
Stanovy

Zhromaždenie spoločenstva ako najvyšší orgán na základe §14 ods. 4 pís.b, Zákona
č.97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách  a Zmluvy o spoločenstve zo dňa 22.2.2014

v y d á v a

tieto stanovy pozemkového spoločenstva:

ČL. I.

Názov a sídlo spoločenstva

1. Názov spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo Gemerská Poloma

2. Sídlo spoločenstva:  9.mája 660, 049 22 Gemerská Poloma

3. Pôvodné stanovy spoločenstva boli vydané 26.3.1992 a registrované na ministerstve vnútra
Slovenskej republiky dňa 19.8.1992 číslo spisu VVS/1-900/90-628, ďalšie stanovy boli
schválené dňa 17.2.1996 tieto stanovy strácajú platnosť a nové sa vydávajú vzhľadom na
zmeny potrebné zo Zákona č. 97/2013 Z.z.

ČL. II.

Účel spoločenstva

1. Spoločenstvo je zriadené za účelom racionálne hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti,
spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, ich spoločného užívania a obhospodarovania
spoločných vecí  vyplývajúcich z vlastníctva k nim, vykonáva  poľnohospodársku
prvovýrobu a s ňou súvisiace spracovanie, hospodárenie v lesoch a na vodných plochách
v súlade s osobitnými predpismi.

2. Spoločenstvo sa bude podieľať na hospodárskom, kultúrnom a športovom rozvoji v obci.
Bude spolupracovať so všetkými organizáciami a orgánmi na území obce. Bude obhajovať
a presadzovať opodstatnené záujmy spoločenstva a jeho členov.

3.Spoločenstvo bude vykonávať činnosť na pozemkoch KÚ Gemerská Poloma
LV č.1411,           LV č. 1792,        LV č. 2107,      LV 2109.

4.  Spoločenstvo ako právnická osoba zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom.

5.  Členovia spoločenstva ručia za záväzky spoločenstva podľa veľkosti svojich výmer
k spoločným nehnuteľnostiam.  Pri prevode podielu spoločnej nehnuteľnosti  nesmie
vzniknúť  spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera
menšia ako 2 000 m2.

6.  Predmetom spoluvlastníctva sú lesné pozemky, trvalé trávnaté porasty, ostatné plochy,
vodné  plochy nachádzajúce sa  v katastrálnom území Gemerská Poloma 81 49 38 na listoch
vlastníctva,   parcelných číslach registra „E“.

      LV č.  1411        -          529,3047 ha

      LV č.  1792       -            35,6845 ha
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    LV č.  2107     -            21,9426 ha

    LV č. 2109      -             13,3165 ha

     Spolu                         600,2483 ha

7. Druh činnosti:

a) Spoločenstvo hospodári na spoločnej nehnuteľnosti, obstaráva spoločné veci

vyplývajúce zo spoluvlastníctva a ďalšieho majetku, ktorý spoločenstvo  nadobudne.

b) Spoločenstvo vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu  a s tým súvisiace spracovanie.

c) Spoločenstvo vykonáva hospodárenie v lesoch podľa zák. NR SR č. 326/2005 Z.z.
o lesoch a s ním súvisiacimi platnými právnymi predpismi.

d) Odbornú správu lesného majetku spoločenstva zabezpečuje odborný lesný hospodár.

e) Spoločenstvo môže vykonávať aj inú podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov.

f) Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti môžu spoločnú nehnuteľnosť, spoločne obhospodarovanú
nehnuteľnosť prenajať, zameniť alebo predať po odsúhlasení na zhromaždení.  

ČL. lll.

Orgány spoločenstva

1. Orgánmi spoločenstva sú : 
 a/    zhromaždenie 
 b/    výbor 
 c/    dozorná rada. 

2. Volebné obdobie všetkých orgánov spoločenstva je 5 rokov

                                                  Zhromaždenie spoločenstva

1. Zhromaždenie spoločenstva je najvyšším orgánom a skladá sa zo všetkých členov 
 spoločenstva.

2. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor spoločenstva najmenej raz za rok, pričom 
 je povinný pozvať na zasadnutie v lehote najmenej 30 dní vopred všetkých členov. 
 O zasadnutí výbor informuje, okresný úrad pozemkový a lesný odbor .

3. Výbor oznámenie o zasadnutí zhromaždenia uverejní v denníku s celoštátnou
pôsobnosťou, na obecnej tabuli pred Obecným úradom v Gemerskej  Polome, na vebovej
stránke spoločenstva a písomnú pozvánku zašle všetkým členom a fondu. V pozvánke uvedie
miesto, dátum a hodinu zasadnutia, druh zasadnutia, program a poučenie možnosti
zastupovania na základe splnomocnenia, prípadne prevod  spoluvlastníckeho  podielu 
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4. Zasadnutie zhromaždenia je výbor povinný zvolať, ak ho o to písomne požiadajú 
členovia spoločenstva najmenej s tretinou hlasov  v nimi navrhovanom termíne.

5. Ak výbor nezvolá zasadnutie vôbec, alebo v navrhnutom termíne, zvolá na návrh
splnomocneného zástupcu týchto členov zasadnutie okresný úrad pozemkový a lesný odbor.

6. Okresný úrad pozemkový a lesný odbor  zvolá zasadnutie zhromaždenia aj vtedy, ak
uplynie volebné obdobie orgánu spoločenstva a nie je zvolený nový orgán.

7. Do pôsobnosti zhromaždenia patrí :

a)schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny,

b)schvaľovať stanovy a ich zmeny,

c)voliť a odvolávať členov orgánov spoločenstva,

d)rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2 tohto zákona,

e)rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti
a spoločne    obhospodarovaných nehnuteľností a nakladaní s majetkom spoločnosti,

f)schvaľovať ročnú účtovnú závierku

g)rozhodovať  o rozdelení  zisku a spôsobe úhrady straty,

 h)  rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti, alebo
družstva

i) rozhodovať o zrušení  spoločenstva,

j) rozhodovať ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodnutie o nich nie je zverejnené
inými orgánmi spoločenstva

8.  Zhromaždenie pri rozhodovaní vo veciach podľa bodu  7. písm. a/,b/,d/,h a /i/ 
stanov rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva 
uznesením.

9.  V ostatných prípadoch zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov
spoločenstva, ale hlasy Slovenského pozemkového fondu sa do celkového počtu nepočítajú.

10.  Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol 
o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia len v prípade, že ich hlasy tvoria najmenej 1/10
všetkých hlasov členov spoločenstva 

11.  Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia spoločnosti, ak sa hlasovania
na zhromaždení najmenej dvakrát  počas šiestich mesiacov nezúčastnili  tí členovia
spoločenstva, ktorí tvoria nadpolovičnú väčšinu hlasov. Na tomto zasadnutí rozhoduje
zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov spoločenstva.
Zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach podľa § 14 ods. 4
písm. a/ až d/, h/ a i/, Zákona č. 97/2013 Z.z.
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12. Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní zhromaždenia taký počet hlasov, aký mu
patrí podľa   pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností. O počte hlasov
rozhoduje  veľkosť jeho výmery. Pri výmere od 0,1 do 0,5 ha sa počíta 1 hlas,od 0,51 do 1,0
ha sa počítajú 2 hlasy, od 1,01 do1,5 ha sa počítajú 3 hlasy, od 1,51 do 2,0 ha sa počítajú 4
hlasy, od 2,01 do 2,5 ha  sa počítajú 5 hlasov atď.

13.  Z rokovania  zhromaždenia sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje program zasadnutia
prijaté uznesenia, počet hlasov prítomných členov a výsledky hlasovania .  Zápisnicu
potvrdzujú dvaja  overovatelia, zapisovateľ  a predseda spoločenstva. Súčasťou zápisnice je aj
prezenčná listina  a jej obsah potvrdzujú dvaja členovia a predseda spoločenstva.

14.  Členom výboru a dozornej rady patrí odmena v rozsahu a forme, ktorú určí
zhromaždenie.

15.  Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor

16.   Zhromaždenie splnomocňuje výbor určiť finančnú čiastku podielov na výmeru.

Organizačné zabezpečenie zhromaždenia   

1. Priebeh zhromaždenia a spôsob hlasovania organizačne a technicky zabezpečuje výbor a
včas o tom informuje členov spoločenstva.

2. Zápis členov do listiny prítomných členov spoločenstva organizačne zabezpečuje výbor.
Listina prítomných členov obsahuje najmä tieto údaje:       

a)meno, priezvisko,  bydlisko, ak je členom fyzická osoba.

b)údaje o splnomocnencovi člena spoločenstva, alebo rodinného príslušníka.

c)veľkosť výmery podielu vyjadrená počtom hlasov. Listina prítomných členov musí byť
označená názvom spoločenstva a dátumom konania   zhromaždenia. Správnosť listiny
prítomných členov potvrdzuje svojím podpisom predseda spoločenstva a zapisovateľ.

3.  Výbor pre každého člena spoločenstva zabezpečí hlasovací lístok, na ktorom je uvedený
počet jeho hlasov, dátum konania zhromaždenia a overený pečiatkou spoločenstva.

4.  Ak uplynie doba stanovená pre začiatok zhromaždenia a zhromaždenie je
uznášaniaschopné, zaháji rokovanie člen výboru. Ináč sa vyčká spravidla 30 minút od
plánovaného začiatku zhromaždenia. V prípade, že zhromaždenie nie je uznášaniaschopné,
zvolá výbor nové zhromaždenie do 30 dní s nezmeneným programom. Po začiatku
zhromaždenia určený člen výboru navrhne zhromaždeniu zapisovateľa, dvoch overovateľov
zápisnice, návrhovú a mandátovú komisiu a potrebný počet osôb poverených sčítaním
hlasov /skrutátorov/. Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr vcelku o všetkých kandidátoch. Ak
nebudú kandidáti takto zvolení, určený člen výboru zmení kandidátov podľa návrhu členov. V
prípade potreby môže dať poverený člen výboru hlasovať o niektorých kandidátoch osobitne.
Výbor spoločenstva zabezpečí vyhotovenie zápisnice zo zhromaždenia do 30 dní odo dňa
konania zhromaždenia. Zápisnicu podpisujú: predseda spoločenstva, zapisovateľ,overovatelia.
Zápisnice zo zhromaždenia musia byť archivované v spoločenstve po dobu jeho existencie.
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Výbor spoločenstva

1. Výbor spoločenstva je jeho výkonným a štatutárnym  orgánom. Je oprávnený konať v mene
spoločenstva a zastupuje ho voči  tretím  osobám, pred súdom a pred inými orgánmi.

2. Výbor riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré príslušné
právne predpisy a zmluva o založení, alebo tieto stanovy nevyhradili  inému orgánu
spoločenstva. Výbor zabezpečuje riadnu starostlivosť o nehnuteľnosti členov, aby nedošlo k
zníženiu ich hodnoty, alebo škodám na nich a stará sa o ne so starostlivosťou  hospodára a
zabezpečuje dodržiavanie príslušných zákonov o hospodárení v lesoch .

3. Konať v mene spoločenstva sú oprávnení: predseda a poverení členovia výboru v rozsahu
vopred odsúhlasenom výborom spoločenstva.

4.  Do pôsobnosti výboru patrí :

a)vykonávať činnosť spoločenstva a zabezpečovať všetky jeho prevádzkové a organizačné
záležitosti,

b)rozhodovať o použití finančných prostriedkov na bežnú prevádzku spoločenstva,

c)vykonávať zamestnávateľské práva,

d)zvolávať  zhromaždenia,

e)vykonávať uznesenia zhromaždení,

f)zabezpečovať vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh,
ostatných dokladov spoločenstva a uchovávať ich počas trvania spoločenstva,

g)viesť zoznam členov

5.  Výbor   predkladá    zhromaždeniu  na  schválenie:

- zmluvu o založení a jej zmeny a doplnky,

- stanovy vrátane ich zmien,

- ročnú účtovnú závierku spoločenstva a výročnú správu,

- návrh na rozdelenie zisku, príp. návrh na úhradu straty,

- návrh plánu činnosti spoločenstva na príslušný rok, vrátane predpokladaných príjmov a
výdavkov,

- návrh o vstupe spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo družstva,

- návrh o zániku spoločenstva jeho premenou alebo zrušením.

6.  Výbor je povinný zabezpečovať a dozerať na riadne vedenie predpísaných evidencií,
zabezpečovať uloženie, archivovanie a včasnú dostupnosť písomnej dokumentácie a agendy
spoločenstva, informovať  zhromaždenie o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave
majetku  spoločenstva za predchádzajúci rok. 
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7.  Výbor zodpovedá  zhromaždeniu za všetky záležitosti v oblasti výrobnej, ekonomickej,
obchodnej, personálnej a prevádzkovej. 

8.  Výbor je päť - členný a volí ho zhromaždenie nadpolovičnom väčšinou všetkých hlasov
členov spoločenstva, pričom hlasy prislúchajúce k podielom zo spoločnej nehnuteľnosti v
správe, alebo nakladaní Slovenským pozemkovým fondom sa tu do celkového počtu hlasov
nezapočítavajú. Predsedu spoločenstva  volí a odvoláva výbor spoločenstva nadpolovičnou
väčšinou hlasov všetkých členov výboru. Po zvolení výboru musí byť na najbližšom
zasadnutí výboru, zvolený predseda spoločenstva. 

9.  Členovia  výboru musia byť členmi spoločenstva. Ak predseda, ukončí  činnosť vo výbore,
riadi činnosť výboru v plnom rozsahu poverený člen výboru.

10.  Výbor sa doplní ak poklesne počet členov  výboru pod päť z náhradníkov, členov, ktorí
pri posledných voľbách získali najväčší počet platných hlasov, podľa poradia výsledkov
volieb a sú schválení zhromaždením nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov
spoločenstva, pričom hlasy prislúchajúce k podielom zo spoločnej nehnuteľnosti v správe,
alebo nakladaní Slovenským pozemkovým fondom sa tu do celkového počtu hlasov
nezapočítavajú.

11. Výbor tvorí:  a ) predseda, ktorý riadi bežnú činnosť spoločenstva a koná za výbor
navonok       

b)  podpredseda -  zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti

c)  tajomník -  vedie evidenciu spoločenstva, administratívnu agendu spoločenstva, rieši
záležitosti pozemkov a katastra   

d) ďalší dvaja členovia výboru, ktorí môžu byť poverení vykonávaním dôležitých úloh
v spoločenstve

12.  Funkčné obdobie členov výboru je päťročné. Opätovná voľba tých istých členov je
možná. Uznesenie výboru je právoplatné ak hlasuje za väčšina všetkých členov výboru. Pri
zhodnom výsledku rozhoduje hlas predsedu.

13.  Predseda spoločenstva a člen výboru, ukončí svoju činnosť, oznámením o ukončení
činnosti vo výbore spoločnosti. Agendu a materiály súvisiace z výkonom funkcie písomne
odovzdá nastupujúcim funkcionárom do 30 dní. Tým však nie je zbavený zodpovednosti za
svoju činnosť, ktorú vykonával.

14 .  Zasadnutie výboru zvoláva predseda, alebo poverený člen výboru podľa potreby,
najmenej jeden krát za dva mesiace. Rokovania sa môžu zúčastniť členovia dozornej rady.

15.  Predsedu spoločenstva v čase  jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda, alebo poverený
člen výboru zapísaný v registri pozemkových spoločenstiev. 

16.  Predseda výboru je povinný zvolať zasadnutie výboru aj vtedy, ak o to písomne požiadajú
aspoň traja členovia výboru, alebo na základe uznesenia dozornej rady. Výkon člena výboru je
nezastupiteľný, nemôže na rokovanie poveriť  inú osobu. Pokiaľ sa rokovania nezúčastní a
chce vyjadriť svoj návrh, môže tak urobiť písomne. Ostatní členovia musia tento názor pri
svojom rozhodovaní  v danej otázke zohľadniť.
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Dozorná rada spoločenstva

1.  Dozorná rada spoločenstva je kontrolným orgánom, ktorý kontroluje celkovú činnosť
spoločenstva a prejednáva sťažnosti jeho členov. Dozorná rada zodpovedá za svoju činnosť
zhromaždeniu spoločenstva.

2.  Dozorná rada má troch členov, ktorých volí zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou 
hlasov všetkých členov spoločenstva, pričom hlasy prislúchajúce k podielom zo spoločnej
nehnuteľnosti v správe, alebo nakladaní Slovenským pozemkovým fondom sa tu do
celkového počtu hlasov nezapočítavajú.  V dozornej rade môže byť jeden člen, ktorý nie je
členom spoločenstva.                                                                   

3.  Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore spoločenstva

4.   Na čele dozornej rady je predseda, ktorého volia členovia dozornej rady zo svojich členov
nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov dozornej rady. Predseda organizuje a riadi
činnosť dozornej rady. 

5.  Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie spoločenstva, ak došlo alebo 
dochádza k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva alebo ak je podozrenie, že došlo
k porušeniu tohto zákona , všeobecne záväzných predpisov, alebo  stanov spoločenstva.
V tomto prípade má rada kompetencie výboru podľa § 14 ods. 1 
Zákona o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 Z.z.

6.  Dozorná rada predkladá raz ročne zhromaždeniu spoločenstva správu o svojej 
činnosti, nedostatkoch a pochybeniach v činnosti spoločenstva s návrhmi na prijatie 
opatrenia .

7.  Dozorná rada jedenkrát za tri mesiace kontroluje dokumentáciu o hospodárení,
s finančnými prostriedkami spoločnosti.

ČL.  IV

Základné práva a povinnosti členov spoločenstva

Členstvo v spoločenstve:

1.  Členom spoločenstva je každý občan, ktorý je vlastníkom podielu spoločného vlastníctva
a svoje vlastníctvo preukáže predpísaným spôsobom.

2. Člen spoločenstva je povinný vykonať činnosť na dosiahnutie cieľov a účelov spoločenstva
a zdržať sa konania, ktoré by tomuto účelu odporovalo.

3.Členstvo  v spoločenstve  vzniká  alebo  zaniká  prechodom  alebo  prevodom vlastníctva
podielu spoločnej nehnuteľnosti.

4.  Každý, kto sa stáva vlastníkom spoločnej nehnuteľnosti, je oprávnený pristúpiť k zmluve
do dvoch mesiacov od nadobudnutia vlastníctva. Členovia spoločenstva a fond sú povinní
všetky zmeny evidovaných skutočností v zozname nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov
odo dňa ich vzniku.
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Práva a povinnosti:  

1. Člen  má právo  na  podiel  z úžitku  hospodárenia  spoločenstva  v závislosti  od  veľkosti
spoluvlastníckeho podielu.

2. Člen  má  právo  na  iný  hmotný  úžitok  z činnosti  spoločenstva  podľa  rozhodnutia
zhromaždenia.

3.  Člen má právo účasti na rozhodovaní o činnosti spoločenstva formou:

a) zúčastňovať sa zasadnutia zhromaždenia,

b) navrhovať členov do orgánov spoločenstva,

c) navrhovať text uznesenia zo  zhromaždenia
                                                                      
d) voliť a byť volený do orgánov spoločenstva
                                                                  
e) nahliadnuť do účtovnej závierky a rozdelenia zisku,

f) nahliadnuť do zoznamu, žiadať a robiť si z neho výpisky,
                                                         
g) nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa hospodárenia spoločenstva a vyžiadať si ich kópie.

4.  Zastupovanie člena na zhromaždení  je možné len s platným splnomocnením.

5.  Každý  člen  spoločenstva  má  pri  hlasovaní  počet  hlasov  podľa  výmery  vlastniacich
podielov spoločnej nehnuteľnosti

6.  Do výboru spoločenstva môže byť navrhnutý len člen spoločenstva.

7.  Je  povinnosťou  každého  vlastníka  spoločnej  nehnuteľnosti  ochraňovať  a zveľaďovať
spoločný  majetok.  V prípade  hroziacej  škody  vykonať  potrebné  opatrenia  a informovať
urýchlene výbor spoločenstva.

8.  Každý člen je povinný riadiť sa týmto ustanovením spoločenstva a prispieť mierou svojho
podielu  na  nákladoch  spojených  s činnosťou  spoločenstva  a zveľaďovaním  spoločného
majetku.

9.  Podiel  člena  spoločenstva  na  zisku  a majetku  určeného  na  rozdelenie  medzi  členov
spoločenstva sa určí, podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, ak
zo zmluvy o spoločenstve alebo rozhodnutia zhromaždenia nevyplýva niečo iné.

10.  Člen  spoločenstva,  ktorý  úmyselne  spôsobí  svojím  konaním  stratu  spoločenstvu  je
povinný ju uhradiť v plnom rozsahu.
                                                                                                              
11.  Predávajúci  člen môže svoj  vlastnícky podiel  k spoločnej  nehnuteľnosti  ponúknuť  na
predaj  ostatným   členom,  spoluvlastníkom  podielov  prostredníctvom  výboru.  Ak  o tento
ponúknutý podiel neprejavia záujem ostatní členovia spoločenstva, môže svoj podiel predať
tretej  osobe.  Prostredníctvom  výboru  sa  prevod  oznámi  a odsúhlasí,  na  zhromaždení
spoločenstva.                             



   - 9 - 

ČL. V.

Zmena stanov

1. O každej zmene a doplnení stanov rozhoduje zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov
všetkých členov spoločenstva. Výbor spoločenstva je povinný po každej zmene  stanov
vyhotoviť úplné znenie stanov a zodpovedá za úplnosť a správnosť stanov schválených
zhromaždením 

2. Úplné znenie stanov vrátane navrhovaných doplnkov a zmien je dostupné k nahliadnutiu
každému členovi spoločenstva v sídle spoločenstva.

3. Ak sa doplnením alebo zmenou stanov menia skutočnosti zapísané v príslušnom registri, je
výbor spoločenstva povinný bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do registra,
v ktorom je spoločenstvo zapísané.

4. Týmito stanovami sa rušia a nahrádzajú všetky predchádzajúce platné stanovy spoločenstva
vrátane ich dodatkov.

     ČL. VI.

Rezervný fond a rezerva

1. Spoločenstvo je povinné vytvárať rezervný fond, ak to určuje právny predpis alebo ak
o tom rozhodlo zhromaždenie.

2. Rezervný fond spoločenstva slúži na krytie strát alebo na opatrenia, ktoré majú prekonať
nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločenstva. Tento fond spoločenstvo vytvára v rozsahu
a za podmienok určených všeobecne platným predpisom alebo uznesením zhromaždenia.

3. O použití rezervného fondu rozhoduje  zhromaždenie spoločenstva.

ČL. VII.

Spôsob voľby do orgánov spoločenstva

1. Zhromaždenie volí členov výboru a členov dozornej rady.

2. Hlasovací lístok je vydaný každému členovi spoločenstva pri prezentácii.

3. Hlasovací lístok obsahuje:

a)  počet podielových hlasov člena spoločenstva.

b)  návrh kandidátov za člena výboru.

c)  návrh kandidátov za členov dozornej rady.

4.  Na hlasovacom lístku každý člen spoločenstva má právo označiť zakrúžkovaním najviac :

a)piatich členov výboru.

b)troch členov dozornej rady.                                             
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5.  Hlasovací lístok, na ktorom je označený väčší počet kandidátov alebo neoznačený vôbec,
podľa odseku 4, je neplatný .

6.  Kandidáti ktorí dosiahli pri hlasovaní do orgánov spoločenstva najväčší počet hlasov podľa
poradia, sú navrhnutý na schválenie zhromaždeniu. Ostatní sú náhradníci až do nasledujúcich
volieb. 

                                                                  ČL. VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ niektoré ustanovenie týchto stanov sa stane neplatným, alebo sporným, použije sa
právny predpis, ktorý je svojou povahou a účelom najbližšie k  ustanoveniu týchto stanov.

2. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia zhromaždením.

                                                                  ČL. IX.

       Prechodné ustanovenie.

     Stanovený počet členov výboru 5, v súlade s týmito stanovami bude platiť od najbližších
volieb od nadobudnutia platnosti týchto stanov. Do tej doby bude mať výbor toľko členov,
koľko bolo zvolených zhromaždením v predchádzajúcich voľbách, ktorí sú zapísaný v registri
pozemkových spoločenstiev. 

     Stanovy Pozemkového spoločenstva Gemerská Poloma boli schválené zhromaždením
nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva  a ich platnosť overuje predseda  a dvaja
členovia výboru spoločenstva.

Za  výbor spoločenstva:

Meno priezvisko a podpis predsedu:

PaedDr. Miroslav Šimun                                     ........................................................                 

Meno priezvisko a podpis dvoch členov výboru:

Milan Dovala                                                     …..........................................................

Stanislav Červenák                                            …...........................................................

                                                                         

V Gemerskej Polome   22.2.2014


