
ROKOVACÍ A VOLEBNÝ  PORIADOK 
(Návrh na schválenie) 

 

Zhromaždenie Urbárske a pasienkové pozemkové  spoločenstvo Gočovo  (ďalej len „Pozemkové 
spoločenstvo“) ako najvyšší orgán Pozemkového spoločenstva predkladá svojim členom na  schválenie tento 
rokovací a volebný poriadok spoločenstva (ďalej len „rokovací poriadok"), ktorý upravuje spôsob  rokovania 
a volieb členov orgánov Pozemkového spoločenstva.  
 

Článok I.  
Členstvo v Pozemkovom spoločenstve  

   

1. Členom Pozemkového spoločenstva  sú fyzické, právnické osoby a Fond, ktorý spĺňajú podmienky člena 
v súlade so Stanovami Pozemkového spoločenstva a zákona č. 97/2013 Z.z. 

2. Člen preukazuje členstvo dokladom totožnosti alebo náhradným dokladom v zmysle platných právnych 
predpisov. 

Článok II.  
 Zhromaždenie  

   

1. Riadni členovia vykonávajú svoje práva na riadnom, mimoriadnom alebo čiastkovom zhromaždení. 
Zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva ak nie je potrebné na 
rozhodnutie nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov spoločenstva. Pomer účasti člena spoločenstva na 
hlasovaní je vyjadrený podielom výmery nehnuteľnosti patriacej členovi spoločenstva na celkovej 
výmere spoločne obhospodarovaných nehnuteľností všetkých členov spoločenstva a počtu hlasov. Každý 
člen Pozemkového spoločenstva  oprávnený hlasovať má toľko hlasov, koľko mu pripadá  na celkovej 
výmere spoločne obhospodarovaných nehnuteľností 1 hlas-1 m2 

2. Zhromaždenie sa schádza najmenej raz ročne na základe písomnej pozvánky, v lehote a spôsobom 
uvedeným  v zmluve a stanov Pozemkového spoločenstva v ktorej musí byť uvedené:  
• názov a sídlo Pozemkové spoločenstva, 
• miesto, dátum a hodinu konania zhromaždenia 
• program rokovania zhromaždenia 

   
Článok III.  
Hlasovanie.  

   Zhromaždenie rozhoduje o každom návrhu hlasovaním.  

1.  Hlasovanie riadi predsedajúci zhromaždenia.  

2. Hlasovanie je verejné a tajné.  

3. Hlasuje sa hlasovacími lístkami. Hlasovacie lístky pre verejné hlasovanie sú členom vydané po 
zápise do prezenčnej listiny. Hlasovacie lístky pre tajné hlasovanie sa vydajú členom po predložení 
nimi označených hlasovacích lístkov, ktoré im boli vydané pre verejné hlasovanie. 

4. Verejne sa hlasuje zdvihnutím ruky s hlasovacím lístkom pre verejné hlasovanie. Iný prejav člena je 
považovaný za zdržanie sa.  

5. Tajne sa hlasuje zakrúžkovaním  návrhu, spôsobu riešenia. Inak upravený alebo neupravený 
hlasovací lístok je neplatný. Neplatný hlasovací lístok rovnako ako neodovzdaný lístok sa považujú 
za zdržanie sa hlasovania.  

6. Sčítanie hlasov pri verejnom i tajnom hlasovaní zabezpečujú osoby poverené sčítaním hlasov.  

7. Pri verejnom hlasovaní sa hlasuje najprv za návrh a potom proti návrhu.  

8. Ak boli v tej istej veci podané viaceré návrhy, hlasuje sa o nich verejne a v poradí, v akom boli 
predložené.  

9. O konaní zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica. Vyhotovenie zápisnice zabezpečuje výbor do 14 
dní odo dňa jeho ukončenia. 

 



Článok IV.  
Voľba.  

   
1. Zhromaždenie volí:  

• členov výboru Pozemkového spoločenstva a dvoch náhradníkov z členov Pozemkového 
spoločenstva , výbor volí zo svojich členov predsedu spoločenstva;  

• členov  Dozornej rady z členov  Pozemkového spoločenstva. Zo zvolených členov dozornej rady si 
členovia dozornej rady volia predsedu; 

• zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice volebnú, mandátovú a návrhovú komisiu na 
zhromaždení spomedzi všetkých prítomných členov. 

2. Zhromaždenie volí členov orgánov Pozemkového spoločenstva na základe návrhu výboru.  

3. Výbor Pozemkového spoločenstva sa skladá  z 5 členov ich volebné obdobie je na 5 rokov. 

4. Dozorná rada Pozemkového spoločenstva sa skladá z 3 členov  a to predsedu a dvoch členov ich volebné 
obdobie je na 5 rokov.  

5. Volebnú komisiu v počte 3 členov volí zhromaždenie Pozemkového spoločenstva na návrh výboru 
Pozemkového spoločenstva. Volebná komisia organizuje a riadi voľby, zabezpečuje sčítavanie hlasov a 
vyhlasuje výsledky volieb. Pokiaľ nie je pre jednotlivé rokovania zhromaždenia zriadená mandátová 
komisia, plní volebná komisia aj úlohy pri zisťovaní uznášania schopnosti zhromaždenia. V sporných 
otázkach, týkajúcich sa priebehu volieb alebo ich platnosti ( platnosti hlasov ) rozhoduje volebná 
komisia hlasovaním. Každý člen volebnej komisii má jeden hlas.  

 

Článok V.  
Výsledky hlasovania a volieb.  

   

1. Predsedajúci zhromaždenia vyhlási výsledok každého hlasovania, ak táto povinnosť neprislúcha volebnej 
alebo mandátovej komisii. 

2. Ak išlo o verejné hlasovanie, oznámi počet prítomných členov, počet hlasov odovzdaných pre návrh, 
počet hlasov odovzdaných proti návrhu, počet členov ktorí sa zdržali hlasovania a nakoniec oznámi 
výsledky volieb.  

3. Ak išlo o tajné hlasovanie, oznámi počet vydaných hlasovacích lístkov, počet odovzdaných neplatných 
hlasovacích lístkov, počet neodovzdaných hlasovacích lístkov, počet platných hlasovacích lístkov pre ten 
ktorý návrh  a na záver oznámi  výsledky volieb.  

4. Volené orgány pozemkového spoločenstva musia pri hlasovaní získať nadpolovičnú väčšinu podielov na 
spoločnej a spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti všetkých známych vlastníkov (výmera známych 

vlastníkov spolu: 982091 m2 ; SPF : 281141 m2 - spolu výmera: 1263232 m2) a nie nadpolovičnú 
väčšinu všetkých prítomných členov na zhromaždení pozemkového spoločenstva.  Výmera podielov vo 
vlastníctve pozemkového spoločenstva 1410126 m2 sa pri voľbe orgánov pozemkového spoločenstva a 
prezentácie nezapočítava. 

5. O priebehu a výsledkoch volieb vyhotoví volebná komisia zápisnicu, ktorá je prílohou k zápisnici z 
rokovania zhromaždenia. 

6. Zápisnicu  podpisuje predsedajúci zhromaždenia, členovia komisie a zapisovateľ.  

   
 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia.  

  1. Tento návrh rokovacieho a volebného poriadku  orgánov Pozemkového spoločenstva nadobúdajú   
platnosť a účinnosť okamihom ich schválenia zhromaždením a sú súčasťou Stanov Pozemkového 
spoločenstva.   

 

 

 


