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                                             STANOVY  ZDRUŽENIA PODIELNIKOV 

                                                                    Ostrôžka, z.p. 

 

Čl.1) Úvod: 

Tieto  STANOVY boli schválené na základe Čl. 14, ods.1)  ZMLUVY O ZDRUŽENÍ PODIELNIKOV zo dňa 

9.3.2014 (ďalej ako „zmluva“) za účelom jej doplnenia, spresnenia a podrobnejšieho rozpracovania 

niektorých jej ustanovení . 

 

Čl.2) Členstvo v združení, práva a povinnosti členov: 

1)  Podielnik pri uchádzaní sa o členstvo v združení  zdokladuje svoj podiel  na nehnuteľnosti 

definovanej v zmluve poukázaním na zápis v príslušnom liste vlastníctva a uvedie tiež informáciu od 

koho podiel získal.   

2)  Člen združenia môže previesť svoj podiel blízkej osobe v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v platnom znení, alebo inému členovi združenia bez oznámenia výboru.  

3) Ak člen združenia zamýšľa svoj podiel na nehnuteľnosti definovanej v zmluve predať a nemá 

konkrétneho záujemcu z rodiny ani z členov  združenia, ponúkne svoj podiel  prostredníctvom výboru 

ostatným  členom združenia, a to písomne aj s návrhom kúpnej ceny. Ak do 100 dní od doručenia 

ponuky výboru neprejavia o predmetný podiel záujem ostatní  členovia združenia, môže ho predať 

tretej osobe za cenu rovnakú alebo vyššiu, aká bola uvedená v ponuke. 

3)  Predajom podielu na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach členstvo v združení zaniká. 

4)  Združenie vedie zoznam svojich členov . Do zoznamu sa zapisuje: meno, priezvisko, bydlisko, 

dátum narodenia, veľkosť podielu, identifikátory vlastníckeho dokladu (č. LV, č. BLV), dátum zápisu 

do zoznamu. Zapisujú sa tiež ako doporučené údaje: číslo bankového účtu, e-mail, číslo telefónu.  

5)  Zoznam členov je pravidelne aktualizovaný  k 31.12. v roku na základe zmien nahlásených členmi 

združenia , alebo ktoré výbor zistí iným hodnoverným spôsobom. 

 

 

Čl.3) Zásady hospodárenia: 

1)  Výbor predkladá zhromaždeniu na schválenie plán prác. 

2)  Splnomocnený orgán alebo osoba, vedie počas roka účtovnú evidenciu o príjmoch a výdavkoch  

v mene  členov  združenia a na ich účet. Po účtovnej závierke je povinný každému členovi združenia 

poskytnúť podklady potrebné na vypísanie daňového priznania, v ktorých musí byť uvedené aká 

výška príjmov a  výdajov na neho pripadá. Pozri aj čl.8, ods.5) Zmluvy o združení. 

3)  Podiel na hospodárení (rozdiel medzi príjmami a výdajmi pripadajúcimi na člena združenia) sa 

vypláca zaokrúhlený matematicky na celé €. Termín výplat stanoví výbor. Ak má člen združenia dlh za 

odber dreva, započíta sa mu príslušná čiastka na zaplatenie dlhu alebo časti dlhu.  

4)  Podiel  na hospodárení je možné prevziať do troch rokov od výplatného termínu. Po troch rokoch 

sa neprevzaté podiely stávajú spoločným príjmom v príslušnej skupine podielnikov. 

5)  Kto nezaplatí za odber dreva do 14 dní od odberu, nemá nárok na ďalší odber dreva  dva roky po 

oneskorenom zaplatení.  

6)  Výbor je splnomocnený schvaľovať cenník dreva a vývozné podmienky pre vlastných členov 

združenia ,  ako aj dojednávať ceny a podmienky odberu s externými odberateľmi.  
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Čl.4) Ostatné ustanovenia: 

1)  Ak riadne zhromaždenie nedisponuje nadpolovičnou väčšinou hlasov, môže výbor zvolať 

opakované zhromaždenie. Toto bude rozhodovať nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov, avšak 

iba o schválení účtovnej závierky a spôsobe rozdelenia zisku alebo straty a pláne prác na budúci rok. 

2)  Členovia výboru, dozornej rady a taktiež členovia združenia poverení výborom majú oprávnenia 

lesnej stráže, môžu teda kontrolovať činnosť v spoločne obhospodarovanom lese, oprávnenosť 

vývozu dreva a pod. 

3) Spôsob hlasovania 

    a)  každý člen (podielnik) má pri bežnom hlasovaní na VZ jeden hlas 

    b) v prípade, že o konkrétnom návrhu chce viac ako 10% prítomných členov hlasovať podľa  

podielov, VZ pristúpi k tajnému hlasovaniu podľa váhy podielu (hlasovacími lístkami) 

 

Čl.5) Záverečné ustanovenia:  

Stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia a účinnosť po zrušení Ostrôžka, pozemkové 

spoločenstvo. 

 

Tieto stanovy boli prerokované členmi združenia Ostrôžka, z.p. na zhromaždení   dňa 9.3.2014  a 

boli  schválené jednomyselne, t.j.  68,09 %  zo všetkých hlasov. 

 

 

 

Správnosť potvrdzujú:       

 

 

 

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

              Ing. Emília Debnárová-predseda                                                               Stanislav Lakota                              

              mandátovej  a volebnej komisie                                                                   overovateľ                                     

 


