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S M E R N I C A

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky
č. 3907/2013-720

o registri pozemkových spoločenstiev

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vi-
dieka Slovenskej republiky (ďalej len "mi-
nisterstvo") vydáva túto smernicu.

Článok 1
Úvodné ustanovenia

Táto smernica upravuje
a) vedenie registra pozemkových spoločenstiev

(ďalej len "register") podľa zákona č. 97/
2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách
(ďalej len "zákon"),

b) zoznam údajov, ktoré sa zapisujú do registra
(ďalej len "zapisované údaje"),

c) obsah a ukladanie listín do zbierky listín,

d) postup pri zápise údajov do registra, zápise



zmeny zapísaných údajov a výmaze zapí-
saných údajov (ďalej len "registrácia"),

e) nahliadanie do registra, vyhotovovanie výpi-
sov, odpisov a potvrdení z registra, ako aj
vyhotovovanie kópií zo zbierky listín.

Článok 2
Register

1. Register vedie miestne príslu�ný pozemkový
a lesný odbor okresného úradu (ďalej len
"okresný úrad"), v ktorého územnom obvode
je spoločná nehnuteľnosť alebo spoločne ob-
hospodarovaná nehnuteľnosť. Ak miestnu
príslu�nosť nemo�no takto určiť, je miestne
príslu�ný okresný úrad, v ktorého územnom
obvode je výmerou najväč�ia časť spoločnej
nehnuteľnosti alebo spoločne obhospoda-
rovaných nehnuteľností.

2. Register je súbor údajov a listín po�ado-
vaných zákonom na registráciu pozemkových
spoločenstiev (ďalej len "spoločenstvo"),
ktoré sa zapisujú:
a) v elektronickej forme v programe Micro-

soft Word alebo Excel podľa prílohy
č. 1, v samostatnom priečinku s názvom
"Register pozemkových spoločenstiev
Okresného úradu v ..." ako samostatný
súbor pre jednotlivé spoločenstvá a

b) v písomnej forme podľa prílohy č.1.

3. Údaje zapísané v písomnej forme a zbierka
listín tvoria knihu registra, ktorá sa člení
na vlo�ky podľa jednotlivých spoločenstiev.

4. Číslo vlo�ky je vedené pod spisovým číslom
R-cccc/ooo, kde R je register, cccc je pora-
dové číslo registrácie a ooo je kód okresu.1)

Článok 3
Zapisované údaje

1. Do registra sa podľa § 23 ods. 1 zákona zapi-
sujú tieto údaje a ich zmeny:

a) názov spoločenstva,
b) sídlo spoločenstva,
c) identifikačné číslo organizácie spolo-
čenstva,

d) katastrálne územie a čísla listov vlastníc-
tva alebo iných listín, na ktorých je v ka-
tastri nehnuteľností zapísaná spoločná ne-
hnuteľnosť alebo spoločne obhospoda-
rované  nehnuteľnosti podľa druhu po-
zemku,

e) meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum
narodenia volených členov orgánov spo-
ločenstva,

f) meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum na-
rodenia osôb oprávnených konať za spo-
ločenstvo a rozsah oprávnenia konať za spo-
ločenstvo,

g) údaj, či spoločenstvo vykonáva podnika-
teľskú činnosť podľa § 19 ods. 3 zákona,

h) dátum zápisu spoločenstva do registra.

2. Do registra sa ďalej zapisuje
a) zru�enie spoločenstva a dôvod jeho zru-

�enia,
b) dátum vstupu spoločenstva do likvidácie

a dátum ukončenia likvidácie,
c) meno, priezvisko a adresa trvalého po-

bytu likvidátora,
d) ďal�ie právne skutočnosti.

3. Identifikačné číslo organizácie zapisuje do re-
gistra okresný úrad podľa § 22 ods. 3 zákona,
ak vykoná zápis spoločenstva do registra
podľa § 24 zákona.

4. Do registra sa údaje zapisujú chronologicky
v závislosti od nadobudnutia ich platnosti,
pričom vymazaný údaj sa vyznačuje farbou
písma 50 % čiernej.

Článok 4
Zbierka listín

1. Zbierka listín obsahuje
a) návrh na zápis spoločenstva do registra,
b) zmluvu o pozemkovom spoločenstve (ďa-

lej len "zmluva o spoločenstve"), ktorej
súčasťou je aj zoznam členov spoločen-
stva,

1) Vyhlá�ka �tatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z. z.,
ktorou sa vydáva �tatistický číselník   krajov, �tatistický číselník
okresov a �tatistický číselník obcí
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c) stanovy, ak sa na ich vydaní dohodli čle-
novia spoločenstva,

d) notársku zápisnicu podľa § 4 ods. 1 zá-
kona,

e) vyhlásenie o tom, či spoločenstvo bude vy-
konávať podnikateľskú činnosť podľa
§ 19 ods. 3 zákona,

f) oznámenie o pridelení identifikačného
čísla organizácie,

g) listinu, ktorou sa vykonala zmena listín
v písmenách b), c) a e),

h) návrh na zápis zmeny údajov do registra,
i) uznesenie valného zhroma�denia (ďalej

len "zhroma�denie"), ak ide o zmenu zmlu-
vy o zalo�ení spoločenstva a stanov,

j) uznesenie zhroma�denia o voľbe členov
volených orgánov spoločenstva,

k) návrh na zápis zru�enia spoločenstva,
l) rozhodnutie súdu o zru�ení spoločenstva,
m) listiny, ktoré preukazujú zru�enie konkurzu

alebo zamietnutie návrhu na vyhlásenie
konkurzu,

n) uznesenie zhroma�denia o zru�ení spolo-
čenstva,

o) iné listiny.

2. Do zbierky listín sa vkladá originál listiny
alebo jej kópia v jednom vyhotovení spolu
s návrhom na zápis spoločenstva do registra
alebo s návrhom na zápis zmeny údajov do
registra alebo návrhom na zru�enie spolo-
čenstva.

3. Okresný úrad ukladá listiny chronologicky
do vlo�iek pre jednotlivé spoločenstvá v spi-
sových obaloch po vykonaní zápisu spolo-
čenstva do registra alebo zápisu zmeny úda-
jov do registra.

Článok 5
Návrh na zápis údajov do registra

1. Návrh na zápis spoločenstva do registra po-
dáva a podpisuje navrhovateľ, ktorým je
predseda spoločenstva, a aspoň jeden člen
výboru zvolený zhroma�dením pri zalo�ení
spoločenstva.

2. Podpis navrhovateľa v návrhu na zápis spo-
ločenstva do registra musí byť úradne osved-
čený.

3. Návrh na zápis spoločenstva do registra je
spoplatnený správnym poplatkom podľa po-
lo�ky č. 34 písm. a) bod 5 prílohy k zákonu
Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/
1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskor�ích predpisov (ďalej len "sadzobník
správnych poplatkov") a musí obsahovať
údaje podľa článku 3 odsek 1  písm. a), b) a d)
a� g) a prílohy, ktorými sú
a) zmluva o spoločenstve,
b) stanovy spoločenstva, ak sa na ich vydaní

dohodli členovia spoločenstva,
c) notárska zápisnica podľa § 4 ods. 1 zá-

kona,
d) vyhlásenie o tom, či spoločenstvo bude

vykonávať podnikateľskú činnosť podľa
§ 19 ods. 3 zákona.

4. Návrh na zápis spoločenstva do registra mo�-
no podávať na tlačive, ktorého vzor je uve-
dený v prílohe č. 2.

5. Návrh na zápis zmeny údajov do registra a ná-
vrh na zápis zru�enia spoločenstva podáva
navrhovateľ, ktorým je predseda spoločen-
stva, a aspoň jeden člen výboru
a) zapísaný v registri alebo
b) zvolený zhroma�dením.

6. Podpis navrhovateľa v návrhu na zápis na zá-
pis zmeny údajov do registra a v návrhu na zá-
pis zru�enia spoločenstva do registra musí
byť úradne osvedčený.

7. Návrh na zápis zmeny údajov do registra je
spoplatnený správnym poplatkom podľa po-
lo�ky č. 34 písm. b) bod 5 sadzobníka správ-
nych poplatkov a musí obsahovať údaje, kto-
ré sa majú z registra vymazať a ktoré sa majú
do registra zapísať, a prílohy, ktorými sú
a) uznesenie zhroma�denia, ak ide o zmeny,

o ktorých rozhoduje zhroma�denie podľa
§ 14 ods. 4 písm. a) a� c), h) a i) zákona,
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b) listiny, z ktorých vyplývajú zmeny údajov
uvedené v návrhu.

8. Návrh na zápis zmeny údajov do registra
mo�no podať na tlačive, ktorého vzor je uve-
dený v prílohe č. 3.

9. Návrh na zápis zru�enia spoločenstva je spo-
platnený správnym poplatkom podľa polo�-
ky č. 34 písm. g) bod 5 sadzobníka správnych
poplatkov a obsahuje
a) názov spoločenstva,
b) sídlo spoločenstva,
c) identifikačné číslo organizácie spoločen-

stva,
d) dôvod zru�enia spoločenstva,
e) prílohu, ktorou je listina preukazujúca

skutočnosť, na ktorej základe sa spolo-
čenstvo zru�uje.

10. Návrh na zápis zru�enia spoločenstva
mo�no podať na tlačive, ktorého vzor je uve-
dený v prílohe č. 4.

11. Okresný úrad na po�iadanie poskytuje
písomne alebo elektronicky tlačivá, ktorých
vzory sú uvedené v prílohách č. 2 a� 4.

Článok 6
Registrácia

1. Na konanie podľa zákona sa vzťahuje v�e-
obecný predpis o správnom konaní.2)

2. Účastníkom konania o zápise spoločenstva
je navrhovateľ podľa čl. 5 ods. 1.

3. Okresný úrad pred zápisom spoločenstva
do registra z predlo�ených listín preverí, či
a) návrh podala oprávnená osoba podľa
čl. 5 ods. 1,

b) návrh obsahuje údaje uvedené v čl. 3 ods.1
písm. a), b) a d) a� g),

c) podpisy na návrhu sú úradne osvedčené,
d) sú spolu s návrhom predlo�ené prílohy

podľa čl. 5 ods. 3 písm. a) a� d),

e) zmluva o spoločenstve obsahuje v�etky
nále�itosti podľa § 5 zákona,

f) stanovy upravujú skutočnosti uvedené
v § 5 ods. 2 zákona, ak ich neupravuje zmlu-
va o spoločenstve,

g) z notárskej zápisnice vyplýva, �e zmluvu
a stanovy schválila nadpolovičná väč�ina
v�etkých hlasov členov spoločenstva,

h) z notárskej zápisnice vyplýva, �e členov
volených orgánov spoločenstva zvolila
nadpolovičná väč�ina hlasov členov spo-
ločenstva,

i) členovia orgánov spoločenstva sú spolu-
vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti alebo
vlastníkmi spoločne obhospodarovaných
nehnuteľností, pričom členmi dozornej
rady mô�u byť aj osoby, ktoré nie sú člen-
mi spoločenstva, av�ak ich počet musí byť
men�í ako vlastníkov,

j) údaje uvedené v návrhu sa zhodujú s údaj-
mi vyplývajúcimi z príloh návrhu,

k) návrh a prílohy návrhu sú v súlade so zá-
konom,

l) bol zaplatený správny poplatok.

4. Účastníkom konania o zápise zmeny údajov
do registra a konania o zru�ení spoločenstva
je spoločenstvo.

5. Okresný úrad pred zápisom zmeny údajov
do registra z predlo�ených listín preverí, či
a) návrh podala oprávnená osoba podľa
čl. 5 ods. 5,

b) návrh obsahuje údaje, ktoré sa majú z re-
gistra vymazať a ktoré sa majú do registra
zapísať,

c) podpisy na návrhu sú úradne osvedčené,
d) sú spolu s návrhom predlo�ené prílohy

podľa čl. 5 ods. 7,
e) z uznesenia zhroma�denia vyplývajú

zmeny údajov uvedené v návrhu,
f) zo zápisnice zhroma�denia vyplýva, �e

zmenu zmluvy a stanov schválila nad-
polovičná väč�ina v�etkých hlasov čle-
nov spoločenstva,

g) zo zápisnice zhroma�denia vyplýva, �e
zmenu členov volených orgánov spolo-
čenstva schválila nadpolovičná väč�ina2) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

v znení neskor�ích predpisov
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hlasov členov spoločenstva podľa § 15
ods. 2, prvej vety zákona,

h) návrh a prílohy návrhu sú v súlade so zá-
konom,

i) bol zaplatený správny poplatok.

6. Okresný úrad pred zápisom zru�enia spo-
ločenstva z predlo�ených listín preverí, či
a) návrh podala oprávnená osoba podľa
čl. 5 ods. 5,

b) návrh obsahuje údaje podľa čl. 5 ods. 9
písm. a) a� d),

c) podpisy na návrhu sú úradne osvedčené,
d) je spolu s návrhom predlo�ená listina

preukazujúca skutočnosť, na ktorej zákla-
de sa spoločenstvo zru�uje (rozhodnutie
súdu, rozhodnutie zhroma�denia, zru�enie
konkurzu, zamietnutie návrhu na vyhlá-
senie konkurzu, list vlastníctva preuka-
zujúci, �e spoločná nehnuteľnosť alebo
spoločne obhospodarované nehnuteľnosti
sa stali majetkom jedného vlastníka),

e) údaje uvedené v návrhu sa zhodujú s údaj-
mi vyplývajúcimi z príloh návrhu,

f) bol zaplatený správny poplatok.

7. Ak návrh na zápis spoločenstva do registra
alebo zápis zmeny údajov do registra alebo
zápis zru�enia spoločenstva (ďalej len "návrh
na zápis") nie je úplný, alebo údaje v návrhu
nie sú v súlade s údajmi uvedenými v prílo-
hách, okresný úrad pomô�e navrhovateľovi
nedostatky odstrániť, prípadne ho vyzve, aby
ich v určenej lehote odstránil; súčasne ho po-
učí, �e inak konanie zastaví.

8. Ak lehota na doplnenie alebo odstránenie ne-
dostatkov návrhu na zápis uplynula márne,
alebo návrh na zápis ani po jeho doplnení
alebo odstránení nedostatkov nie je v súlade
s odsekmi 3, 5 alebo 6, okresný úrad zápis
nevykoná, o čom vydá rozhodnutie.

9. Ak sú splnené podmienky uvedené
a) v odseku 3, okresný úrad vykoná zápis spo-

ločenstva do registra podľa § 26 ods. 3
písm. a) odseku 4 zákona,

b) v odseku 5, okresný úrad vykoná zápis
zmeny údajov do registra podľa § 26 ods. 3
písm. b) a odseku 4 zákona,

c) v odseku 6, okresný úrad vykoná zápis
zru�enia spoločenstva a dôvod jeho zru-
�enia podľa § 26 ods. 3 písm. c) a odseku
4 zákona.

10. Okresný úrad zapí�e do registra
a) spoločenstvo ku dňu vykonania zápisu,
b) zmenu údajov ku dňu uvedenému v návrhu

na zápis zmeny údajov, alebo ku dňu zme-
ny skutočnosti, ktoré sa do registra za-
pisujú

c) zru�enie spoločenstva dňu, v ktorom na-
stala skutočnosť, na ktorej základe sa spo-
ločenstvo zru�uje.

11. O zápise spoločenstva do registra, zápise
zmeny údajov do registra a zápise zru�enia
spoločenstva do registra sa nevydáva roz-
hodnutie. Okresný úrad vyznačí zápis v spi-
se a navrhovateľovi vydá potvrdenie, v kto-
rom uvedie označenie okresného úradu,
názov spoločenstva, dátum vydania potvr-
denia a údaje, ktoré zapísal do registra.

12. Okresný úrad bezodkladne oznámi �ta-
tistickému úradu Slovenskej republiky

a) na účel pridelenia identifikačného čísla
organizácie vznik spoločenstva, jeho ná-
zov, sídlo, meno a priezvisko predsedu
spoločenstva a jeho bydliska a údaj, či spo-
ločenstvo vykonáva podnikateľskú čin-
nosť podľa § 19 ods. 3 zákona,

b) zmenu údajov uvedených v písm. a),
c) zánik spoločenstva podľa § 7 ods. 2 zá-

kona.

13. Okresný úrad o zápise spoločenstva do re-
gistra bezodkladne upovedomí príslu�ný da-
ňový úrad.

14. Okresný úrad za�le do desiatich dní odo dňa
zápisu oznam o zápise spoločenstva do re-
gistra s uvedením údajov, ktoré zapísal do re-
gistra, Slovenskému pozemkovému fondu,
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ak tento spravuje podiely spoločnej ne-
hnuteľnosti podľa § 10 ods. 1 zákona alebo
s nimi nakladá podľa § 10 ods. 2 zákona.
Takýmto oznamom mô�e byť aj výpis z re-
gistra s uvedením dátumu vydania výpisu,
menom a priezviskom vyhotoviteľa, opatre-
ný otlačkom okrúhlej pečiatky; na vyhoto-
venie tohto výpisu sa nevzťahuje čl. 7 ods. 3
písm. b).

Článok 7
Výpis a informácie z registra

1. Register a zbierka listín sú ka�dému prí-
stupné; ka�dý má právo po zaplatení správ-
neho poplatku do nich nahliadať a vyhotovo-
vať si z nich odpisy.

2. Okresný úrad na základe �iadosti po zapla-
tení správneho poplatku podľa
a) polo�ky 34 písm. c) bod 5 sadzobníka

správnych poplatkov vyhotoví stanovy
ako náhradu za stratené, zničené, po�ko-
dené alebo odcudzené stanovy,

b) polo�ky 34 písm. d) sadzobníka správnych
poplatkov vyhotoví výpis z registra,

c) polo�ky 34 písm. f) sadzobníka správnych
poplatkov vyhotoví písomnú informáciu
z registra.

3. Orgány verejnej moci sú v rámci výkonu svo-
jej právomoci aj bez zaplatenia správneho
poplatku oprávnene nahliadať do listín, ktoré
boli podkladom pre zápis spoločenstva do re-
gistra, zápis zmeny údajov do registra a zápi-
se zru�enia spoločenstva do registra, a vyho-
tovovať si z nich odpisy.

Článok 8
Záverečné ustanovenia

1. Spoločenstvá s právnou subjektivitou podľa
doteraj�ích predpisov sa pova�ujú za spolo-
čenstvá podľa zákona a sú podľa § 31 ods. 5
zákona povinné do 28. februára 2014
a) prispôsobiť svoje právne pomery ustano-

veniam zákona,

b) podať návrh na zápis spoločenstva do re-
gistra, ak nie sú zapísané v registri, alebo

c) podať návrh na zápis zmeny údajov do re-
gistra, ak sú zapísané v registri.

2. Doteraj�ie zmluvy o zalo�ení spoločenstva
s právnou subjektivitou sa pova�ujú za zmlu-
vy o spoločenstve podľa zákona.

3. Ak spoločenstvo nesplní povinnosť podľa od-
seku 1, zmluva o spoločenstve stráca plat-
nosť a spoločenstvo sa zru�uje. Okresný úrad
zapí�e spoločenstvo do registra s dodatkom
za názvom spoločenstva "v likvidácii" a za-
pí�e údaje podľa čl. 3 ods. 2 písm. b) a� d)
a čl. 6 ods. 11 písm. c).

4. Ak spoločenstvo do 1. mája 2014 neoznámi
okresnému úradu meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu likvidátora, okresný úrad za-
pí�e ako likvidátora jeho �tatutárny orgán za-
písaný v registri alebo prvého z členov �tatu-
tárneho orgánu alebo, ak nie je známy �tatu-
tárny orgán, osobu, ktorá v mene spoločen-
stva vystupovala pred orgánmi �tátnej sprá-
vy.

5. Spoločenstvá bez právnej subjektivity zalo-
�ené podľa doteraj�ích predpisov sa pova-
�ujú za spoločenstvá bez právnej subjektivity
a� do splnenia povinnosti do 28. februára
2014 podať návrh na zápis spoločenstva do
registra podľa § 24 zákona.

6. Ak spoločenstvo bez právnej subjektivity za-
lo�ené podľa doteraj�ích predpisov nesplní
povinnosť podľa § 31 ods. 6 zákona, zru�uje
sa.

7. Okresný úrad zapí�e do registra spoločen-
stvá podľa § 31 ods. 2 zákona, ktoré nie sú
zapísané v registri, na základe údajov doku-
mentácie s dodatkom "občianske zdru�enie"
a� do splnenia povinnosti podľa odseku 1
písm. a) a b).
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8. Konania o zápise spoločenstva do registra
a o zápise zmeny údajov v registri začaté
a neukončené pred 1. májom 2013 sa dokon-
čia podľa zákona.

Článok 9
Zru�ovacie ustanovenie

Zru�uje sa metodický pokyn Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky o ve-
dení registra a evidencie pozemkových spolo-
čenstiev č. 2090/2006-700.

Článok 10
Účinnosť

Táto smernica nadobúda účinnosť pätnástym
dňom po uverejnení oznámenia o jej vydaní
vo Vestníku vlády Slovenskej republiky.

Ľubomír  Jahnátek, v. r.
minister
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Príloha č. 1 
k smernici č. 3907/2013-720 

 
REGISTER 

pozemkových spoločenstiev 
Okresného úradu v .......... 

 
Vložka číslo: 

 
Názov spoločenstva: presný názov spoločenstva (od                   ) 

presný názov spoločenstva  (od                    do                   )
 

Sídlo spoločenstva: ulica číslo (od                   ) 
obec PSČ 
ulica číslo (od                    do                   )
obec PSČ 

 
IČO:  

 
Deň zápisu:  

 
Katastrálne územie: názov k. ú. druh pozemku číslo LV 

  (od                   ) 
  
  
  (od                    do                   )
  

 
Výbor: meno, priezvisko, titul funkcia (od                   ) 

ulica číslo 
obec PSČ 
dátum narodenia 
meno, priezvisko, titul funkcia (od                    do                   )
ulica číslo 
obec PSČ 
dátum narodenia 

 
Dozorná rada: meno, priezvisko, titul funkcia (od                   ) 

ulica číslo 
obec PSČ 
dátum narodenia 
meno, priezvisko, titul funkcia (od                    do                   )
ulica číslo 
obec PSČ 
dátum narodenia 

 
Iné orgány spoločenstva: meno, priezvisko, titul funkcia (od                   ) 

ulica číslo 
obec PSČ 
dátum narodenia 
meno, priezvisko, titul funkcia (od                    do                   )
ulica číslo 
obec PSČ 
dátum narodenia 

 
Konanie za spoločenstvo: meno, priezvisko, titul (od                   ) 

ulica číslo 
obec PSČ 
dátum narodenia 
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rozsah oprávnenia konať za spoločenstvo 
meno, priezvisko, titul (od                    do                   )
ulica číslo 
obec PSČ 
dátum narodenia 
rozsah oprávnenia konať za spoločenstvo 

 
Likvidátori: meno, priezvisko, titul (od                   ) 

ulica číslo 
obec PSČ 
rozsah oprávnenia konať za spoločenstvo 
meno, priezvisko, titul (od                    do                   )
ulica číslo 
obec PSČ 
rozsah oprávnenia konať za spoločenstvo 

 
Ďalšie právne skutočnosti: Dôvod zrušenia spoločenstva (od                   ) 
 
Dátum výpisu:  
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Príloha č. 2 
k smernici č. 3907/2013-720 

 
 

NÁVRH NA ZÁPIS SPOLOČENSTVA 
DO REGISTRA POZEMKOVÝCH SPOLOČENSTIEV 

 
 
 
 

Miesto pre nalepenie 
dolného dielu kolkovej 
známky bez oddelenia 

horného dielu 

 Register pozemkových spoločenstiev 
Okresný úrad  
Ulica číslo  
PSČ obec  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAVRHOVATEĽ1) 

 

Meno, priezvisko, titul 
Bydlisko 

ulica číslo PSČ obec 
     
     
 
 
Na základe § 24 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách navrhujeme 
zápis pozemkového spoločenstva do registra pozemkových spoločenstiev 
 

ÚDAJ ZÁPIS 
Názov spoločenstva  

Sídlo spoločenstva  
ulica  
orientačné číslo  
obec, PSČ  PSČ  
 
 
______________________ 
1) Návrh na zápis spoločenstva do registra podľa § 24 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z. z. 
o pozemkových spoločenstvách (ďalej len „zákon“) podáva predseda a aspoň jeden člen 
výboru.  
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Nehnuteľnosť2) ZÁPIS 
názov k. ú. druh pozemku číslo LV 

    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
______________________ 
2) Spoločná nehnuteľnosť, spoločne obhospodarované nehnuteľnosti  
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ÚDAJ ZÁPIS 
Orgán spoločenstva3)  
Meno  
Priezvisko, titul  titul  
Trvalý pobyt  
ulica  
orientačné číslo  
obec, PSČ  PSČ  
Dátum narodenia  
Funkcia  
Meno  
Priezvisko, titul  titul  
Trvalý pobyt  
ulica  
orientačné číslo  
obec, PSČ  PSČ  
Dátum narodenia  
Funkcia  
Meno  
Priezvisko, titul  titul  
Trvalý pobyt  
ulica  
orientačné číslo  
obec, PSČ  PSČ  
Dátum narodenia  
Funkcia  
Meno  
Priezvisko, titul  titul  
Trvalý pobyt  
ulica  
orientačné číslo  
obec, PSČ  PSČ  
Dátum narodenia  
Funkcia  
Meno  
Priezvisko, titul  titul  
Trvalý pobyt  
ulica  
orientačné číslo  
obec, PSČ  PSČ  
Dátum narodenia  
Funkcia  
 
_______________________ 
3) Uvedie sa názov orgánu podľa § 13 ods. 1 zákona. 
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ÚDAJ 
ZÁPIS Osoby oprávnené konať  

za spoločenstvo 
Meno  
Priezvisko, titul  titul  
Trvalý pobyt  
ulica  
orientačné číslo  
obec, PSČ  PSČ  
Dátum narodenia  
Rozsah oprávnenia  

Meno  
Priezvisko, titul  titul  
Trvalý pobyt  
ulica  
orientačné číslo  
obec, PSČ  PSČ  
Dátum narodenia  
Rozsah oprávnenia  

Meno  
Priezvisko, titul  titul  
Trvalý pobyt  
ulica  
orientačné číslo  
obec, PSČ  PSČ  
Dátum narodenia  
Rozsah oprávnenia  

Meno  
Priezvisko, titul  titul  
Trvalý pobyt  
ulica  
orientačné číslo  
obec, PSČ  PSČ  
Dátum narodenia  
Rozsah oprávnenia  
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Prílohy k návrhu na zápis spoločenstva do registra 
 

P. č. Názov prílohy 
1. Zmluva o  spoločenstve 
2. Zoznam členov spoločenstva 
3. Notárska zápisnica podľa § 4 ods. 1 zákona  
4. Vyhlásenie o tom, či spoločenstvo bude vykonávať podnikateľskú činnosť podľa 

§ 19 ods. 3 zákona 
5. 4) 

  
  
  
  
  

 
Počet listov návrhu na zápis spoločenstva do registra  
Počet príloh k návrhu na zápis spoločenstva do registra  
 
Čestné vyhlásenie navrhovateľa 
 
Ja dolu podpísaný navrhovateľ čestne vyhlasujem, že 

− všetky údaje uvedené v návrhu na zápis spoločenstva do registra sú pravdivé a úplné, 
− všetky úradne neoverené kópie listín súhlasia s originálmi. 

 
Navrhovateľ  Navrhovateľ 
                                                                    
.........................................................    ........................................................ .                   
                   meno, priezvisko, titul       meno, priezvisko, titul 
 
.........................................................   ......................................................... 
                                 podpis                                       podpis 
Úradné osvedčenie podpisu  Úradné osvedčenie podpisu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miesto .............................................   Miesto ............................................. 
 
Dátum .............................................   Dátum ............................................. 
______________________ 
4) Ďalšie listiny, napr. stanovy pozemkového spoločenstva, ak sa na ich vydaní dohodli 
členovia spoločenstva, zápisnica, uznesenie a prezenčná listina z ustanovujúceho valného 
zhromaždenia. 
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Príloha č. 3 
k smernici č. 3907/2013-720 

 
NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ÚDAJOV 

DO REGISTRA POZEMKOVÝCH SPOLOČENSTIEV 
 
 
 

Miesto pre nalepenie 
dolného dielu kolkovej 
známky bez oddelenia 

horného dielu 

 Register pozemkových spoločenstiev 
Okresný úrad  
Ulica číslo  
PSČ obec  

 
 
 
 
Názov spoločenstva  

Sídlo spoločenstva  
 
 
NAVRHOVATEĽ1) 

 

Meno, priezvisko, titul 
Bydlisko 

ulica číslo PSČ obec 
     
     
 
 
Na základe § 25 ods. 1 a 2 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách 
navrhujeme zápis zmeny údajov do registra pozemkových spoločenstiev 
 
Navrhovaný deň zápisu  
 

ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ 
Názov spoločenstva   

Sídlo spoločenstva  
ulica   
orientačné číslo   
obec   
PSČ   
______________________ 
1) Návrh na zápis zmeny údajov do registra podľa § 25 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z. z. 
o pozemkových spoločenstvách (ďalej len „zákon“) podáva predseda a aspoň jeden člen 
výboru.  
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Nehnuteľnosť2) ZÁPIS 
názov k. ú. druh pozemku číslo LV 

    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
______________________ 
2) Spoločná nehnuteľnosť, spoločne obhospodarované nehnuteľnosti  
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Nehnuteľnosť2) VÝMAZ 
názov k. ú. druh pozemku číslo LV 
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ÚDAJ ZÁPIS 
Orgán spoločenstva3)  
Meno  
Priezvisko, titul  titul  
Trvalý pobyt  
ulica  
orientačné číslo  
obec, PSČ  PSČ  
Dátum narodenia  
Funkcia  
Meno  
Priezvisko, titul  titul  
Trvalý pobyt  
ulica  
orientačné číslo  
obec, PSČ  PSČ  
Dátum narodenia  
Funkcia  
Meno  
Priezvisko, titul  titul  
Trvalý pobyt  
ulica  
orientačné číslo  
obec, PSČ  PSČ  
Dátum narodenia  
Funkcia  
Meno  
Priezvisko, titul  titul  
Trvalý pobyt  
ulica  
orientačné číslo  
obec, PSČ  PSČ  
Dátum narodenia  
Funkcia  
Meno  
Priezvisko, titul  titul  
Trvalý pobyt  
ulica  
orientačné číslo  
obec, PSČ  PSČ  
Dátum narodenia  
Funkcia  
 
 
_______________________ 
3) Uvedie sa názov orgánu podľa § 13 ods. 1 zákona. 

18



 

ÚDAJ VÝMAZ 
Orgán spoločenstva3)  
Meno  
Priezvisko, titul  titul  
Trvalý pobyt  
ulica  
orientačné číslo  
obec, PSČ  PSČ  
Dátum narodenia  
Funkcia  
Meno  
Priezvisko, titul  titul  
Trvalý pobyt  
ulica  
orientačné číslo  
obec, PSČ  PSČ  
Dátum narodenia  
Funkcia  
Meno  
Priezvisko, titul  titul  
Trvalý pobyt  
ulica  
orientačné číslo  
obec, PSČ  PSČ  
Dátum narodenia  
Funkcia  
Meno  
Priezvisko, titul  titul  
Trvalý pobyt  
ulica  
orientačné číslo  
obec, PSČ  PSČ  
Dátum narodenia  
Funkcia  
Meno  
Priezvisko, titul  titul  
Trvalý pobyt  
ulica  
orientačné číslo  
obec, PSČ  PSČ  
Dátum narodenia  
Funkcia  
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ÚDAJ ZÁPIS 
Osoby oprávnené konať  

za spoločenstvo 
Meno  
Priezvisko, titul  titul  
Trvalý pobyt  
ulica  
orientačné číslo  
obec, PSČ  PSČ  
Dátum narodenia  
Rozsah oprávnenia  

Meno  
Priezvisko, titul  titul  
Trvalý pobyt  
ulica  
orientačné číslo  
obec, PSČ  PSČ  
Dátum narodenia  
Rozsah oprávnenia  

Meno  
Priezvisko, titul  titul  
Trvalý pobyt  
ulica  
orientačné číslo  
obec, PSČ  PSČ  
Dátum narodenia  
Rozsah oprávnenia  

Meno  
Priezvisko, titul  titul  
Trvalý pobyt  
ulica  
orientačné číslo  
obec, PSČ  PSČ  
Dátum narodenia  
Rozsah oprávnenia  
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ÚDAJ VÝMAZ 
Osoby oprávnené konať  

za spoločenstvo 
Meno  
Priezvisko, titul  titul  
Trvalý pobyt  
ulica  
orientačné číslo  
obec, PSČ  PSČ  
Dátum narodenia  
Rozsah oprávnenia  

Meno  
Priezvisko, titul  titul  
Trvalý pobyt  
ulica  
orientačné číslo  
obec, PSČ  PSČ  
Dátum narodenia  
Rozsah oprávnenia  

Meno  
Priezvisko, titul  titul  
Trvalý pobyt  
ulica  
orientačné číslo  
obec, PSČ  PSČ  
Dátum narodenia  
Rozsah oprávnenia  

Meno  
Priezvisko, titul  titul  
Trvalý pobyt  
ulica  
orientačné číslo  
obec, PSČ  PSČ  
Dátum narodenia  
Rozsah oprávnenia  
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Prílohy k návrhu na zápis spoločenstva do registra 
 

P. č. Názov prílohy 
1. Uznesenie zhromaždenia 
2. 4) 

  
  
  

  
  
  
  
  

 
Počet listov návrhu na zápis spoločenstva do registra  
Počet príloh k návrhu na zápis spoločenstva do registra  
 
Čestné vyhlásenie navrhovateľa 
 
Ja dolu podpísaný navrhovateľ čestne vyhlasujem, že 

− všetky údaje uvedené v návrhu na zápis spoločenstva do registra sú pravdivé a úplné, 
− všetky úradne neoverené kópie listín súhlasia s originálmi. 

 
Navrhovateľ  Navrhovateľ 
                                                                   
.........................................................    ........................................................ .                   
                   meno, priezvisko, titul       meno, priezvisko, titul 
 
.........................................................   ......................................................... 
                                 podpis                                       podpis 
Úradné osvedčenie podpisu  Úradné osvedčenie podpisu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miesto .............................................   Miesto ............................................. 
 
Dátum .............................................   Dátum ............................................. 
 
_____________________ 
4) Ďalšie listiny, z ktorých vyplývajú zmeny údajov uvedené v návrhu, napr. zápisnica, 
uznesenie a prezenčná listina z valného zhromaždenia. 
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Príloha č. 4 
k smernici č. 3907/2013-720 

 
 

NÁVRH NA ZÁPIS ZRUŠENIA SPOLOČENSTVA 
DO REGISTRA POZEMKOVÝCH SPOLOČENSTIEV 

 
 
 
 

Miesto pre nalepenie 
dolného dielu kolkovej 
známky bez oddelenia 

horného dielu 

 Register pozemkových spoločenstiev 
Okresný úrad  
Ulica číslo  
PSČ obec  

 
 
 
 
 
 
NAVRHOVATEĽ1) 

 

Meno, priezvisko, titul 
Bydlisko 

ulica číslo PSČ obec 
     
     
 
 
Na základe § 25 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách 
navrhujeme zápis zrušenia spoločenstva do registra pozemkových spoločenstiev 
 

ÚDAJ ZÁPIS ZRUŠENIA 
Názov spoločenstva  

Sídlo spoločenstva  
ulica  
orientačné číslo  
obec, PSČ  PSČ  
IČO  
Dôvod zrušenia  

______________________ 
1) Návrh na zápis zrušenia spoločenstva do registra podľa § 25 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z. z. 
o pozemkových spoločenstvách (ďalej len „zákon“) podáva predseda a aspoň jeden člen 
výboru.  
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Prílohy k návrhu na zápis spoločenstva do registra 
 

P. č. Názov prílohy2)

1.  

2.  

  
  
  

  
  
  
  
  

 
Počet listov návrhu na zápis spoločenstva do registra  
Počet príloh k návrhu na zápis spoločenstva do registra  
 
Čestné vyhlásenie navrhovateľa 
 
Ja dolu podpísaný navrhovateľ čestne vyhlasujem, že 

− všetky údaje uvedené v návrhu na zápis spoločenstva do registra sú pravdivé a úplné, 
− všetky úradne neoverené kópie listín súhlasia s originálmi. 

 
Navrhovateľ  Navrhovateľ 
                                                                   
.........................................................    ........................................................ .                   
                   meno, priezvisko, titul       meno, priezvisko, titul 
 
.........................................................   ......................................................... 
                                 podpis                                       podpis 
Úradné osvedčenie podpisu  Úradné osvedčenie podpisu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miesto .............................................   Miesto ............................................. 
 
Dátum .............................................   Dátum ............................................. 
 
_____________________ 
2) Listiny, ktoré preukazujú skutočnosť, na ktorých základe sa spoločenstvo zrušuje, napr. 
zápisnica, uznesenie a prezenčná listina z valného zhromaždenia. 
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3

Poznámky
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3

Poznámky
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Poznámky
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Vestník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Vydáva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja  vidieka SR,
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podľa potreby. Tel./Fax: 02/44 25 38 78; e-mail: hrobarikova@glasstrading.sk. Predplatné Vestníka MPRV SR sa vyberá formou preddavkov.
Frankové reklamácie sa uznávajú do 15 dní po doručení reklamovanej čiastky. Objednávky a reklamácie vybavuje redakcia. Podávanie
novinových zásielok povolené RPP Bratislava - poštou BA 12, pod č. j. R 3/93 zo dňa 9. 2. 1993.
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