
 

 
 
 
 
 

S T A N O V Y 
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Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Stanovy KOMP - URB - PAS, pozemkové spoločenstvo Bzenica (ďalej len stanovy) sú spracované v súlade so 
zákonom 181/95 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zmluvou o založení KOMP - URB - PAS, pozemkové 
spoločenstvo v Bzenici (ďalej len Zmluva o založení). 

2. Účelom stanov je podrobnejšie stanoviť tie náležitosti, ktoré sú predmetom zmluvy. 
 
 
 

Článok 2 
Valné zhromaždenie 

 
 
 

1. Valné zhromaždenie KOMP - URB - PAS, pozemkové spoločenstvo Bzenica (ďalej len KUPPS) je uzavretým 
zasadnutím členov KUPPS. 

2. Na valnom zhromaždení sa zúčastňujú členovia a vlastníci podielov.  
3. Valné zhromaždenie KUPPS sa riadi rokovacím poriadkom a programom, ktorý schváli nadpolovičná väčšina hlasov 

členov KUPPS prítomných na valnom zhromaždení. 
4. Valné zhromaždenie vedie predseda KUPPS, alebo ním poverený člen výboru - predsedajúci. 
5. Predsedajúci pri vedení schôdze a diskusie udeľuje slovo členom komisií, členom KUPPS a vlastníkom podielov. 

Odoberá slovo v prípadoch, keď dochádza k rušivej diskusii, alebo predmet diskusie nesúvisí s činnosťou KUPPS. 
Keď dochádza k osobným útokom, môže diskusiu ukončiť. 

6. Rok pred voľbami členov do orgánov KUPPS volí členov volebnej a mandátovej komisie na obdobie 5 rokov. 
7. Valné zhromaždenie schvaľuje Stanovy KUPPS. 
8. Valné zhromaždenie schvaľuje mzdu členov výboru. 

 
 



 

 
Článok 3 

Výbor KUPPS 
 

1. Funkcie výboru a ich náplň: 
 predseda - riadi činnosť KUPPS a členov výboru 
 podpredseda - majetkové vzťahy, vedie evidenciu a registruje zmeny členstva 
 člen výboru   
 člen výboru   
 člen výboru  

2. Zasadá najmenej 1-krát za mesiac. Zo zasadnutia sa vyhotoví písomný doklad - zápisnica. 
3. Schvaľuje funkcionárov spoločenstva nevyhnutných pre jeho činnosť (účtovník, OLH a pod.) a Štatút KUPPS. 
4. Vedie a archivuje dokumentáciu spoločenstva podľa všeobecne platných predpisov. 
5. Schvaľuje dodávateľov prác v lesnom hospodárstve a odberateľov dreva. 
6. Podľa potreby a výrobných možností stanovuje zásady regulácie predaja palivového dreva. 
7. Zvoláva mimoriadne, priebežné schôdze a valné zhromaždenie KUPPS. 
8. Schvaľuje prenájom pozemkov a poľovných pozemkov pre výkon práva poľovníctva. 
9. Informuje členov o možnosti odkúpenia podielov členov, ktorí ponúknu predaj podielov výboru. 
10.Oznámenie o predaji podielov zverejní na dobu 30 dní na verejne prístupných miestach1. 
11. Do 30 dní informuje predávajúceho o uplatnení predkupného práva členmi. 
12. Rozhoduje o finančných prostriedkoch na opravu a investície do výšky 200 000,- Sk 
13. Odstupuje prijaté sťažnosti k prerokovaniu dozornej rady. 
14. Predkladá valnému zhromaždeniu návrh členov volebnej a mandátovej komisie. 
15. Predkladá valnému zhromaždeniu návrh na odvolanie člena(ov) orgánov  KUPPS. 
16. Členovi výboru zaniká mandát: 
 a) ak mal v roku 3-krát neospravedlnenú absenciu na zasadnutí výboru, 
 b) ak to potvrdí valné zhromaždenie, 
 c) dobrovoľne, písomným oznámením výboru. 
 
 



 

 
Článok 4 

Predseda KUPPS 
 

1. Predseda zodpovedá výboru KUPPS za svoju činnosť. 
2. Predseda určí členom výboru funkcie a ich náplň. 
3. Predkladá návrhy valnému zhromaždeniu na zánik mandátu členovi výboru, členovi dozornej rady a členovi 

zmierovacej komisie. 
4. Má právo zmeniť, opraviť, pozastaviť výkon a konanie člena výboru, pokiaľ to okolnosti vyžadujú. O svojom konaní 

informuje výbor. 
5. Spolupracuje s dozornou radou pri jej činnosti. 
6. Písomne vyzýva náhradníka k nastúpeniu do funkcie orgánov KUPPS. 
7. Zúčastňuje sa každého zasadnutia dozornej rady 
8. Predseda KUPPS, ktorému zanikol mandát, zvolá na prvé zasadnutie novozvolený výbor  do desiatich dní od konania 

valného zhromaždenia. 
9. Po dohode s novým predsedom KUPPS stanoví termín a postup odovzdania funkcií orgánov KUPPS novozvoleným 

členom. 
 

Článok 5 
Dozorná rada 

 
1. Prvé zasadnutie dozornej rady zvolá predseda KUPPS do 10 dní od zvolenia. 
2. Činnosť dozornej rady riadi jej predseda 
3. Predseda dozornej rady je volený z členov dozornej rady. 
4. Členovia dozornej rady majú právo zúčastniť sa na zasadaniach výboru KUPPS. 
5. Predkladá valnému zhromaždeniu návrh na odvolanie člena(ov) orgánov KUPPS. 
6. Vykonáva svoju činnosť v zmysle §-u 21, ods. 1 zákona č. 181/95 Z.z., zmluvy o založení a týchto stanov. 
7. Rieši sťažnosti členov KUPPS a vlastníkov podielov. 
8. Dozorná rada zasadá minimálne 4x v roku. 
 



 

Článok 6 
Zmierovacia komisia 

 
1. Zloženie zmierovacej komisie: 

 predseda KUPPS, 
 predseda dozornej rady, 
 volení zástupcovia z členov KUPPS. 

2. Zmierovaciu komisiu zvoláva predseda KUPPS pri písomnom podaní sťažnosti člena, ak predmet sťažnosti sa dotýka 
jeho práv. 

3. Komisia začína činnosť na podnet predsedu KUPPS. 
4. Výsledkom jej činnosti je písomný zmier účastníkov sporu alebo odporúčanie na podanie návrhu na začatie konania 

súdnou cestou. 
5. Výsledok rozhodnutia zmierovacej komisie autorizujú podpisom účastníci konania. Pre účely písomného vyrozumenia 

navrhovateľa podpisuje výsledok rozhodnutia predseda KUPPS. 
6. Ak je výsledkom rozhodnutia zmier, jej rozhodnutie je konečné. 
7. Činnosť komisie končí písomným vyrozumením navrhovateľa. 
 
 

Článok 7 
Volebná a mandátová komisia 

 
1. Volebná a mandátová komisia (ďalej len komisia) má päť členov. 
2. Pri výkone činnosti musí mať komisia najmenej troch členov. 
3. Predseda komisie sa zvolí z členov komisie. 
4. Organizuje, riadi a vyhodnocuje voľby členov orgánov KUPPS v súlade so stanovami a zmluvou o založení. 
5. Oznamuje účastníkom valného zhromaždenia, či je spôsobilé rozhodovať, schvaľovať a voliť v súlade so zakladajúcou 

listinou. 
6. Organizuje a riadi priebeh tajných volieb. 
7. Výsledky volieb členov orgánov KUPPS vyhlasuje predseda komisie. 
8. Zápisnicu o výsledku volieb členov orgánov KUPPS odovzdá predseda komisie výboru KUPPS. 



 

Článok 8 
Voľby členov orgánov KUPPS a hlasovanie 

 
1. Spôsob a predmet volieb: 
  a) tajné hlasovanie - čl. 6, ods. 5 Zmluvy o založení  
  b) verejné hlasovanie - čl. 6, ods. 4 Zmluvy o založení 
2. Verejné hlasovanie sa vykonáva zdvihnutím ruky s lístkom určujúcim počet hlasov (mandátov). 
  Postup hlasovania: 
    1) je proti, 
    2) je za, 
    3) zdržal sa hlasovania. 
3. Tajné hlasovanie sa vykonáva odovzdaním volebného lístka do volebnej urny. 
4. Návrh kandidátov pre voľby do orgánov KUPPS.  Kandidátov  pre voľby do orgánov KUPPS (ďalej len kandidát) 

navrhuje: 
  a) výbor KUPPS, 
  b) členovia KUPPS. 
5. Listina kandidátov pre voľby do orgánov KUPPS a registrácia. Kandidátov pre voľby do orgánov KUPPS registruje 

výbor KUPPS. Na listinu sa kandidáti zapíšu v poradí: 
  a) navrhnutí výborom KUPPS, 
   b) predložené návrhy členmi KUPPS v poradí, ako boli doručené výboru KUPPS. 
  Po ukončení termínu predkladania kandidátov výbor KUPPS uzavrie kandidátsku listinu a odovzdá ju predsedovi 

volebnej komisie. 
6. Forma, spôsob a termín predkladania kandidátov. Zoznam kandidátov navrhnutých výborom KUPPS sa zverejní v 

obci Bzenica  na verejnom mieste obvyklým spôsobom1. Návrh kandidátov doručujú členovia písomne v dvoch 
vyhotoveniach výboru KUPPS. 

  Spôsob predkladania: 
   a) poštou, 
   b) osobne. 
  Termín predkladania: 

 Výbor zverejní kandidátov 20 dní pred dátumom volieb (zhodný s konaním valného zhromaždenia), 



 

 Členovia do 10 dní po zverejnení kandidátov (dátum bude uverejnený) 
7. Forma vyznačenia voleného kandidáta.  Volený kandidát sa na volebnom lístku vyznačí krížikom „X“. 
8. Počet volených kandidátov do orgánov KUPPS: 
 
 a) výbor spoločenstva  - najviac päť kandidátov 
 b) výbor dozornej rady  - najviac troch kandidátov 
 c) zmierovacia komisia - najviac troch kandidátov 
9. Náhradníci do orgánov KUPPS. Kandidáti zvolení do orgánov KUPPS, ktorí sa umiestnili : 

 od 6. miesta vrátane pri voľbe výboru, sa stávajú náhradníkmi pre výbor KUPPS, 
 od 4. miesta vrátane pri voľbe dozornej rady, sa stávajú náhradníkmi pre dozornú radu, 
 od 4. miesta vrátane pri voľbe do zmierovacej komisie, sa stávajú náhradníkmi pre zmierovaciu komisiu. 

10. Neplatnosť hlasovania. Hlasovanie je neplatné, ak na volebnom lístku je  
a) vyznačenie volebného kandidáta rozdielne od stanoveného označenia, 
b) vyznačenie viac kandidátov ako je stanovený počet pre jednotlivé orgány KUPPS, 
c) ak na volebnom lístku nie je vyznačený ani jeden kandidát. 
Dopísané meno na volebnom lístku je pre voľby neplatné. 

11. Vyhlásenie výsledkov volieb Výsledky volieb sa vyhlasujú na konajúcom sa valnom zhromaždení KUPPS. O voľbách 
a ich výsledku sa vyhotoví písomný doklad. 

 
 

 
Článok 9 

Prístupová listina 
 

1. Prístupová listina k Zmluve o založení KOMP - URB - PAS pozemkové spoločenstvo Bzenica (ďalej len prístupová 
listina) je písomný dokument, po podpísaní ktorého sa vlastník podielov stáva členom KUPPS. 

2. Podpísaním prístupovej listiny vlastník podielov prejavuje súhlas so zmluvou o založení a stanovami. 
3. Základnou prístupovou listinou je listina podpísaná na valnom zhromaždení v roku 1996 (prezenčná listina z valného 

zhromaždenia konaného dňa 24.februára 1996). 



 

4. Prístupovú listinu podpisuje vlastník podielov zásadne v obci Bzenica priebežne v roku v čase úradných hodín, na 
valnom zhromaždení, vždy však po preukázaní vlastníctva k podielom2. 

5. Podpísanie prístupovej listiny sa vedie v evidencii členov KUPPS. 
 
 
 

Článok 10 
Práva a povinnosti člena KUPPS 

 
1. Práva člena: 

a) navrhovať kandidátov pre voľby do orgánov KUPPS, 
b) vznášať pripomienky a klásť otázky na orgány KUPPS a byť o nich informovaný ústne alebo písomne, 
c) prednostné právo na využívanie spoločného majetku, 
d) pri združení sa do skupín pre účely hlasovania určiť si zástupcu, na ktorého prechádza hlasovacie právo na 

valnom zhromaždení. 
2. Povinnosti člena: 
  a) podpísať prístupovú listinu do 6 mesiacov2, 

b) členovia združení do skupín pre účely hlasovania na 
 valnom zhromaždení informujú o svojom zástupcovi výbor KUPPS písomne, 
c) v prípade neúčasti na valnom zhromaždení splnomocniť zástupcu: 

 z členov KUPPS podľa svojho zváženia, 
 z členov KUPPS podľa návrhu výboru, 
 osobu staršiu ako 18 rokov so všeobecným právom voliť, ktorá má k členovi blízky príbuzenský vzťah 
(manžel, manželka, dieťa, rodičia, súrodenci, starí rodičia, vnuci) 

d) zúčastňovať sa činnosti KUPPS v rozsahu podľa počtu podielov, 
e) oznamovať zmeny, ktoré súvisia s evidenciou členov (napr. bydlisko a pod.) 
f) predložiť písomne výboru KUPPS ponuku na prevod podielov4. 
 
 
 



 

Článok 11 
Poľovníctvo 

 
KUPPS ako užívateľ poľovného revíru vykonáva právo poľovníctva sám vo vlastnej réžii: 
1. Štatutárny zástupca pre výkon práva poľovníctva je predseda KUPPS. 
2. Výkon práva poľovníctva vykonávajú prednostne členovia KUPPS s týmto právom a vlastníci pozemkov revíru s 

týmto právom (ďalej len poľovníci) na základe uzavretej zmluvy s štatutárnym zástupcom KUPPS. 
3. Poľovníci pôsobia na zachovanie, zveľaďovanie a optimálne využívanie genofondu zveri a ostatnej fauny ako 

prírodného bohatstva. 
4. Na obhospodarovaný poľovný revír  je stanovený počet 15 poľovníkov. 
5. Ostatní členovia spoločenstva, ktorí majú výkon práva poľovníctva, majú nárok účasti na spoločných - hosťovských 

poľovačkách. 
6. Ulovená zver - divina je majetkom KUPPS a poľovníci majú prednostné právo si ju odkúpiť za vopred dohodnutú 

cenu. 
7. Poľovníci sú povinní riadiť sa schváleným vnútorným poľovníckym poriadkom KUPPS. 
8. Poľovníkovi, ktorý porušil svoje povinnosti vzhľadom na závažnosť porušenia disciplíny alebo osobné vlastnosti a 

doterajšie plnenie povinností poľovníka a ak nepostačuje výchovné pôsobenie, môže komisia pre riešenie 
disciplinárnych previnení uložiť niektoré z týchto opatrení: 

− pokarhanie, 
− dočasné obmedzenie lovu zveri v poľovnom revíri, 
− vylúčenie z práva výkonu poľovníctva v spoločenstva 

9. Disciplinárne previnenia poľovníka bude riešiť komisia v zložení: predseda KUPPS, člen výboru KUPPS poverený 
vedením sekcie poľovníctva a poľovný hospodár. 

10. Zakazuje sa s následkom okamžitého vylúčenia z výkonu práva poľovníctva 
− lov bez povolenky na poľovačku (pytliactvo), 
− bez súhlasu štatutárneho zástupcu vodiť vlastných hostí, 
− poškodzovanie dobrého mena KUPPS a vyvíjanie činnosti, ktorá je smerovaná proti záujmom KUPPS. 

 
 



 

Článok 12 
Rôzne 

 
1. Odbornú správu lesov zabezpečuje v súlade s príslušnými predpismi odborný lesný hospodár. 
 

Článok 13 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Stanovy obdrží každý člen KUPPS. 
2. Stanovy KUPPS nadobúdajú účinnosť dňom schválenia  valným zhromaždením KUPPS (prijatím uznesenia) a 

zaregistrovania v registri pozemkových spoločenstiev. 
 
 
 

Marián   JASENÁK v.r. Ing. Jozef  KMEŤ v.r. 
     tajomník      predseda 
 
 
 

_______________________________ 
1 Vývesné tabule obce 
2 právoplatný doklad o nadobudnutí vlastníctva (napr. dedič.  
   konanie, kúpna zmluva a pod.) 
3 po právoplatnom nadobudnutí vlastníctva podielov 

4 Čl. 15 zmluvy o založení 
 
 

Stanovy KUPPS uložil Obvodný lesný úrad v Žarnovici, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy dňa 
15.2.2008 do zbierky listín v registri pozemkových spoločenstiev pri pozemkovom spoločenstve „KOMP – URB – PAS“, 
pozemkové spoločenstvo Bzenica vedenom v registri pod číslom R-0026/ZC. 


