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Abstrakt 

Tento dokument obsahuje Stanovy Pozemkového a lesného spoločenstva Rákoš, so sídlom 
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spoločenstiev s právnou subjektivitou vedeného Okresným úradom Košice-okolie pod 

č. 2004/00719-Čt, (ďalej len ako „Spoločenstvo“ alebo „PaLS Rákoš“).  
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I. Úvodné ustanovenia a účel spoločenstva 

1. Pozemkové a lesné spoločenstvo Rákoš (ďalej len PaLS Rákoš) vzniklo na ustanovujúcom Valnom 

zhromaždení konaného dňa 26.09.2004 a v súlade so zákonom č. 181/1995 Z.z. o pozemkových 

spoločenstvách, dňa 12.11.2004 bolo zapísané do Registra pozemkových spoločenstiev, 

vedenom Obvodným lesným úradom  pod registračným číslom 2004/00719-čt ako pozemkové 

spoločenstvo s právnou subjektivitou, s názvom „Pozemkové a lesné spoločenstvo Rákoš“. 

 

2. Účelom spoločenstva je: 

a) Racionálne hospodáriť na spoločných nehnuteľnostiach a tieto v odôvodnených prípadoch 

prenajímať. 

b) Hospodáriť s vlastným majetkom, tento rozširovať, účelne prevádzať a zamieňať. 

c) Vykonávať poľnohospodársku prvovýrobu a s tým súvisiace spracovanie alebo úpravu 

poľnohospodárskych produktov. 

d) Hospodáriť v lesoch a na vodných plochách, ak túto činnosť upravujú osobitné predpisy, 

spoločenstvo túto činnosť vykoná v súlade s nimi.  

e) Ochraňovať spoločný majetok, uplatňovať nároky a náhradu škody na ňom. 

f) Primeranie podľa možnosti a pravidiel poskytovať svojím členom výhody. 
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II. Spoločná nehnuteľnosť 

1. Parcely vo vlastníctve členov združených do pozemkového spoločenstva sa nachádzajú 

v katastrálnom území Rákoš zapísané na listoch vlastníctva č. 231 a 250  a Skároš zapísané na 

liste vlastníctva č. 815, okres Košice-Okolie, ktoré sú vedené  Okresným úradom  Košice-okolie, 

katastrálnym odborom  

2. Celková výmera parciel vo vlastníctve členov združených do pozemkového spoločenstva je 134 

5481m2. 

3. Celkový počet podielov (hlasov) spoločnej nehnuteľnosti je 274. Jeden podiel (hlas)                                  

predstavuje výmeru 0,49 ha. 

4. Počet podielov (hlasov) identifikovaných spoluvlastníkov je  274. 

5. Počet podielov (hlasov) vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktoré spravuje Slovenský pozemkový 

fond podľa § 10 ods. 1 zákona k dnešnému dňu je 0. 

6. Pozemkové spoločenstvo je spoločenstvom vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti podľa § 2 ods. 1 

písm. c) zákona č. 97/2013 Z.z (ďalej len zákon). 
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III. Práva a povinnosti členov spoločenstva 

1. Členstvo v spoločenstve vzniká nadobudnutím podielu na spoločnej nehnuteľnosti pričom 

nadobudnutím podielu zároveň pristupuje aj k zmluve o založení spoločenstva.  

2. Členstvo v spoločenstve zaniká prevodom celej výšky podielu na spoločnej nehnuteľnosti na inú 

osobu.  

3. Člen spoločenstva má právo nahliadnuť do zoznamu členov, ktorý vedie spoločenstvo a žiadať 

a robiť si z neho výpisy v časti, ktorá sa ho dotýka. 

4. Člen  spoločenstva má právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa hospodárenia spoločenstva a 

vyžiadať si ich kópie. 

5. Na práva a povinnosti členov spoločenstva sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka ak, 

zákon o pozemkových spoločenstvách, stanovy alebo zmluva o založení neustanovujú inak. 

6. Člen spoločenstva má právo: 

a) Byť informovaný o činnosti spoločenstva, najmä o veciach dotýkajúcich sa záujmov jeho 

osoby. 

b) Zúčastňovať sa zhromaždenia členov a iných podujatí usporadúvaných spoločenstvom. 

c) Hlasovať s hlasom rozhodujúcim na a v tých orgánoch spoločenstva, v ktorých je členom. 

d) Voliť a byť volený do všetkých funkcií a orgánov pôsobiacich v spoločenstve. 

e) Podávať návrhy a pripomienky k činnosti spoločenstva a jeho orgánov. 

f) Podieľať sa na výsledkoch hospodárenia v súlade so Zmluvou a týmito stanovami a na 

ďalších výhodách, platných pre členov spoločenstva v rozsahu svojich vlastníckych podielov. 

g) Na vyznačených lesných porastoch (vyznačuje OLH a poverený člen výboru) vyťažiť palivové 

drevo. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o zľavách na cene palivového dreva pre členov 

spoločenstva (bližšie je samovýroba špecifikovaná v článku VIII týchto stanov). 

h) Prednostne odkúpiť od spoločenstva stroje a vybavenie, ktoré boli výborom určené na 

vyradenie z majetku spoločenstva. 

i) Zapožičať stroj alebo náradie vo vlastníctve spoločenstva (po preukázaní odbornej 

spôsobilosti) za cenu určenú Výborom. 

j) Bezodplatne využívať altánok spoločenstva pre vlastnú rekreáciu. 

k) Osobitnú požiadavku členov v oblasti práv členov rieši výbor spoločenstva. 

7. Člen spoločenstva má povinnosť: 

a) Riadiť sa ustanoveniami Zákona, spoločenskej zmluvy a stanov spoločenstva. 

b) Plniť uznesenia zhromaždenia, výboru a dozornej rady spoločenstva. 

c) Vykonávať protipožiarnu hliadku podľa rozpisu zverejneného výborom. 

d) Hlásiť výboru akúkoľvek podozrivú činnosť na pozemkoch spoločenstva. 
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e) Podieľať sa na prácach spojených so starostlivosťou a ochranou spoločných nehnuteľnosti, 

lesných a trvalých trávnych porastov v rozsahu jeho spoluvlastníckeho podielu. Člen môže 

zvážiť akou formou si túto povinnosť splní, účasťou na spoločnej brigáde podľa článku X 

týchto stanov, alebo individuálnym odpracovaním svojej povinnosti, po dohode 

s predsedom spoločenstva. 

f) Sledovať oznamy zverejnené na webovej stránke spoločenstva. 

g) Pri prevode spoluvlastníckeho podielu na spoločnej nehnuteľnosti na tretiu osobu, 

ponúknuť ho ostatným vlastníkom podielov na spoločnej nehnuteľnosti. Podiel možno 

ponúknuť prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov 

alebo v ich mene spoločenstvo, možno ho previesť tretej osobe. 

8. Všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich 

vzniku. Spoločenstvo je povinné zapísať do zoznamu členov a do zoznamu nehnuteľností zmeny 

evidovaných skutočností do piatich dní odo dňa ich nahlásenia. Člen Spoločenstva je povinný 

informovať o zmene osobných údajov a zmene trvalého pobytu. 

9. Člen Spoločenstva je za účelom zveľadenia spoločného majetku povinný vykonávať činnosť v 

prospech spoločenstva,  zdržať sa konania, ktoré by tomuto účelu odporovalo a chrániť majetok 

spoločenstva.  
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IV. Orgány spoločenstva 

Tento článok pojednáva o orgánoch spoločenstva, ich voľbe, kompetenciách, právach 

a povinnostiach.  

1. Orgány spoločenstva sú 

a) Zhromaždenie 

b) Výbor 

c) Dozorná rada 

2. Zhromaždenie 

Zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločenstva. Skladá sa zo všetkých členov spoločenstva. 

Do pôsobnosti zhromaždenia patrí: 

a) Schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny okrem zmien v zozname členov a zozname 

nehnuteľností. 

b) Schvaľovať stanovy a ich zmeny. 

c) Voliť a odvolávať predsedu, členov výboru a dozornej rady spoločenstva a ich náhradníkov. 

d) Rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2 zákona č. 97/2013 

o pozemkových spoločenstvách. 

e) Rozhodovať o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na 

spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 10 zákona č. 97/2013 o pozemkových 

spoločenstvách. 

f) Rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti 

a nakladaní s majetkom spoločenstva. 

g) Schvaľovať ročnú závierku. 

h) Rozhodovať o rozdelení zisku a majetku spoločenstva určenom na rozdelenie medzi členov 

spoločenstva a spôsobe úhrady straty. 

i) Rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo 

družstva. 

j) Rozhodovať o zrušení spoločenstva. 

k) Rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené 

iným orgánom spoločenstva. 

l) Zhromaždenie určuje predsedovi, členovi výboru a členovi dozornej rady výšku odmeny za 

výkon jeho funkcie. 

Zhromaždenie rozhoduje vo veciach podľa čl. IV. ods. 2 nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých 

členov spoločenstva a o veciach podľa čl. IV. ods. 2 pís. c), e), i), j) dvojtretinovou väčšinou hlasov 

všetkých členov spoločenstva. V prípade mimoriadneho zasadnutia Zhromaždenie rozhoduje 
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rovnakým spôsobom ako pri riadnom zasadnutí ale nemôže rozhodovať o veciach podľa čl. IV  ods. 

2 písm. b), d), i), j). 

3. Výbor 

Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva, ktorý za svoju činnosť zodpovedá 

zhromaždeniu.   

a) Výbor riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to 

ustanovuje zákon o pozemkových spoločenstvách, zmluva o spoločenstve alebo stanovy, 

alebo o ktorých tak rozhodne zhromaždenie, ak nie sú zverené zákonom o pozemkových 

spoločenstvách iným orgánom spoločenstva.  

b) Výbor koná za členov spoločenstva pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach 

podnikania na spoločnej nehnuteľnosti, ich spoločného užívania a obstarávania spoločných 

vecí vyplývajúcich z ich vlastníctva.  

c) Výbor uzatvára v mene členov spoločenstva nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je 

spoločná nehnuteľnosť alebo jej časť, alebo inú obdobnú zmluvu, ak z rozhodnutia 

spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti nevyplýva niečo iné.  

d) Výbor zastupuje členov spoločenstva, okrem členov spoločenstva podľa § 10 ods. 1 a 2, vo 

veciach nadobúdania časti spoločnej nehnuteľnosti, ktorej vlastníctvo je sporné.  

e) Výbor uzatvára v mene spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti zmluvu o prevode 

vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 10 zákona, ak tak rozhodlo 

zhromaždenie.  

f) Výbor má 5 členov a dvoch náhradníkov.  

g) Výbor rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov výboru. V tomto 

rozhodovaní má každý člen výboru rovnaký hlas.  

h) Členovia výboru majú tieto funkcie: predseda, pokladník a člen.  

i) Pokladník vedie účtovný denník hotovostných príjmov a výdajov a spravuje pokladňu.  

Spolu s predsedom je disponentom bankového účtu spoločenstva. Spolu s predsedom 

vykonáva bezhotovostné platby prostredníctvom internetového bankovníctva.   

j) Výbor z každého rokovania výboru vypracuje zápisnicu, ktorú Validujú všetci členovia 

výboru, ktorý sa rokovania zúčastnili. Zápisnica obsahuje zoznam prítomných, podstatu 

prerokovaných bodov a prijaté uznesenia. Jednu kópiu zápisnice predseda odovzdá 

predsedovi dozornej rady. 

k)  Zasadnutia Výboru zvoláva predseda. Na zasadnutia Výboru sú prizývaní aj náhradníci 

a Dozorná rada. Predseda spoločenstva organizuje a riadi rokovanie výboru. Predsedu 

spoločenstva v čas jeho neprítomnosti zastupuje poverený člen výboru, ktorý je zapísaný v 

registri pozemkových spoločenstiev ako člen výboru.  
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l) Za výbor navonok koná predseda spoločenstva. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, 

predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu spoločenstva a aspoň jedného 

ďalšieho člena výboru. 

m) Výbor je povinný umožniť každému, kto osvedčí právny záujem, nahliadnuť do zoznamu 

členov a inej dokumentácie spoločenstva avšak v súvislosti s pravidlami ochrany osobných 

údajov (GDPR) je nahliadnutie toto bližšie upravené  internou smernicou 

spoločenstva č. 03.  Výbor je povinný vydať členovi spoločenstva, ktorý o to písomne 

požiada potvrdenie o členstve v spoločenstve a výpis zo zoznamu členov spoločenstva. 

n) Výbor má nárok na ročnú odmenu vo výške 166€ pre celý výbor spoločne, t.j. 33,20€ 

každému členovi. Člen výboru sa tejto odmeny môže vzdať.  Člen výboru má právo na hrubú 

mzdu vo výške 3€ za každú hodinu odpracovanú v prospech spoločenstva. V takom prípade 

je daný člen spoločenstvom zamestnaný na dohodu o vykonaní práce. 

o) Výbor predkladá zhromaždeniu spolu s ročnou závierkou aj návrh spôsobu rozdelenia zisku 

alebo spôsobu úhrady straty.  

p) Výbor zabezpečuje vedenie zoznamu členov spoločenstva podľa § 18 zákona č.97/2013 Z.z. 

o pozemkových spoločenstvách.  

q) Člen výboru sa môže svojej funkcie vzdať, je však povinný písomne to oznámiť výboru, ktorý 

je povinný prerokovať písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie na svojom najbližšom 

zasadnutí. Výkon funkcie člena výboru, ktorý sa vzdal svojej funkcie, sa končí dňom, keď 

jeho vzdanie sa funkcie prerokoval, alebo mal prerokovať  výbor. Ak výbor určí členovi  

výboru, ktorý sa svojej funkcie vzdal, povinnosť splniť určité podmienky, výkon jeho funkcie 

sa končí až splnením týchto podmienok.  

r) Výbor je povinný zabezpečiť, aby bolo do šiestich mesiacov odo dňa doručenia písomného 

oznámenia o vzdaní sa funkcie zvolané mimoriadne valné zhromaždenie, na ktorom bude 

zvolený nový člen výboru. To neplatí v prípade, ak na uvoľnené miesto môže nastúpiť 

náhradník. 

4. Dozorná rada 

a) Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov. Dozorná 

rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu.  

b) Dozorná rada má 3 členov.  

c) Dozorná rada volí zo svojich členov predsedu dozornej rady.  

d) Dozorná rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov. Pri rozhodovaní dozornej 

rady má každý jej člen rovnaký hlas.  

e) Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému 

zníženiu majetku spoločenstva alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu zákona 
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o pozemkových spoločenstvách alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov 

alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve alebo stanov. V takomto prípade má dozorná rada 

povinnosti výboru podľa § 14 ods. 2 až 4 a 6 zákona o pozemkových spoločenstvách.  

f) Dozorná rada zvolá zasadnutie zhromaždenia, ak ju o to požiada splnomocnený zástupca 

členov spoločenstva podľa § 14 ods. 5. Zákona o pozemkových spoločenstvách.  

g) Dozorná rada predkladá zhromaždeniu správu o činnosti dozornej rady, ktorá obsahuje 

najmä predmet  a výsledky vykonaných kontrol, vyhodnotenie dodržiavania zákonov a 

iných všeobecne záväzných právnych predpisov pozemkovým spoločenstvom, 

vyhodnotenie napĺňania práv členov pozemkového spoločenstva a plnenia povinnosti 

členmi pozemkového spoločenstva. 

h) Rokovanie dozornej rady zvoláva predseda dozornej rady.  

i) Dozorná rada alebo jej jednotlivý členovia majú právo zúčastniť sa rokovania Výboru. 

5. Zvolanie valného zhromaždenia 

a) Výbor najmenej raz za rok zvoláva zasadnutie zhromaždenia. Výbor je povinný písomne 

pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia 

zhromaždenia všetkých členov spoločenstva a Slovensky pozemkový fond v prípade, ak 

Slovenský pozemkový fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti alebo s nimi nakladá. 

Výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie o 

zasadnutí zhromaždenia na webovej stránke pozemkového spoločenstva, ktorá je 

obvyklým miestom jeho uverejnenia. V pozvánke na zasadnutie zhromaždenia a v oznámení 

o zasadnutí zhromaždenia výbor uvedie názov a sídlo spoločenstva, miesto, dátum a hodinu 

zasadnutia zhromaždenia, údaj či ide o čiastkovú schôdzu alebo mimoriadne zasadnutie 

zhromaždenia, program zasadnutia zhromaždenia a poučenie o možnosti zúčastniť sa 

zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia.  

b) Výbor môže rozhodnúť o tom, že zhromaždenie bude zasadať formou čiastkových schôdzi.  

c) Výbor môže rozhodnúť o uskutočnení zasadnutia zhromaždenia formou korešpondenčného 

hlasovania.  

d) Ak v pozvánke a v oznámení nie je uvedený bod programu zasadnutia zhromaždenia podľa 

článku IV ods. 2 písm. i) alebo j), nemožno taký bod programu doplniť na zasadnutí 

zhromaždenia. 

e) Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení 

nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov. 

f) V prípade, ak člen pozemkového spoločenstva prostredníctvom výboru ponúka na predaj 

svoj spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti ostatným spoluvlastníkom tejto 

spoločnej nehnuteľnosti, vybor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia. V prípade, 
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ak Slovenský pozemkový fond ponúka na predaj podiel na spoločnej nehnuteľnosti vo 

vlastníctve štátu prostredníctvom výboru ostatným spoluvlastníkom tejto spoločnej 

nehnuteľnosti, výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia. 

g) Výbor je povinný informovať okresný úrad o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní odo dňa 

jeho konania.  

h) Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia 

spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň štvrtinu hlasov všetkých členov 

spoločenstva a to v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva v predmetnej žiadosti. Ak 

výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa 

nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali, 

zasadnutie zhromaždenia zvolá splnomocnený zástupca členov spoločenstva alebo dozorná 

rada, splnomocnený zástupca členov spoločenstva alebo dozorná rada má práva a 

povinnosti výboru podľa odsekov podľa § 14 ods. 2 až 4 a odseku 6 zákona o pozemkových 

spoločenstvách.  

i) Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak počet členov výboru alebo dozornej 

rady poklesne pod počet uvedený v týchto stanovách a to v najkratšom možnom termíne.  

6. Voľba orgánov spoločenstva 

a) Do orgánov spoločenstva podľa článku IV ods. 1 b) až c) môžu byť volené fyzické osoby 

staršie ako 18 rokov alebo právnické osoby, ktoré sú členmi spoločenstva a najneskôr  v deň 

voľby písomne oznámili spoločenstvu svoju kandidatúru.  

b) Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva.  

c) Členstvo v orgánoch spoločenstva podľa čl. IV ods. 1 písm. b) až c) zaniká uplynutím 

funkčného obdobia orgánu spoločenstva, odvolaním, smrťou fyzickej osoby, zánikom 

právnickej osoby alebo písomným oznámením o vzdaní sa členstva. Všetci členovia týchto 

orgánov musia byť spôsobilí na právne úkony a bezúhonní.  

d) Ak je členom orgánu spoločenstva právnická osoba, práva a povinnosti člena orgánu 

spoločenstva vykonáva jej zástupca. Výmena zástupcu právnickej osoby nie je zmenou 

člena orgánu spoločenstva. Právnická osoba, ktorá je členom orgánu spoločenstva podľa 

článku IV ods. 1 písm. b) a c), je povinná bezodkladne oznámiť spoločenstvu výmenu svojho 

zástupcu.  

e) Volebné obdobie orgánu spoločenstva podľa článku IV ods. 1 písm. b) a c)  trvá 5 rokov. 

Ak na uvoľnené miesto v orgáne spoločenstva nastupuje náhradník alebo je zvolený nový 

člen orgánu spoločenstva, jeho funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia orgánu 

spoločenstva. 
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7. Volebný a hlasovací poriadok 

a) Spôsob hlasovania Valného zhromaždenia spravidla určuje Výbor. Valné zhromaždenie ma 

právo pred každým hlasovaním rozhodnúť o spôsobe hlasovania.  

b) Valné zhromaždenie môže prijať volebný a hlasovací poriadok ako samostatný dokument. 

 

8. Návrhovo-volebná komisia 

b) Návrhovo-volebná komisia je tvorená 3 členmi, ktorí s pomedzi seba vyberú svojho 

predsedu. Komisia je volená Valným zhromaždením a jej členom sa môže stať člen 

spoločenstva.  

c) Dozerá na vyhotovenie záznamu prezencie členov spoločenstva. 

d) Zisťuje uznášaniaschopnosť Valného zhromaždenia. 

e) Pripravuje návrh znenia uznesení zo zasadnutia. 

f) Pri tajnom hlasovaní alebo tajných voľbách vydáva hlasovacie lístky. 

g) Sčítava hlasy. 

h) Vyhlasuje výsledky hlasovaní a volieb. 
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V. Priebeh valného zhromaždenia 

1. Valné zhromaždenie sa koná v mieste sídla spoločenstva alebo na inom Výborom určenom 

mieste.  

2. Členovia spoločenstva prítomní na valnom zhromaždení sa zapisujú do prezenčnej listiny. O 

záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania valného 

zhromaždenia, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom aspoň nadpolovičnej väčšiny 

všetkých hlasov členov spoločenstva. 

3. Valné zhromaždenie rozhoduje verejným hlasovaním na výzvu predsedu.  

4. Poradie hlasovania v prípade viacerých návrhov sa spravuje poradím uvedeným v programe 

zasadania valného zhromaždenia, inak o poradí v ktorom sa bude hlasovať, rozhodne predseda.  

5. Hlasuje sa zdvihnutím ruky.  

6. Výsledok hlasovania oznamuje návrhovo-volebná komisia.  

7. Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov, aký 

mu patrí podľa veľkosti jeho podielu na spoločnej nehnuteľnosti .  

8. Na valnom zhromaždení môže člen spoločenstva vykonávať svoje práva osobne alebo 

prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu (ak je právnickou osobou) alebo prostredníctvom 

splnomocnenca za predpokladu, že tento sa na valnom zhromaždení preukáže riadne 

vyplneným tlačivom písomného plnomocenstva zaslaným Výborom spolu s pozvánkou na VZ, 

opatreným pečiatkou spoločenstva, , alebo plnomocenstvom s úradne overeným podpisom 

osoby ktorá toto splnomocnenie udelila.  

9. Splnomocnenec je povinný pred zahájením zasadnutia valného zhromaždenia odovzdať osobe 

poverenej vykonaním prezencie členov spoločenstva do listiny prítomných.  

10. Splnomocnenie platí vždy len na jedno konkrétne valné zhromaždenie. Splnomocnencom člena 

spoločenstva môže byť akákoľvek fyzická plnoletá osoba spôsobilá na právne úkony v plnom 

rozsahu.  

11. O rokovaní valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje:  

a) názov a sídlo spoločenstva, 

b) miesto, dátum a čas konania valného zhromaždenia, 

c) meno a priezvisko predsedu spoločenstva a zapisovateľa,  

d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia. 

12. Vyhotovenie zápisnice z rokovania valného zhromaždenia zabezpečuje  výbor do 30  dní od jeho 

skončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda a ďalší člen výboru spoločenstva. 

13. Z rokovania Valného zhromaždenia sa vyhotovuje uznesenie, ktoré obsahuje:  

a) názov a sídlo spoločenstva, 

b) miesto, dátum a čas konania valného zhromaždenia, 
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c) vyhodnotenie účasti 

d) meno a priezvisko predsedu a členov návrhovo-volebnej komisie 

e) mená a priezviska členov výboru 

f) znenie návrhov a výsledok o  hlasovaní  o nich 

14. Vyhotovenie uznesenia z rokovania valného zhromaždenia zabezpečuje výbor do 30  dní od 

jeho skončenia. Uznesenie podpisuje predseda spoločenstva, predseda návrhovo-volebnej 

komisie, predseda dozornej rady, členovia výboru a dozornej rady. 

15. Každý člen spoločenstva môže požiadať  výbor o vydanie kópie zápisnice alebo jej časti spolu s 

prílohami zápisnice.  

16. Zápisnice o valnom zhromaždení a listinu prítomných spoločenstvo uschováva po celý čas 

trvania spoločenstva.  
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VI. Hospodárenie spoločenstva 

1. Základné ustanovenia  

a) Spoločenstvo hospodári v súlade so zmluvou o založení spoločenstva, stanovami a príslušnými 

ustanoveniami právnych predpisov. 

b) Spoločenstvo hospodári na základe prijatého finančného plánu, ktorý vychádza z hlavných úloh 

spoločenstva, vyplývajúcich z lesného hospodárskeho plánu, z výsledkov dosiahnutých v 

uplynulom období a ďalších predpokladaných skutočností. Takto vypracovaný  finančný plán 

schvaľuje zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých prítomných členov. Plán sa 

vypracuje na obdobie 1 roka. 

c) Plnenie plánu a hlavných úloh počas roka organizuje Výbor. Jeho plnenie kontroluje a 

vyhodnocuje dozorná rada. 

d) Výbor je povinný zabezpečiť vedenie účtovnej a hospodárskej evidencie spoločenstva v súlade 

s platnými legislatívnymi normami. Všetky výnosy a náklady musia byť podložené účtovnými 

dokladmi a riadne zaúčtované ich realizácia musí byť v súlade s hlavnými úlohami spoločenstva 

a ich zabezpečovaním. 

e) Pod pojmom podnikateľská činnosť sa rozumejú také výrobné, obchodné a iné aktivity a služby, 

ktoré vychádzajú z poslania spoločenstva a prispievajú k jeho prosperite. V  súvislosti s 

podnikateľskou činnosťou môže Výbor v mene spoločenstva vstupovať do zmluvnej spolupráce 

s inými hospodárskymi subjektami, spoločnosťami a podnikateľmi a využívať všetky zákonné 

možnosti platné pre túto oblasť. 

f) Každoročne sa vykoná inventúra pokladne a krátkodobého investičného majetku. Túto 

vykonáva minimálne predseda spoločenstva a predseda dozornej rady. Z týchto inventúr sú 

vyhodnotené záznamy. 

g) Výbor predkladá finančnú správu valnému zhromaždeniu 

2. Rozdeľovanie zisku 

a) O rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie, a to so zreteľom na dostatočné tvorenie 

rezerv a plánovaný rozvoj spoločenstva a povinnosti v správe majetku vyplývajúce z legislatívy 

ako napríklad obnova lesných porastov a starostlivosť o nich. 

b) Zo svojho zisku uhrádza spoločenstvo prednostne  

- dane a odvody štátu 

- prídely do rezervného fondu, ak spoločenstvo tento fond vytvára a fondu na pestovnú 

činnosť súvisiacu s hospodárením v lese  
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c) Medzi členov spoločenstva možno rozdeľovať vždy len čistý zisk po zdanení a doplnení fondov. 

Tým nie je vylúčené, aby valné zhromaždenie rozhodlo, že časť zisku bude použitá na vytvorenie 

iných kapitálových fondov alebo rezerv (najmä na lesnú pestovateľskú činnosť). 

d) Podiely jednotlivým členom spoločenstva na výsledku hospodárenia sa určujú podľa veľkosti 

vlastnených podielov spoločnej nehnuteľnosti a  po zohľadnení vykonaných povinností 

vyplývajúcich z veľkosti podielu. 

e) Nevyplatené podiely na výsledku hospodárenia z dôvodu nevypriadania dedičstva resp. 

spoluvlastníctva alebo spoluvlastníctva v rozpore so zákonom o pozemkových 

spoločenstvách bude spoločenstvo evidovať po dobu 3 rokov na účte „záväzky voči 

spoločníkom“.  Po uplynutí tejto doby Výbor navrhne valnému zhromaždeniu formu ich 

použitia. Podiely uložené v úschove do nadobudnutia platnosti týchto stanov budú členom 

vyplatené.  
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VII. Ťažba a predaj dreva  

1. Ťažba dreva je vykonávaná v súlade so zákonom 326/2005 Z. z. o lesoch na základe 

lesohospodárskeho plánu so súhlasom odborného lesného hospodára.  

2. Uvádzanie dreva na trh sa podľa §4 zákona č.  113/2018 riadi systémom náležitej starostlivosti 

(príloha E). 

3. Vyťažené drevo sa predáva na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže, ktorá je včas 

zverejnená na webovej stránke spoločenstva. O pravidlách súťaže rozhoduje Výbor PaLS Rákoš. 

Výbor zároveň vyhodnocuje súťaž.  
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VIII. Samovýroba palivového dreva členom spoločenstva 

1. Člen spoločenstva má právo na pozemkoch spoločenstva vykonávať samovýrobu dreva.  

a)  Drevnú hmotu ktorú je možné z porastov vyťažiť v samovýrobe určuje predseda v súčinnosti 

s členmi výboru.  

2. Zásady pri úhrade kúpnej ceny za palivové drevo v samovýrobe: 

a) PaLS Rákoš vystaví faktúru splatnú prevodom alebo vkladom poštovou poukážkou na účet PaLS 

Rákoš. 

b) Platba do pokladne spoločenstva hotovosťou nie je možná. 

c) Cenu za palivové drevo určuje valné zhromaždenie 

d) Cenu za palivové drevo, ktoré môže byť uvedené na trh za vyššie ceny ako je valným 

zhromaždením určená cena, určuje výbor tak, aby táto približne zodpovedala možnému zisku 

za jeho predaj inou formou ako samovýrobou. 

3. Zásady dodržiavané pri samovýrobe: 

a) Samovýrobu je možné vykonať vykonávať v určenom termíne a len s povolením (príloha A) 

opatreným pečiatkou spoločenstva a podpisom predsedu spoločenstva.  

b) Pri chystaní dreva sa preukázať povolením ak je o to požiadaný štatutárom alebo členom 

PaLS Rákoš, lesnou strážou, príslušníkom policajného zboru SR alebo Slovenskou lesnícko-

drevárskou inšpekciou. 

c) Vývoz palivového dreva je možný v určenom termíne a len s platným dokladom o pôvode 

dreva opatreným pečiatkou spoločenstva a podpisom predsedu. 

d) Pri vývoze dreva preukázať sa dokladom o pôvode dreva (LA43) ak je o to požiadaný 

štatutárom alebo členom PaLS Rákoš, lesnou strážou, príslušníkom policajného zboru SR 

alebo Slovenskou lesnícko-drevárskou inšpekciou. 

e) Drevo do doby jeho zmerania členom Výboru PaLS Rákoš bude zhromaždené tak aby zmeranie 

jeho množstva bolo možné. 

f) Nevykonávať činnosti pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok 

alebo prípravkov. 

g) Dodržiavať protipožiarne predpisy (Zákaz zakladania ohňa, zákaz fajčenia a pod.) 

h) Chrániť les, zachovávať v lese potrebnú opatrnosť a nerušiť lesné prostredie. 

i) Rešpektovať pokyny členov lesnej stráže.  

j) Obsluhovať stroje alebo zariadenia môže len odborne spôsobila osoba – držiteľ platného 

preukazu/oprávnenia. 
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IX. Lesná stráž 

1. PaLS Rákoš v súlade s §53 zákona 326/2005 Z. z. o lesoch má niekoľkých členov lesnej stráže.  

2. Členov lesnej stráže určuje Výbor PaLS Rákoš.   

3. Člen lesnej stráže je povinný 

a) nosiť pri výkone svojej funkcie na viditeľnom mieste odznak člena lesnej stráže a na 

požiadanie sa preukázať preukazom člena lesnej stráže, 

b) bezodkladne oznámiť vlastníkovi, správcovi alebo obhospodarovateľovi lesa zistenú škodu 

v lesoch, prípadne aj osobu, ktorá škodu spôsobila, 

c) vykonať neodkladné opatrenia na odstránenie alebo zmiernenie následkov škody 

vzniknutej v lese, 

d) spolupracovať s príslušníkmi Policajného zboru, obecnou políciou a s orgánmi štátnej 

správy pri riešení prípadov porušenia zákona, 

e) oznamovať trestné činy, priestupky a iné správne delikty, prispievať k ich objasneniu a 

oznamovať podozrivé osoby príslušným orgánom, 

f) zabezpečovať dôkazový materiál o konaní, ktoré je v rozpore s týmto zákonom, 

g) odovzdať odňaté veci orgánu, ktorý rozhoduje o konaní v rozpore s týmto zákonom, 

h) chrániť preukaz člena lesnej stráže a odznak člena lesnej stráže pred poškodením, stratou, 

odcudzením alebo zneužitím; ich stratu alebo odcudzenie bez zbytočného odkladu oznámiť 

orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, 

i) predkladať orgánom štátnej správy lesného hospodárstva na ich požiadanie správy o 

zabezpečovaní ochrannej služby v lesoch, 

j) spísať o okolnostiach použitia donucovacích prostriedkov úradný záznam a oznámiť 

bezodkladne použitie donucovacích prostriedkov príslušnému orgánu štátnej správy 

lesného hospodárstva a Policajnému zboru, 

k) poskytnúť zranenej osobe pomoc, ak to okolnosti dovolia a ak v súvislosti s použitím 

donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby, 

l) zachovať pri výkone svojej činnosti vlastnú dôstojnosť a vážnosť, ako aj dôstojnosť a vážnosť 

osôb, proti ktorým zasahuje, 

m) zúčastňovať sa akcií súvisiacich s činnosťou člena lesnej stráže podľa tohto zákona 

organizovaných pre členov lesnej stráže orgánom štátnej správy lesného hospodárstva. 

4. Člen lesnej stráže je oprávnený 

a) vykonávať kontrolu dodržiavania zákona o lesoch, všeobecne záväzných právnych 

predpisov vydaných na jeho vykonanie a rozhodnutí vydaných na jeho základe, 
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b) vykonávať potrebné zisťovania a kontrolovať osobu, ktorá v lesoch vykonáva činnosť 

súvisiacu s lesným hospodárstvom, a požadovať od nej potrebné oprávnenia, vyjadrenia, 

informácie, údaje a vysvetlenia, ktoré sa týkajú uplatňovania zákona o lesoch, 

c) kontrolovať príslušné doklady, najmä doklady o pôvode dreva, súvisiacu evidenciu a 

preukaz totožnosti, 

d) vstupovať na pozemky, do stavieb a zariadení, ak sa na to nevyžaduje povolenie podľa 

osobitných predpisov, 

e) zisťovať totožnosť osôb podozrivých zo spáchania trestného činu, priestupku alebo iného 

správneho deliktu, 

f) vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania, ak je dôvodné podozrenie, že osoba 

pácha trestný čin alebo priestupok na úseku lesného hospodárstva, a v prípade, že 

neuposlúchne výzvu a ak nemožno zistiť jej totožnosť, obmedziť jej osobnú slobodu a 

predviesť ju na útvar Policajného zboru; pred predvedením jej odobrať zbraň, 

g) odňať vec získanú konaním poškodzujúcim alebo ohrozujúcim lesný majetok, ako aj vec 

použitú na toto protiprávne konanie; o odňatí veci vyhotoví člen lesnej stráže záznam a jeho 

odpis odovzdá kontrolovanej osobe, 

h) používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, video dokumentácie a 

zvukových záznamov potrebných na zdokumentovanie veci a konania, 

i) požadovať pomoc Policajného zboru alebo obecnej polície, ak nemôže splnenie úloh 

zabezpečiť vlastnými silami a prostriedkami, 

j) požiadať každého o pomoc v prípade bezprostredného ohrozenia života a zdravia alebo 

majetku, 

k) ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní za priestupky na úseku lesného hospodárstva, 

l) držať alebo nosiť zbraň a strelivo pri výkone funkcie, ak má na to oprávnenie podľa 

osobitných predpisov, 

m) použiť zbraň pri 

- nutnej obrane alebo v krajnej núdzi 

- zneškodňovaní zvierat, ktoré ohrozujú život alebo zdravie osôb, 

- hrozbe zbraňou namierenou proti osobe, ktorá je ozbrojená alebo kladie odpor 

pred predvedením na útvar Policajného zboru, 

- varovnom výstrele do vzduchu na odvrátenie nebezpečenstva hroziaceho jemu 

alebo inej osobe alebo na odvrátenie vzniku škody, ktorá bezprostredne ohrozuje 

záujmy chránené týmto zákonom, alebo 

- varovnom výstrele do vzduchu pri úteku osoby, ktorú je člen lesnej stráže 

oprávnený predviesť na útvar Policajného zboru. 
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n) použiť donucovacie prostriedky 

o) použiť varovný výstrel na odvrátenie škody veľkého rozsahu, ktorá bezprostredne ohrozuje 

lesný majetok, bezpečnosť prevádzky lesného hospodárstva alebo iný verejný záujem, 

p) vstupovať na lesný majetok v určenom obvode, vchádzať a stáť s označeným motorovým 

vozidlom na lesných cestách a lesných pozemkoch, 

q) zastaviť motorové vozidlo na lesných pozemkoch, kontrolovať oprávnenie vjazdu na lesné 

pozemky, najmä ak motorové vozidlo prepravuje drevo, rezivo alebo iné lesné produkty, 

kontrolovať dodržanie povinností pri preprave dreva. Prehliadka nesmie sledovať iný 

záujem, ako zistiť výskyt neoprávnene nadobudnutých lesných produktov. 

r) Člen lesnej stráže je oprávnený použiť tieto donucovacie prostriedky: 

- hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, 

- slzotvorné prostriedky, 

- obušok, 

- putá, 

- služobný pes, 

- varovný výstrel. 

s) Každý je povinný v určenom obvode pôsobnosti člena lesnej stráže uposlúchnuť jeho výzvu, 

pokyn, príkaz a požiadavku a strpieť výkon jeho povinností a oprávnení. 

5. Poistenie zodpovednosti za škodu 

a) Ten (PaLS Rákoš), na ktorého návrh bol člen lesnej stráže ustanovený, je povinný člena 

lesnej stráže poistiť na prípad 

b) škody, poškodenia zdravia a smrti spôsobenej členovi lesnej stráže pri plnení úloh podľa 

tohto zákona alebo v priamej súvislosti s ním, 

c) škody spôsobenej členom lesnej stráže iným osobám pri plnení úloh podľa tohto zákona 

alebo v priamej súvislosti s ním okrem škody spôsobenej osobe, ktorá svojím 

protizákonným konaním oprávnený a primeraný zákrok vyvolala. 
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X. Spoločné brigády 

1. Každý člen spoločenstva má povinnosť zúčastňovať sa brigád zvolávaných Výborom. 

2. Každý člen sa podieľa na brigádach rozsahom podľa veľkosti jeho podielu. 

3. Výbor v dostatočnom predstihu z pravidla  brigádu zvoláva 3 – 4 krát ročne. Člen je o konaní 

brigády informovaný prostredníctvom webovej stránky spoločenstva a tiež obecným (Rákoš) 

rozhlasom 

4. Priebeh brigády 

a) Zúčastnení brigádnici sa včas zhromaždia na Výborom určenom mieste.  

b) Každý zúčastnený člen svojím podpisom potvrdí svoju účasť a poučenie o BOZP. 

c) Brigádnici sa presunú na miesto výkonu prác. 

d) Práce prebiehajú v súlade s pokynmi výboru alebo ním poverenej osoby. 

e) Brigádnici počas brigády dbajú na ochranu svojho zdravia, zdravia zúčastnených a majetku 

spoločenstva. 

f) Počas brigády je zakázané požívať alkoholické nápoje a iné psychotropné a omamné látky! 

g) Pracovnú časť brigády ukončuje výbor alebo ním poverená osoba. 

h) Po pracovnej časti nasleduje spoločné pohostenie pri guláši. Spravidla v priestoroch altánku 

spoločenstva. 

i) V závere poverení brigádnici pomôžu predsedovi spoločenstva odniesť a odložiť pracovné 

náradie a stroje, ktoré sú vo vlastníctve spoločenstva.  

j) Ak sa počas brigády podarí vyhotoviť palivové drevo majú zúčastnení právo ho odkúpiť za 

zvýhodnenú cenu, ktorú určí výbor. Ak je záujemcov viac, výbor rozhodne o spôsobe 

prerozdelenia alebo uprednostnení niektorého z členov. Odvoz dreva si člen zabezpečuje 

sám. 

5. Sankcie za neúčasť na brigáde 

a) Za neúčasť na žiadnej z brigád je člen sankcionovaný zrážkou z vyplácaných podielov vo 

výške 20,00 %. 

b) Sankcie sa neuplatňujú v prípade ak: 

- člen je starší ako 65 rokov alebo je ZŤP, 

- počet brigád v danom roku bol menší ako 3,  

- člen svoj podiel na pracovnej činnosti spoločenstva podľa článku III ods. 7 písm. e) 

týchto stanov vykonal individuálne. 
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XI. Záverečné ustanovenia 

1. O doplnení a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých 

hlasov členov spoločenstva. 

2. V prípade, že valné zhromaždenie má rokovať o zmene alebo doplnení stanov, musí byť v 

pozvánke na valné zhromaždenie uvedený stručný obsah a dôvody navrhovaných zmien. 

3. Návrh zmien a doplnkov stanov sa vyvesí na nahliadnutie v mieste zasadnutia valného 

zhromaždenia. 

4. Výbor je povinný po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie 

stanov, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá  

5. Vo veciach, týmito Stanovami neupravenými, sa vzťahy spravujú Zmluvou a príslušnými 

právnymi predpismi, najmä zákonom č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v platnom 

znení. 

6. Stanovy pozemkového spoločenstva nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia 

zhromaždením spoločenstva a súčasne strácajú platnosť všetky skôr schválené stanovy a ich 

dodatky v plnom rozsahu.  

7.  Stanovy spoločenstva je možné meniť a dopĺňať písomnou formou po schválení valným 

zhromaždením spoločenstva. 

8. Skôr prijate uznesenia, ktoré sú v rozpore so stanovami strácajú platnosť.  

9. Skôr prijate uznesenia, ktoré tieto stanovy neupravujú ostávajú v platnosti.  

10. Stanovy sú nadradené ustanoveniam uvedených v zmluve o založení spoločenstva. 
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XII. Prílohy 

Príloha A: Vzor lístku na samovýrobu 

Príloha B:  Zoznam pozemkov spoločnej nehnuteľnosti  

Príloha C:  Pristúpenie nového člena k zmluve o založení spoločenstva  

Príloha D:  Zoznam členov spoločenstva 

Príloha E:  Systém náležitej starostlivosti (DDS – Due Diligence System) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Povolenie na samovýrobu č.  

Pozemkové a lesné spoločenstvo Rákoš, Rákoš 95, 044 16  Bohdanovce 
IČO : 35565080, email: urbar.rakos@urbar-rakos.sk, web: www.urbar-rakos.sk  

 

P_A-IS-01-V01-2020 

Pozemkové a lesné spoločenstvo Rákoš (ďalej len PaLS Rákoš) týmto udeľuje povolenie na vstup na pozemky 
spoločenstva v katastrálnom území Rákoš v poraste vedenom na parcelách pod 
 

 

za účelom samovýroby  *palivového dreva a *raždia – suché, voľne ležiace resp. suché vyvrátené stromy 

s priemerom kmeňa do ...... cm v množstve neprevyšujúcom ......... priestorových metrov. Výrub hoc len 

čiastočne živých stromov sa zakazuje! 

Toto povolenie sa udeľuje pre : 

Meno:  

Priezvisko:  

Narodený:   

Bydlisko:  

Platnosť povolenia: Od  Do  

 

Deň odvozu ako aj vyhotovené množstvo dreva je potrebné nahlásiť výboru PaLS Rákoš telefonicky na čísle 

0948 522 505. Vývoz dreva je možný v stanovenom čase a len s dokladom o pôvode dreva (LA43) 

podpísaným predsedom spoločenstva. Drevo bude do doby jeho zmerania členom Výboru PaLS Rákoš 

zhromaždené tak aby zmeranie jeho množstva bolo možné. PaLS Rákoš následne vystaví faktúru splatnú 

prevodom alebo vkladom poštovou poukážkou na účet PaLS Rákoš. 

Poučenie: 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vyžaduje od osôb vstupujúcich na pozemky PaLS Rákoš povinne 
dodržiavať nasledovné zásady: 
 

1. Nevykonávať činnosti pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok alebo prípravkov. 

2. Dodržiavať protipožiarne predpisy (Zákaz zakladania ohňa, zákaz fajčenia a pod.) 

3. Chrániť les, zachovávať v lese potrebnú opatrnosť a nerušiť lesné prostredie. 

4. Prácu vykonávať len so súhlasom PaLS Rákoš a len po vydaní písomného povolenia. 

5. Rešpektovať pokyny členov lesnej stráže. 

6. Pri vývoze ako aj chystaní dreva preukázať sa týmto povolením ak je o to požiadaný štatutárom alebo členom 

PaLS Rákoš alebo lesnou strážou. 

7. Obsluhovať stroje alebo zariadenia môže len odborne spôsobila osoba – držiteľ platného preukazu/oprávnenia. 

8. Vstupujúca osoba berie na vedomie, že PaLS Rákoš nenesie zodpovednosť za jej zranenie alebo zranenie iných 

osôb spôsobené počas pracovných úkonov súvisiacich s týmto povolením.  

9. Vstupujúca osoba berie na vedomie, že PaLS Rákoš nenesie zodpovednosť za spôsobené škody na majetku 

vstupujúcej osoby a iných osôb spôsobené počas pracovných úkonov súvisiacich s týmto povolením.  

 

V  Dňa  

 

.................................................   ................................................. 

Za PaLS Rákoš 

Ing. Ondrej Kováč, PhD. 

 
 

Podpis vstupujúcej osoby 

____________ 
* Nehodiace sa vyškrtnúť 

parcelným č.  registra  *dielca č.    

uvedených v LV  (lokálny názov :  )  

mailto:urbar.rakos@urbar-rakos.sk
http://www.urbar-rakos.sk/
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K. Ú. List vlastníctva Parcela Register Rozloha [m2] Druh pozemku 

Rákoš 231 193 C 11693 TTP 

Rákoš 231 197/2 C 201 Záhrada 

Rákoš 231 347 C 72050 Les 

Rákoš 231 623 E 14642 TTP 

Rákoš 231 625 E 14515 TTP 

Rákoš 231 626 E 26680 TTP 

Rákoš 231 627 E 8968 TTP 

Rákoš 231 629/15 E 5407 TTP 

Rákoš 231 636 E 60760 TTP 

Rákoš 231 640/2 E 2821 TTP 

Rákoš 231 641/2 E 461817 Ostatné plochy 

Rákoš 231 642/2 E 43225 Orná pôda 

Rákoš 231 642/3 E 3810 TTP 

Rákoš 231 642/4 E 2434 TTP 

Rákoš 231 663/1 E 254 Vodná plocha 

Rákoš 250 358/1 E 3743 Orná pôda 

Rákoš 250 358/2 E 23 Orná pôda 

Rákoš 250 441 E 91718 TTP 

Rákoš 250 442 E 334128 TTP 

Skároš 815 412/12 E 170440 Les 

Skároš 815 412/16 E 16152 Les 
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Pristúpenie k zmluve o pozemkovom spoločenstve 

 

Ja dole podpísaný(á): 
 

 
 
 
 

ako právny nástupca po: 
 
 
 
 

ktorý bol vlastníkom podielov v spoločnej nehnuteľnosti evidovaných na: 
 
LV 231 - k.ú Rákoš 
LV 250 - k.ú Rákoš 
LV 815 - k.ú Skákoš 
 
týmto pristupujem k Zmluve založení pozemkového spoločenstva, vlastníkov podielov spoločnej 
nehnuteľnosti v zmysle §5 zákona č.97/2013 Z.z.  o  pozemkových spoločenstvách.  
Zároveň svojím podpisom prehlasujem, že som bol(a) s touto zmluvou ako aj stanovami Pozemkového 
a lesného spoločenstva Rákoš riadne oboznámený(á),  s týmito dokumentami súhlasím a na znak 
súhlasu podpisujem túto listinu. 
 

 

 

 

 

V Rákoši dňa ............................................. 

 

.................................................................. 

podpis 

Meno a Priezvisko  

Bydlisko  

Dátum narodenia  

Meno a Priezvisko  

Bydlisko  

Dátum narodenia  
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Tento list bude nahradený aktuálnym zoznamom členov platným vždy k 1.1. daného roka 

 



 

 P_E-IS-01-V01-2020 

 

 

 

 

 

Tento list bude nahradený aktuálnym DDS 

 


