veciach podľa ods. 3 písm. c), f), g), h) a k) tohto článku zhromaždenie 
rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločnosti, ktorých podiely na spoločnej 
nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond podľa zákona . O veciach podľa ods. 3 písm. 
d) a e) rozhodujú len vlastníci spoločnej nehnuteľnosti nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov. 
Prehlasovaní členovia spoločnosti majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti 
rozhodnutia zhromaždenia. 
 
6.  Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení 
aspoň dvakrát počas šiestich mesiacov nezúčastnia členovia spoločnosti, ktorí disponujú 
nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa bodu 5. Na mimoriadnom zasadnutí zhromaždenie rozhoduje 
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov spoločnosti. Zhromaždenie nemôže na 
mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach podľa bodu 3 písm. a) až d), h) a i) tohto článku. Výbor 
môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení nezúčastnia 
členovia spoločnosti, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa ods. 5 tohto článku. Na 
mimoriadnom zasadnutí zhromaždenia zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov 
prítomných členov spoločnosti. Zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o 
veciach podľa ods. 3  písm. a), b), d), e), i) a j). 
 
7.  Zhromaždenie môže  zasadať aj formou čiastkových schôdzí podľa § 15 ods. 3 zákona.  , ak o 
tom rozhodne výbor, pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. 
Program čiastkových schôdzí musí byť rovnaký. Každý člen spoločnosti  môže hlasovať len na jednej 
z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových 
schôdzach. 
 
 

Čl. VII. 
Výbor 

 
1.  Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom Spoločnosti. Zastupuje spoločnosť navonok voči 
tretím osobám. Riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to 
ustanovuje zákon, zmluva o spoločnosti, stanovy alebo o ktorých tak rozhodne zhromaždenie, ak nie 
sú zverené zákonom iným orgánom spoločnosti.  
 
2.  Výbor  



a/ koná za členov spoločnosti, okrem členov spoločnosti, s podielmi ktorých nakladá fond pred súdmi 
a orgánmi verejnej správy vo veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti, spoločného užívania 
a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z ich vlastníctva, alebo ich môže zastupovať vo veciach 
nadobúdania vlastníctva k sporným nehnuteľnostiam, ktoré sa majú stať súčasťou spoločnej 
nehnuteľnosti.  
b/ uzatvára v mene členov spoločnosti nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je spoločná nehnuteľnosť, 
alebo ich časť, alebo inú obdobnú zmluvu, 

c/ zastupuje členov spoločnosti, okrem členov spoločnosti s podielmi ktorých nakladá fond vo veciach 
nadobúdania časti spoločnej nehnuteľnosti, ktorej vlastníctvo je sporné, 
 
d) uzatvára v mene spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti zmluvu o prevode vlastníctva podielu na 
spoločnej nehnuteľnosti,  ak tak rozhodlo zhromaždenie. 
 
 
3.  Výbor má 7 členov. Výbor volí zo svojich členov predsedu Spoločnosti, ktorý riadi a 
organizuje rokovanie výboru. Výbor volí zo svojich členov zároveň podpredsedu spoločnosti, ktorý 
(ako poverený člen výboru zapísaného v registri) zastupuje predsedu spoločnosti v čase jeho 
neprítomnosti. Podrobnosti organizácie Výboru upravia stanovy spoločnosti. 
 
4.  Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu. Výbor predkladá zhromaždeniu spolu s 
ročnou účtovnou uzávierkou aj návrh spôsobu rozdelenia zisku alebo spôsobu úhrady straty. 
 
5.  Za výbor koná navonok predseda spoločnosti. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, 
predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu.  a aspoň jedného ďalšieho člena výboru. 
 

Čl. VIII. 
Dozorná rada 

 
1.  Dozorná rada kontroluje činnosť spoločnosti a prerokúva sťažnosti jeho členov. 
 
2.  Dozorná rada má 3 členov. Počet členov dozornej rady, ktorí nie sú členmi spoločnosti, musí 
byť menší ako počet členov dozornej rady, ktorí sú členmi spoločnosti. Dozorná rada volí zo svojich 
členov predsedu dozornej rady, ktorý stojí na čele dozornej rady a riadi a organizuje rokovanie 
dozornej rady. 
 
3.  Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu. 
 
6. Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému 
zníženiu majetku spoločnosti alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu  zákona alebo iných 
všeobecne záväzných právnych predpisov alebo k porušeniu zmluvy o spoločnosti alebo stanov; 
dozorná rada má v takom prípade povinnosti výboru pri zvolávaní zhromaždenia podľa zákona,  tejto 
zmluvy a stanov spoločnosti.  
 
5.  Členovi dozornej rady možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí 
Zhromaždenie 

Čl. IX 
Hospodárenie spoločnosti 

 
1.  Spoločnosť na účely podnikania na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne 
obhospodarovaných nehnuteľnostiach, ich spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí 
vyplývajúcich z vlastníctva k nim 
a) vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu a s ňou súvisiace spracovanie alebo úpravu 
poľnohospodárskych produktov, 



 b) hospodári v lesoch a na vodných plochách. 
    
2.  V prípade, ak činnosti  budú podľa platných právnych predpisov považované za podnikateľskú 
činnosť, na ktorú je potrebné získať povolenie, Výbor zabezpečí príslušné oprávnenia podľa 
osobitných predpisov. 
 
3.  Spoločnosť vykonáva túto podnikateľskú činnosť: banská a geologická činnosť, ťažba štrkov 
a pieskov  
 
4.  Zásady hospodárenia spoločnosti sú upravené v stanovách spoločnosti. 
 

 
Čl. X. 
Fond 

 
1.  Fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu 
 
2.  Fond nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti 
a) nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastnícke právo nie je evidované v katastri 
nehnuteľností 
b) ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané. 
 
7. Pre ďalšie konanie sa použijú primerane ustanovenia § 10 a § 11 zákona číslo 97/2013 Z. z. 
 
8. V prípade LV 2848 Fond (správa zapísaná pod číslom 644) vykonáva správu k vlastníkom pod 
č. 463 a 515. V prípade LV 2969 Lesy SR, š.p. (správa zapísaná pod číslom 643) vykonávajú správu 
k vlastníkom pod č. 463, 515 a 591. Veľkosť podielov je súčasťou zoznamu vlastníkov v prílohe č.12.         
 
 

Čl. XI. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
 
1.  Spoločnosť zároveň vydáva stanovy spoločnosti, ktoré podrobnejšie upravia to, čo im bolo 
zverené touto Zmluvou. 
 
2.  Vo veciach, touto Zmluvou alebo stanovami spoločnosti neupravených, sa použijú primerane 
ustanovenia zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, resp. Občianskeho zákonníka a 
iných príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
3.  Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia zhromaždením spoločnosti. 
 
 
 
 
 
Táto zmluva o pozemkovej spoločnosti bola schválená zhromaždením spoločnosti dňa 18.1.2014 
pomerom hlasov za - 378 členov s počtom hlasov 35 513 z 51 075, proti - 0, zdržal sa - 0   
 
Za výbor spoločnosti: 
 
predseda spoločnosti :  JUDr. Richard Hollý ........................... 
 
podpredseda spoločnosti: Jozef Prelec  .............................. 



 
 
Za dozornú radu : 
 
predseda dozornej rady: Ing. Štefan Pavelka  .............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha číslo 1 
Zoznam členov spoločenstva 
V súlade s ustanovením § 5 ods. 3 zákona a na základe čl. IV bod 1) tejto Zmluvy o spoločnosti 
spoločnosť vydáva zoznam členov spoločnosti spolu s ich pomerom účasti na výkone práv a 
povinností, vyplývajúcich z členstva v spoločnosti. 
 
…................................................................... 
…................................................................... 
…................................................................... 
…................................................................... 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Príloha číslo 1 
Zoznam pozemkov, patriacich do spoločnej nehnuteľnosti 
V súlade s ustanovením § 5 ods. 1 pís. c) zákona a na základe čl. III bod 1) tejto Zmluvy o spoločnosti 
spoločnosť vydáva zoznam pozemkov, patriacich do spoločnej nehnuteľnosti. Tým nie je dotknuté 
právo výboru podľa čl. III bod 2 tejto Zmluvy. 
 
…......................................................... 
…......................................................... 
…......................................................... 
…......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha číslo 2 
Zoznam pozemkov, patriacich do spoločnej nehnuteľnosti 
V súlade s ustanovením § 5 ods. 1 pís. c) zákona a na základe čl. III bod 1) tejto Zmluvy o spoločnosti 
spoločnosť vydáva zoznam pozemkov, patriacich do spoločnej nehnuteľnosti. Tým nie je dotknuté 
právo výboru podľa čl. III bod 2 tejto Zmluvy. 
 
…......................................................... 
…......................................................... 
…......................................................... 
…......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha číslo 2 
Zoznam členov spoločenstva 
V súlade s ustanovením § 5 ods. 3 zákona a na základe čl. IV bod 1) tejto Zmluvy o spoločnosti 
spoločnosť vydáva zoznam členov spoločnosti spolu s ich pomerom účasti na výkone práv a 
povinností, vyplývajúcich z členstva v spoločnosti. 
 
…................................................................... 
…................................................................... 
…................................................................... 
…................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


