STANOVY
POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA VLASTNÍKOV LESA
so sídlom v ČERTIŽNOM
/ úplne znenie stanov vrátanie schválených zmien stanov/

Čl. 1
Názov a sídlo spoločenstva

Názov pozemkového spoločenstva : Pozemkové spoločenstvo vlastníkov lesa so sídlom v
Čertižnom
Sídlo pozemkového spoločenstva : Čertižné 57, 067 52
/ ďalej len „spoločenstvo“/
Čl. 2
Založenie , vznik a trvanie spoločenstva
1. Spoločenstvo bolo obnovené na základe zákona o pôde č. 229/91 Zb. a majetok lesná
pôda bol prevzatý na základe zákona č. 330/91 Zb. od VSŠL Košice, OLZ Medzilaborce dňa
20.05.1992. Spoločenstvo bolo obnovené zo zákona a z hľadiska obchodného práva predstavuje
právnickú osobu účelového spoločenstva vlastníkov lesa.
2. Dňa 28.01.1996 naša urbárska spoločnosť bola preregistrovaná podľa zákona č. 181/95
Zb. ako pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou, ktoré sú základnou zmluvou o založení
spoločenstva s právnou subjektivitou vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti.
3.Spoločenstvo zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Členovia spoločenstva
ručia za záväzky spoločenstva podľa veľkosti svojich podielov k spoločnej nehnuteľnosti.
Spoločenstvo sa zakladá zmluvou o pozemkovom spoločenstve. O založení spoločenstva
rozhodujú vlastníci spoločne obhospodarovanej nehnuteľností nadpolovičnou väčšinou hlasov .
Spoločenstvo vzniká dňom zápisu do registra vedenom na Okresnom úrade Humenné,
odbore pozemkovom a lesnom.
Spoločenstvo sa zakladá na dobu neurčitú.
Čl. 3
Hospodárenie a cieľ spoločnosti
Cieľom Pozemkového spoločenstva vlastníkov lesa so sídlom v Čertižnom /ďalej skratka PSVL/
je spoločné obhospodarovanie a užívanie na základe uzatvorenej Zmluvy o pozemkovom
spoločenstve ako právnickej osoby (podľa § 2, písm. d ) v zmysle § 3 zákona.
1. Spoločenstvo na účely podnikania na spoločnej nehnuteľnosti alebo 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, resp. prenajíma poľnohospodárske pozemky
b/ hospodári v lesoch, pasienkoch a poľnohospodárskej pôde / vrátane výkonu práva
poľovníctva / v súlade s osobitnými predpismi
Spoločenstvo bude vykonávať aj inú podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov
2. Zastupovať a presadzovať záujmy majiteľov podielov spoločenstva

Čl. 4
Členstvo v spoločenstve, práva a povinnosti členov spoločenstva
1. Členmi spoločenstva podľa zmluvy sú všetci vlastníci spoločnej nehnuteľnosti a vlastníci
jednotlivých pozemkov. Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká
prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu./ odpredajom,
darom a pod./ Nadobúdateľ podielu je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia
vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve.
2. Slovenský pozemkový fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej
nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorým nakladá podľa § 10 ods 1 a 2 zákona , len ak
zhromaždenie rozhoduje o:
-

schválení zmluvy o spoločenstve a jej zmeny,
schvaľuje stanovy a ich zmeny,
rozhoduje o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa §8 ods. 2,
rozhoduje o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do
družstva,
rozhoduje o zrušení spoločenstva,
3. Spoločenstvo vedie a aktualizuje zoznam svojich členov. 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.

Zapisuje sa aj pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, dátum a právny dôvod
vzniku členstva v spoločenstve , dátum zápisu do zoznamu ako aj všetky zmeny evidovaných
skutočností , vrátane zmien v členstve spoločenstva.
4. Člen spoločenstva a fond má právo nahliadnuť do zoznamu a žiadať a robiť si z neho
výpisy.
5. Členovia spoločenstva a fond sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť
spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku. Ďalej členovia spoločnosti sú povinný
dodržiavať stanovy spoločnosti a pri ich porušení, nedodržiavaní stanov PSVL musia niesť
následky ako je pozastavenie vyplatenia podielov na zisku PSVL podľa rozhodnutia výboru
alebo iný druh sankcie v rámci PSVL./napr. nedostane deputát na drevo/.
6. Pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva
v spoločenstve je vyjadrený podielom výmery nehnuteľnosti patriacej členovi spoločenstva
na celkovej výmere spoločne obhospodarovaných nehnuteľností všetkých členov
spoločenstva. Jeden podiel / hlas/ sa rovná 2000 m2. Menšia výmera sa určí percentuálne.
7. Ak tretia osoba tvrdí, že je spoluvlastníkom spoločnej nehnuteľnosti a toto právo nemôže
hodnoverne preukázať príslušnou listinou alebo iným spôsobom, spoločenstvo odkáže túto
tretiu osobu na konanie pred príslušným súdom. Do skončenia konania pred súdom,
domnelý spoluvlastník sa nepovažuje za člena spoločenstva.
8. Členovia spoločenstva majú právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti a navrhovať do
orgánov spoločnosti členov, ktorí majú ich dôveru, majú právo voliť a byť volení do
orgánov PSVL, majú právo kedykoľvek sa informovať o situácii v spoločnosti/ u predsedu
výboru, predsedu dozornej rady alebo na zhromaždení spoločnosti/

Čl. 5
Orgány spoločenstva

1. Orgánmi spoločenstva sú :
a/ zhromaždenie,
b/ výbor,
c/ dozorná rada
d/ iné orgány spoločenstva zriadené zmluvou o spoločenstve – komisia na zastupovanie vlastníkov
pôdy voči tretím osobám
2. Do orgánov spoločenstva podľa odseku 1 písm. b/ až d/ môžu byť volení členovia
spoločenstva alebo zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva.
Členom výboru spoločenstva, dozornej rady a iného orgánu spoločenstva zriadeného
zmluvou o spoločenstve môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony.
Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva.
3. Volebné obdobie orgánov spoločenstva pod písm. b./ a c./ je stanovené touto zmluvou na
obdobie 5 rokov.
4. Členovi orgánu spoločenstva pod písm. b./a c./ možno priznať za výkon jeho funkcie
odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.

Čl. 6
Zhromaždenie
1. Zhromaždenie je najvyšší orgán spoločenstva a je tvorené členmi spoločenstva, respektíve ich
splnomocnencami.
2. Zhromaždenie zvoláva výbor jedenkrát do roka spravidla v 1. štvrťroku do 31.03 roka pri
schvaľovaní účtovnej uzávierky
3. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia
zhromaždenia všetkých členov spoločenstva a fond, ak fond spravuje podiely spoločnej
nehnuteľnosti alebo s nimi nakladá. Výbor najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia
zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia v médiu s celoštátnou pôsobnosťou, a
na verejnom obvyklom mieste, ktorým je oznamovacia tabuľa Obecného úradu Čertižné.
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.
Zvolanie zhromaždenia sa uskutočňuje aj pozvánkou doručenou členovi spoločenstva a to poštou
alebo odovzdaním pozvánky oproti podpisu alebo iným vhodným spôsobom najneskôr 15 dní pred
konaním zhromaždenia.

4. Do pôsobnosti zhromaždenia patrí
a)
b)
c)

schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny,
schvaľovať stanovy a ich zmeny,
voliť a odvolávať členov volených orgánov spoločenstva uvedených v § 13
ods. 1 písm. b/ až d/
d)
rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2,
e)
rozhodovať o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva
podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 10
f)
rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti
a spoločne obhospodarovaných nehnuteľností a nakladaní s majetkom1) spoločenstva,
g)
schvaľovať ročnú účtovnú závierku,
h)
rozhodovať o rozdelení zisku a spôsobe úhrady straty,
i)
rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti
alebo do družstva,
j)
rozhodovať o zrušení spoločenstva,
k)
rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je
zverené iným orgánom spoločenstva.
5. Mimoriadne zhromaždenie je predseda výboru povinný zvolať, keď je potrebné vykonať
rozhodnutie spadajúce do kompetencie zhromaždenia alebo ak o zvolanie požiadajú písomnou
formou s udaním dôvodu podielnici, ktorí majú aspoň jednu tretinu všetkých hlasov, výbor
spoločenstva alebo predseda dozornej rady. Na mimoriadnom zasadnutí zhromaždenie
rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov spoločenstva. Zhromaždenie
nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach podľa ods. 4 písm. a), b), d),e) i) a j).
6.

Zhromaždenie rozhoduje podľa ods. 4 písm. a), b),i) a j) nadpolovičnou väčšinou všetkých
hlasov členov spoločenstva; v ostatných prípadoch zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou
väčšinou prítomných 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 zhromaždenia.

7. Zhromaždenie 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 schôdzi. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy
odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach. Na zvolanie čiastkovej schôdze sa primerane
vzťahuje ods. 3 tohto článku.
8. Každý člen spoločenstva ma pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov, aký
mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností. 1 hlas = 2000
m2. Menšia výmera je určená percentuálne. / napr. 600 m2, 600:2= 300 t.j. 0,300 hlasu/.
9. Na zasadnutí zhromaždenia sa môžu zúčastniť zástupcovia obce, štátnej správy a iní.
10. Uznesenie zhromaždenia spoločnosti je právoplatné schválené, ak z a neho hlasovala
nadpolovičná väčšina prítomných hlasov. V prípade rovnosti hlasov, rozhoduje hlas predsedu
výboru spoločnosti.

11. Voľby členov výboru spoločenstva a dozornej rady prebiehajú tajným hlasovaním, ak zhromaždenie nerozhodne inak. Návrh kandidátky členov do orgánov spoločenstva pripravuje výbor
Volených je päť členov výboru a traja členovia dozornej rady. Zhromaždenie môže zvoliť aj
náhradníkov do výboru a dozornej rady.
Úpravu kandidátky na základe podmienok prítomných členov spoločenstva v priebehu volieb
riadi volebná komisia.
12. Program zhromaždenia pripravuje výbor. Zhromaždenie môže hlasovaním zmeniť alebo
doplniť program.
13. Zhromaždenie na svojom zasadnutí volí predsedajúceho, mandátovú, návrhovú komisiu,
v prípade volieb volebnú komisiu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice.
14. Zhromaždenie si môže vyhradiť právo rozhodovania aj vo veciach patriacich do kompetencie
ostatných orgánov spoločenstva podľa schválených stanov.
15. Na zhromaždení spoločenstva môže zastupovať člena spoločenstva na základe písomného
splnomocnenia iný člen spoločenstva, prípadne iná fyzická osoba spôsobilá k právnym
úkonom. Tento splnomocnenec má toľko hlasov, koľko hlasov má splnomocniteľ a má na
zhromaždení všetky jeho práva a povinnosti.
16. Z rokovania zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje prijaté uznesenie
zhromaždenia, počet prítomných členov a výsledky hlasovania k jednotlivým bodom
rokovania. Súčasťou zápisnice je prezenčná listina, plnomocenstva a ďalšie dokumenty, ktoré
boli predmetom rokovania zhromaždenia.
17. Zápisnicu zo zhromaždenia podpisuje predseda a dvaja overovatelia zvolení zhromaždením.
Zápisnicu s prílohami uchováva výbor spoločenstva a každý člen spoločenstva ma právo
kedykoľvek do zápisnice nahliadnuť, keď o to požiada.
18. Zhromaždenie spoločnosti na návrh svojho člena i na návrh iného vonkajšieho orgánu zruší
protizákonné, resp. protiprávne uznesenia výboru svojej spoločnosti, dozornej rady a tiež aj
uznesene zhromaždenia, a to najneskoršie na svojom najbližšom zhromaždení od doručenia
takého to návrhu.
Čl. 7
Výbor
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 zhromaždenie, ak nie sú zverené zákonom
o pozemkových spoločenstvách iným orgánom spoločenstva.
2. Výbor koná za členov spoločenstva okrem členov spoločenstva uvedených v zákone
o pozemkových spoločenstvách podľa § 10 ods. 1 a 2 pred súdmi a orgánmi verejnej správy
vo veciach podnikania na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, alebo ich môže
zastupovať vo veciach nadobúdania vlastníctva k sporným nehnuteľnostiam, ktoré sa majú
stať súčasťou spoločnej nehnuteľnosti.
3. Výbor má päť členov. Výbor sa skladá z predsedu, podpredsedu, pokladníka a z ďalších
členov. Rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva. Členov výboru
spoločenstva volí zhromaždenie spoločenstva nadpolovičnou väčšinou hlasov členov
spoločenstva okrem hlasov fondu. Predsedu spoločenstva volí výbor na svojom prvom
zasadnutí, ostatné funkcie si rozdelí zvolený výbor medzi členov výboru.

4. Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu. Ak zo zmluvy o spoločenstve alebo zo
stanov nevyplýva niečo iné, za výbor koná navonok predseda spoločenstva. Ak je na právny
úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a aspoň
jedného ďalšieho člena výboru.
5. Predsedu spoločenstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda zapísaný v registri
a v tom preberá všetky jeho povinnosti
6. V prípade odvolania, odstúpenia alebo úmrtia člena výboru počas volebného obdobia výbor
spoločenstva kooptuje do výboru náhradníka zvoleného zhromaždením alebo iného člena
spoločenstva na obdobie do najbližšieho zasadnutia zhromaždenia.
7. Členovi výboru možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí
zhromaždenie.
8. Výbor spoločnosti je rokovania schopný, ak sú na ňom prítomní najmenej traja jeho
členovia. Na platné uznesenie výboru spoločnosti sú potrebné najmenej tri hlasy jeho
členov. Nerozhoduje tu, koľko ktorý člen výboru ma podielov. Každý člen výboru
spoločnosti pri hlasovaní vo výbore ma len jeden hlas.
9. Výbor sa schádza podľa potreby, minimálne raz mesačne. Z rokovania výboru sa vyhotovuje
zápis. Zasadnutia výboru sa môže zúčastniť aj predseda dozornej rady, prípadne jej členovia.
Ich hlas je na zasadnutí výboru spoločnosti len hlasom poradným.
10. Výbor pripravuje a uzatvára obchodné a nájomné zmluvy a na zhromaždení podáva o tom
informáciu. Pri závažnejších zmluvách si vyžiadava súhlas zhromaždenia. Zodpovedá za
dodržiavanie platných právnych noriem a stanov spoločenstva.
12.Výbor zodpovedá za efektívne využívanie majetku spoločenstva a môže rozhodovať
o potrebách, pohľadávkach a záväzkoch spoločenstva v súhrnnej hodnote do 3 000,-€. Pri
žiadosti o sponzorstvo alebo dar rozhoduje výlučne zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou
prítomných hlasov.
13.Rieši písomné podanie sťažnosti / nie anonymné/ a do 30 dní dáva sťažovateľovi odpoveď.
Výbor predkladá zhromaždeniu spolu s ročnou účtovnou uzávierkou aj návrh spôsobu
rozdelenia zisku alebo spôsobu úhrady straty .
14. Výbor hmotne zodpovedá za škody spôsobené svojou činnosťou.
PREDSEDA:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

je štatutárnym orgánom spoločenstva, riadi sa zmluvou o spoločenstve a stanovami
vedie rokovanie zhromaždenia a výboru spoločenstva
zodpovedá za výkon rozhodnutí, ktoré nespadajú do kompetencie zhromaždenia
zodpovedá za pracovnoprávne vzťahy
zodpovedá za majetok zhromaždenia a za jeho efektívne využívanie
usmerňuje členov spoločenstva pri uplatňovaní ich vlastníckych práv na dodržiavanie
právnych noriem, stanov a platných pravidiel spoločenstva
g) môže po prejednaní zriadiť nový účet resp. iný výhodný finančný produkt v bankových
inštitúciách
h) pre lepšiu organizáciu práce a rozdelenie práce môže predseda vytvoriť vnútorný
organizačný predpis / smernicu/

PODPREDSEDA:
a) zastupuje predsedu výboru počas jeho neprítomnosti a v tomto čase preberá všetky
jeho povinnosti
b) osobne dozerá na hospodárenie s majetkom spoločenstva
POKLADNÍK:
a) zodpovedá za účtovnú evidenciu, stav pokladne
b) spracováva finančné rozbory a predkladá ich výboru a zhromaždeniu
Predseda, podpredseda a pokladník spoločenstva po skončení svojej činnosti odovzdajú novému
výboru hmotný majetok spoločnosti / píly, lopaty, PC atď./ písomnosti a doklady o svojej činnosti
protokolárnym spôsobom.
Čl. 8
Dozorná rada
1. Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov.
Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu.
2. Dozorná rada má troch členov. Členom dozornej rady môže byť aj jeden nečlen
spoločenstva. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.
3. Na čele dozornej rady stojí predseda dozornej rady. Predsedu dozornej rady volí dozorná
rada z členov dozornej rady.
4.

Členovi dozornej rady možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí
zhromaždenie.

5.

Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému
zníženiu majetku spoločenstva alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu tohto zákona
alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo k porušeniu zmluvy
o spoločenstve alebo stanov; dozorná rada má v takom prípade povinnosti výboru podľa
článku 6. ods. 1,2,3.

6.

Zasadnutie dozornej rady zvoláva jej predseda podľa potreby

7.

Predseda dozornej rady a jej členovia majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach výboru
spoločnosti s hlasom poradným, majú právo nahliadnuť do všetkých účtovných a ostatných
dokladov a vyžadovať od výboru stanoviská a vysvetlenie k nim

8.

Dozorná rada najmenej raz ročne predkladá zhromaždeniu spoločnosti správu o činnosti
dozornej rady a písomné stanovisko k návrhu rozpočtu a k výsledku hospodárenia
spoločnosti za uplynulý rok.

9.

Dozorná rada zvolá zasadnutie zhromaždenia, ak ju o to požiada splnomocnený zástupca
členov spoločenstva podľa čl. V ods. 2 zmluvy.

10. Rieši písomné podanie sťažnosti / nie anonymné/ a do 30 dní dáva sťažovateľovi odpoveď.
Čl. 9
Zrušenie a zánik spoločenstva
Spoločenstvo sa zrušuje
1. nadobudnutím vlastníctva k spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovaných
nehnuteľností jedným vlastníkom,
2. dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva alebo dňom, keď toto
rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
3. zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, zrušením konkurzu z dôvodu, že

majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej
podstaty, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
konkurzného konania pre nedostatok majetku, zastavením konkurzného konania pre
nedostatok majetku, zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením
konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,
4. rozhodnutím zhromaždenia.
5. Člen spoločenstva môže podať na súd návrh na zrušenie spoločenstva, ak
a) spoločenstvo nevykonáva činnosť a
b) výbor ani dozorná rada nemá minimálny počet členov a nenastúpil náhradník
alebo nie sú zvolení členovia výboru a dozornej rady alebo výboru a dozornej
rade uplynulo funkčne obdobie a ani opakovanie nie je zvolený nový výbor alebo
dozorná rada.
Na zrušenie spoločenstva sa primerane vzťahujú všeobecné ustanovenia o likvidácii
spoločnosti podľa §§ 70 až 75a Obchodného zákonníka
Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra.
Čl. 10
Záverečné a prechodné ustanovenia
1. Podielové spoluvlastníctvo spoločných nehnuteľností je nedeliteľné a nemožno ho
zrušiť a vysporiadať podľa osobitných predpisov.
2. Nadobúdateľ vlastníckeho podielu spoločných nehnuteľností ich prevodom alebo prechodom
vlastníctva sa stáva členom spoločenstva a tým vstupuje do práv a povinností člena
spoločenstva
3. Stanovy spoločenstva sa môžu meniť písomným dodatkom schváleným zhromaždením
spoločenstva podľa čl. 6 ods. 4 písm. b/ stanov.
4. Spoločenské vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito stanovami sa budú posudzovať podľa
platných všeobecne záväzných právnych predpisov a zákonov
5. V prípade ak niektoré ustanovenia stanov sú v rozpore so zákonom alebo zmluvou
o spoločenstve sú neplatné
6. Doteraz platné stanovy sa zrušujú na základe schválenia zhromaždenia spoločnosti.
7. Tieto nove stanovy nadobudnú platnosť schválením členskou schôdzou spoločnosti.
Tieto stanovy boli schválené na zhromaždení členov Pozemkového spoločenstva vlastníkov lesa so
sídlom v Čertižnom, konanom dňa 21.01.2018 a doplnené na zhromaždení dňa 31.03.2019 podľa
novely 110/2018 k zákonu č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.
V Čertižnom dňa 31.03.2019
.........................................................
Predseda PSVL
........................................................
Podpredseda PSVL

........................................................
Predseda dozornej rady PSVL

