
Nájomná zmluva 
číslo 2017/ 0IISt1..-

uzatvorená podl'a § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 
(ďalej ako "zmluva" v príslušnom tvare) medzi týmito zmluvnými stranami: 

Podieloví spoluvlastníci pozemkov špecifikovaných v Čl. l tejto zmluvy, ako spoločných 
nehnutel'ností podl'a zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách), 

Zastúpení pozemkovým spoločenstvom: 

Združenie lesných pozemkov a pasienkov Opatovce, pozemkové spoločenstvo 
So sídlom: Opatovce č. 73, 913 ll Opatovce 
IČO: 42281962 
DIČ : 2023936959 
IČ pre DPH: nie je platitel'om DPH 
Zapísané v registri pozemkových spoločenstiev OU Trenčín, 

pozemkový a lesný odbor č. j.: OÚ-TN-PL0-20 13/00269-3 
Zastúpené: Ing. Jozef Janík- predseda spoločenstva 

Ján Kováč - člen 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľi1a a.s. 
IBAN: SK 12 0900 0000 0050 5295 7931 

(ďalej ako "pt·enajímatel"' v príslušnom tvare) 

a 

Tt·enčiansky samosprávny k..aj so sídlom v Trenčíne 
sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, 91 l O l 
zastúpený: Ing. Jaroslav Baška - predseda 
IČO: 36 126 624 
DIČ : 2021613275 
IČ DPH: nie je platitel'om DPH 
bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

(ďalej ako "nájomca" v príslušnom tvare) 
(spoločne ako "zmluvné strany" v príslušnom tvare) 

Článok l 
Úvodné ustanovenia 

l. Prenajímatel'om sú vlastníci spoluvlastníckych podielov nehnutel'nosti, ktorá je predmetom nájmu -
pozemkov vedených Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom nasledovne: 

kat. územie list vlastníctva E EKN parcela Výmera Druh pôdy 

Opatovce 538 565/2 4475 trvalé trávnaté porasty 

Opatovce 539 563/310 223 trvalé trávnaté porasty 

Opatovce 538 564/108 11856 trvalé trávnaté porasty 

2. Jednotliví podieloví spoluvlastníci pozemku špecifikovaného v bode l. tohto článku tejto zmluvy sú 
členmi pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou s názvom Združenie lesných pozemkov 
a pasienkov Opatovce, pozemkové spoločenstvo, so sídlom: Opatovce č. 73, 913 ll Opatovce 
(ďalej ako "spoločenstvo" v príslušnom tvare) . 



3. Za predsedu pozemkového spoločenstva bol zvolený Ing. Jozef Janík, predseda spoločenstva, ktorý 
je oprávnený zastupovať podielových spoluvlastníkov vo veciach týkajúcich sa hospodárenia 
s pozemkami. Výpis z registra pozemkových spoločenstiev pozemkového a lesného odbom 
Okresného úradu Trenčín, č .j.: OÚ-TN-PL0-2017/0014703-002 MAT, vložka číslo: R-00611302, zo 
di1a 18.04.2017 o evidencii spoločenstva a o osobe predsedu spoločenstva a ostatných členov 

spoločenstva je Prílohou č. l tejto zmluvy a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 

4. Na zhromaždení (čiastkovom zasadnutí) členov pozemkového spoločenstva konanom di1a 25.3.2017 
v Opatovciach bolo v súlade so zákonom č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení 
neskorších predpisov schválené zriadenie cyklotrasy "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" 
čast' 2: úsel< Nové Mesto nad Váhom- Trenčín na spoločnej nehnuteľnosti. Zápisnica s uznesením 
zo zhromaždenia členov tvorí Prílohu č . 2 tejto zmluvy. 

Článok 2 
Predmet a účel nájmu 

l. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu časti pozemkov špecifikovaných v článku l tejto 
zmluvy; rozsah prenajatej časti pozemkov je vyznačený v situačnom náčrte, kt01ý tvorí Prílohu č. 3 
tejto zmluvy a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť . 

2. Prenajímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že v rámci spresilovania situovania stavby v teréne 
a ďalšieho stupi1a projektovej dokumentácie môže nastať čiastočný posun záberu s dopadom 
na prenajatý pozemok a výmem zábem. Po realizácii stavby "Zlepšenie cyklistickej 
infraštruktúry v TSK" časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom - Trenčín nájomca zabezpečí 
vypracovanie porealizačného geometrického plánu, na základe ktorého bude presný rozsah 
predmetu nájmu vykonaný dodatkom k tejto zmluve. 

3. Účelom nájmu je získanie právneho vzťahu k pozemkom na zabezpečenie realizácie a udržatel'nosti 
projektu pod názvom "Zlepšenie cyklisticl<ej infraštruktÚQ' v TSK" časť 2: úsek Nové Mesto nad 
Váhom- Tt·enčín. Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní a prevádzkovaní stavby vo verejnom 
záujme, ktorej stavebníkom bude nájomca tejto zmluvy a udržateľnosť projektu spočíva v jeho 
udržaní po dobu piatich (5) rokov od finančného ukončenia projektu. 

Článok3 
Doba a skončenie nájmu 

l . Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 20 (slovom: dvadsať) rokov odo di1a nadobudnutia účinnosti. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné predÍžiť formou písomného dodatku, ak o to 
nájomca požiada písomne minimálne tri mesiace pred uplynutím dohodnutej doby nájmu. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomný vzťah môže byť ukončený aj pred uplynutím dohodnutej 
doby nájmu: 
a) písomnou dohodu zmluvných strán alebo 
b) odstúpením od tejto zmluvy nájomcom 

v prípade, ak nebude vydané právoplatné stavebné povolenie alebo z iného vážneho dôvodu 
nebude možné začať alebo pokračovať v stavbe "Zlepšenie cyldistickej infraštruktúry v TSK" 
časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom- T1·enčín. 

4. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje di1om doručenia oznámenia o odstúpení 
od zmluvy dmhej zmluvnej strane. 
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Článok 4 
Nájomné a spôsob jeho úhrady 

l. Zmluvné strany sa dohodli na ročnom nájomnom vo výške 10,00 Eur (slovom: desať eur) za celý 
predmet nájmu podľa jeho spresnenej výmery zistenej na základe porealizačného geometrického 
plánu. 

2. Ročné nájomné za rok, v ktorom nájom začne plynúť, alebo v roku, v ktorom sa má nájom skončiť 
uhradí nájomca vo výške pomernej časti prislúchajúcej na dobu nájmu v danom roku. Pomerná časť 
nájomného podľa tohto odseku tohto článku sa vypočíta tak, že denné nájomné vypočítané ako 1/365 
sa vynásobí počtom dní trvania nájomného vzťahu v danom roku. 

3. Dohodnuté ročné nájomné bude nájomca uhrádzať prenajímateľovi na základe tejto zmluvy 
bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa vždy do 31. 12. daného kalendárneho roka. 

Článok 5 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

l. Prenajímateľ svojim podpisom zodpovedá za vlastníctvo predmetu nájmu a vyhlasuje, že k nemu 
neprebieha žiadne konanie u notára, na súde prípadne na inom orgáne štátnej správy a že 
na predmete nájmu neviaznu žiadne iné právne skutočnosti, ktoré by znemožnili plnenie tejto zmluvy. 

2. Prenajímateľ prehlasuje, že nie sú mu známe skutočnosti o tom, že predmet nájmu má byť vydaný 
tretím osobám na základe ich nárokov podľa osobitných predpisov . Prenajímateľ prehlasuje, že 
predmet nájmu nie je zaťažený inými ťarchami a právami okrem tiarch uvedených v časti "C" listu 
vlastníctva. 

3. Prenajímateľ vyhlasuje, že údaje v predložených dokladoch, najmä podľa aktuálneho vyptsu 
z registra pozemkových spoločenstiev, ako aj v dokladoch o vlastníctve sú správne a pravdivé, že 
prenajímateľ zastúpený pozemkovým spoločenstvom, je identický ako v dokladoch o vlastníctve. 

4. Prenajímateľ týmto udeľuje nájomcovi svoj súhlas s umiestnením stavby "Zlepšenie cyklistickej 
infraštruktút-y v TSK" časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom - Trenčín, pre účely územného 
konania, stavebného a kolaudačného konania. Za týmto účelom prenecháva touto zmluvou 
nájomcovi, ako i tretím osobám splnomocneným alebo povereným nájomcom, právo užívať prenajatý 
pozemok na realizáciu výstavby a prevádzku novej stavby "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v 
TSK" čast' 2: úsek Nové Mesto nad Váhom- Trenčín podľa situačného náčrtu, ktorý tvorí Prílohu 
č. 3 tejto zmluvy a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 

5. Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so stavom predmetu nájmu, že tento je v stave spôsobilom 
na dohodnuté užívanie a v takom stave ho do nájmu preberá. 

6. Zmluvné strany sa dohodli , že dalí z nehnuteľnosti za časť pozemku, ktorý je predmetom nájmu 
podľa článku 2 tejto zmluvy, bude platiť nájomca na základe daiíového priznania ním podaného 
v súlade s platnými právnymi predpismi. Po zrealizovaní stavby "Zlepšenie cyklistickej 
infraštruktút-y v TSK" časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom - Tt·enčín a jej skolaudovaní, 
nájomca podá dai1ové priznanie k dani z nehnuteľnosti v súlade s platnými právnymi predpismi na 
pozemky pod stavbou oddelené od pôvodných parciel geometrickým plánom. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu trvania nájmu na základe tejto zmluvy v znení jej prípadných 
dodatkov, je nájomca oprávnený postúpiť práva a povinnosti nájomcu z tejto zmluvy v znení jej 
prípadných dodatkov na ním zriadenú príspevkovú organizáciu Správu ciest Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín . 

8. Prenajímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že všetky písonmosti (vrátane prípadného odstúpenia 
od zmluvy) bude nájomca zasielať na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Ak nebude možné 
prenajímateľovi písomnosť doručiť na túto adresu a iná adresa nebude nájomcovi známa, považuje sa 
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písomnosť prenajímateľovi za doručenú dľí.om jej vrátenia nájomcovi, a to aj v prípade, že sa 
prenaj ímatel' o tom nedozvie. 

9 . Nájomca je povitmý pri výstavbe a prevádzkovaní stavby "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v 
TSK" časť 2: úsel{ Nové Mesto nad Váhom- Trenčín dodržiavať všetky legislatívne požiadavky 
právneho poriadku Slovenskej republiky pre tento typ stavby. 

Článok 6 
Záverečné ustanovenia 

l. Túto zmluvu možno meniť a doplniť len po predchádzajúcom súhlase zmluvných strán, a to 
písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami . 

2. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po jej podpísaní 
jedno vyhotovenie obdrží prenajímatel' a tri vyhotovenia obdrží nájomca. 

3. Vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ktoré zmluva neupravuje, sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a iných platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť di1om jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po 
zverejnení na webovom sídle nájomcu v zmysle § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka a to di'íom 
nasledujúcim po dni doručenia písomného oznámenia nájomcu o začatí stavebných prác na predmete 
nájmu prenajímatel'ovi. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca podá katastrálnemu odboru Okresného úradu Trenčín návrh 
na zápis tejto zmluvy do katastra nehnutel'ností v súlade s § l ods. l zákona č. 162/1995 Z. z. 
o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv v znení neskorších predpisov 
po zrealizovaní a skolaudovaní stavby "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" časť 2: úsek 
Nové Mesto nad Váhom- Trenčín. 

6. Práva a povinnosti prenajímatel'a (podielových spoluvlastníkov pozemkov) vyplývajúce z tejto 
zmluvy prechádzajú na dedičov v prípade úmrtia. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná vol'nosť nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvorili na 
základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, 
zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. 

Prílohy: č . l výpis z registra pozemkových spoločenstiev 
č. 2 uznesenie z riadneho zhromaždenia zo di'ía 25 .03 .2017 
č. 3 situačný náčtt predmetu nájmu 

V T 
v, dv - 9 Jú N 2a~1 

rencme, na .......................... . 

' '. ~ 
Nájomca: ·_ 
Trenčiansky samosprávny !~taj / 
so sídlom v ~renčínV ( ' 

· ··· ··· · · ···(/·· · · ··· ~···· ·~····"'"''"''' '' 
Ing. Jaroslav Baška, predseda 

v QP.AIQ.Y.~!HJI; diía .. . ~ .. L~.· .. ?Qff 

Prenajímateľ: 

Združenie lesných pozemkov a pasienkov 

Opatov_c_e!. ~?.~~·~l~~Y~. ~pJJ.ľ.~.~E,~tvo 

•• • • • o ••••• • • •• !~.~ :."".:~. ~. '.~ .":~:.'"::"::.~~~~:'.~~:' .. ~. o •• o ••••••• • •• •• • 

Ing. Jozef Janík, predseda spoločenstva 

Ján Kováč, člen 
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OKRESNÝ 
ÚRAD 
TRENČÍN 

č. j. OU~TN~PL0~2017/014703~002 MAT 

Pozemkový a lesný odbor 

Námestie Sv. Anny 7, 911 Ol Trenčín 

Trenčín, 18. 04.2017 

Výpis z registra pozemkových spoločenstiev 

Vložka číslo: R~0061/302 

Názov spoločenstva: Združenie lesných poz~mkov a pasienkov Opatovce, · od ll. ll. 2013 
pozemkové spoločesntvo 

Sídlo spoločenstva: Opatovce 73, 913 ll Opatovce od ll. ll. 2013 

IČO: 42281962 

Deň zápisu: 11.11.2013 

Katastrálne územie: Opatovce 538, 539, 541 
Rozvadze 556 
Veľké Stankovce 706 

Činnosť podl'a § 19 nevykonáva 
ods. 3 
zák. č. 97/2013 Z. z.: 

Výbor: 

Telefón 
+421132/650 1960 

Jozef Jru1ík, Ing. 

Ján Kováč 

Ľubomír Bulko, Ing. 

Jozef Bujný 

Pavol Hon'íák 

E-mail 
richunl.matuska@minv.sk 

od ll. ll. 2013 

od ll. ll. 20 13 

predseda spoločenstva (od 11.11.2013) 

člen (od 11.11.2013) 

člen (od 11.11.2013) 

člen (od 11.11.20 13) 

člen (od 11.11.2013) 

Internet 
11'\\'W min v .sk/?_nkrcsn 1:-urad-trenci[! 

ICO 
00151866 



č . j. OU-TN-PL0-2017/014703-002 

Dozorná rada: Ján Hon1ák predseda dozornej rady (od 11.11.2013) 

František Margorín člen (od 11.11.2013) 

Ján Dohňanský člen (od 11.11.2013) 

Volebné obdobie orgánov spoločenstva: 5 rokov (5 rokov od 11.11.2013) 

Konanie za spoločenstvo: 
~1g. Jozef Janík (od 11.11.2013) 

rozsah oprávnenia: riadi a organizuje rokovania výbom, koná za výbor 
spoločenstva navonok 

Ján Kováč (od 11.11.2013) 

rozsah oprávnenia: riadi a organizuje rokovania výboru, koná za výboi· 
spoločenstva navonok 

Ú!wn spoplatnený podl'a zákona č. 14511995 Z. z. 

Doručuje sa: 
emPulse, s.r.o., Revolučná 10, 010 Ol Žlína 

Mgr. Jana Ujová 
vedúca odboru 

2 
\ 



, Ckn 32811 
161,04m2 
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l ZÁPISNlCA 

o .pdebehu rokovania zhmmažd.cnia Zdruzenin lcsnýcl1 roromkov n I)Asicnkov Opatovcc, po7.cmkové 
spoločenstv~), so .sídlom Opatovce 73. 913 ll Trcnčinn$ke Sro.nkovce, IČO: 42 281 962 (u'nléj len 
spoločenstvo), J'.J.1.pÍSHné v registri p<)7.c.rnkovýc:h .!ipoločcnstiev Okresného úradu Trenčín, pozcmk(l\iý a 
lesný odbor č. j.; OÚ~TN-PLQ-20 13/00269·3 (ďnl<lj le-n ak<'l ,.Sf)Oiúčcnstvo"), konaného dňa 25.3.2017 o 
l 50!1 hod, v kultúrnom dome> v Opatovc.iach. 

Ad ll 01'\'0RENm ZHROMAŽDENIA, PREZF.NTÁCrA 

Predseda pozemkového ~>poloč~nstva Ing. Joztlť Janík otvoril zhroma7..dc.'1lic a o1.námll 
pritcmw~·m, že program 7.hromnMettiu j0 v s(Jinde s pozvánkou. ktorá bola riadno a včas uverejnená na 
úradnej tabuli a na webovej sLránkc Obcc11ého úmdu Oputovce. 
tntormovat že člcnov!u pozemkového spoločenstva pri schvaľuvani \li!!l~~cn[ hla<;t.titi zdvlhnut[m 
kartičky s poetom hlnsov podľa výmery, k.torť dostal každý pri prezentácii, Dalej informoval. že zástupca 
Slovcnl!kého pozemkového fondu, Ing. Židt.lk ncodpťlVed:ll nn zaslaný email, tcdn na zluomnždcn[ sa 
nez(tča:;tnL 

Ďalej predseda spoločenstva !škonšl.ätovnl, že podf'a prc.lenčn~i li!ltiny predloženej maudntovou 
komisiou sú prítomnf členovia spoločenstva s počtom hlasov 829, čo 7; celkového počtu všetkých hlasov 
spo ločcnstvn, ktor)• dl je l 002, tvorí 82,7 %, lhr~ulltlžden ie mt.. nnd polovičnú väčšin u hlll.'l<tW a jo \' zmysle 
7 .. 1kon.n č. 97/2013 Z.z. o pw.cmk~1vých spoločenstvÁch uztlá.šnnlnschtlpné podľa prc-LCnčncj listiny -
príloha č. l tejto zapisnice. 

Program 7.bromu:i.den.ht 

l . Otvoren ie 7Jlromaždcrti a, prezentúc ia. 
2. Volbn predsedu zhromnždtnía, mandátovej komisie. 'l .. apisuvateľa, overovateľov zápisnkc. 
J. Správa o činn{l~ti výboru spoločenstvu a dozorncti m.dy o-kontrolnej činnosti 7 .. n rok 2016. 
4, Sprliva o l10spodárení spolotcnstva, schvillenic ročnej \1čtovnej závierky 1..a rok 2016. 
5 .. Rúzrlclenie zisku '1: J1ospodúronía spoločenstva :~ .. n rok 2016, vyplil:-canie podielov .zo zisku .. 
ó. Pte!dloženie a schválenie návrhu nn oddelenie č;~sti spoločn~j m.:hnuteľnostl. 
7. Predloženie a schválenie návrhu plánu rozpočtu na rok 20 17. 
8. Rôme a diskusln. 
9, Zäv~:t, 

Ad 21 VOĽBA PREDSEDU ZHROMAŽDI<:NIA, MANDÁ TOVF ... J KOMISLE, ZAl)ISOVATEHA, 
OVF.ROVATEĽOV ZÁPISNICE 

Predseda spoločenf>tva m!Vrhol ktmdidátov na predsedu dnešného zhromažden in, nmndálovú 
komi !liu, :711pisova.teľku, dvoch ovcrcwatel'ov 2Apil>1lice. 

Zhromažd~ni(! následne prU.aJo: 
Vznesenie r.'f. 1/21117 

Zhromaždenie \'Uii za predscdtt zhromddcnia: Ing .• Jozefa Jani'ka, do mandátovej komisi.e 

.Jozef Buj11ý,. Ján Kovllčt Ing. JarroUo lllažeková, 7Jl 7.npbováteľa Ing. Ľubomír Bulko, za 
f)'lo'(lľOV~ltél'ov zapisnicc .Ján Kuliclt, ,)J\:n llorňltk •. 
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Výsledky hlasovanin : 
Za: 827 lllasov, Proti; O hlasov, 7.;dr7..alo sn; 2 hillS)' 

Ad Jl SPRÁVA O ČINNOSTI VÝ.BORU SPOLOČENSTVA A DOZORNE.J RAUY 

O KONTROLNEJ ČINNOSTl ZA ROK20L6 

Pwdscda:?.hromaždcnia infonnovnl prítomn}·ch. že spra\'U ·k dnnérnu bodu prognunu z.hroTTLáŽdcnia 
preduc!>ie .člen výboru Ján K-ováč n Ján Hol'llák. 

Zhromaždenie následne prijulo: 
.f.lr.nl!.nmJe č. Jlf201 7 

Zltrmtudrúmle pozemf.:.uvélw .rpoltJČilllSfiHl vlhlo 1U4 .,.V!dtJmie .'fpnli!U o ~imro-xt/ vjiJOm 

spoločemitva, dozornej rady a &'Jirávll OLY Jak, ako je lllll!tlená v prllohe ť. 2, 2a, 211 (ejln Z!lplsnice. 
V)•slcdky hlasQvanÍil: 

Z;:~; 827 hlasov, Proti: <l hla~m.,·. Zdrž.1.lo sa: 2 hlnsy 

Uznesenie č. ll/2017 bolo prijuté 81.5 ll<Jó blnsov 

Ad 4/ Sl'RÁVA O UOSPODÁUF.;Nt SPOt.OČENSTVA ZA ROK 2016., SCHVÁLENIE ROČNEJ 
ÚČTOVNF..J ZÁ VfERKY SPOLOČENSTVA ZA ROK 20i6 

Správu predniesol pr.;.-dscdfl :t.hromaždenia, Po prečítaní správy o ho.sp<ldareni spoločenstva zn rok 
2016 a 1íčtovnčj ;;.oA.víerky .za rok 20 16" 

Zhromn7 .. .dEmic nóslednrt prijalo: 
Vznest!Jiia č. lll/2017 

Zlmmrtmlenie scllM.ľuje pri!élfatlú sprlÍ~'ll o lwspadtitenl :;poltiČM~tva za roA· 2016 r1 t(lčnú 
účtovnľi UÍ!•i.erktl ~p(J/Qéellstm 1:11 mk. 20M mk .• akq je t1Wtde11á v pr/Johe č. J lť)Jo zfipi..mice, 
Výsledky hlaso .. ·ania: 
Za: 815 hlasov, Proti: O hlnsov, Zdrhlto sn: l4 hlasov 

Ad 5/ ROZ.I>I~LENm ZlSKU Z HOSI'ODÁRENIA SPOWČENSTV A ZA ROK 2016, 
VYPLÁ.CANT.E ľODU:LOV W ZISKU 

Predst.\du ~hromuždcnin informoval prítomn.vch. že správu k da11ému budu prednesie člen výboru 
Ing. Ľubom ir Bulko. Po prečítuni návrhu výboru pozemkového spoločenstva l) ro·t.<.lelení zisku 
z hOS(X1tiárunia. spofočen,o;t'va l..!l rok 20 l 6, vyplácali l po~:HeJov '1./j zisku, od.r;(tblasenJ odmony členom 
·výbom n dozumej m.de spoločenstva, predložil Františ-ek Svati k návrh, že podiel so zisku možno
vyplatiť len dôctwdcom, n<lkoľko ti\ ostatn)·ch poberateľov podielov zo zisku rnus{ spoločenstvo odviesť 
odvody do zdmvoli1~j poisťovne. 
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Zhromnždenic ná<ile:dne prijalo: 
Uuresenie č: JV/2017 

Zlm:ntmždenk .fl:hwiľujepteilnl!sený mi••rll rm.delenin lÍ.\'ku z lw.~podáteJlie: .'lpol~če11stva za rok 
2fU6.~ vyplácania podielov :w tisku a odmen)' členom výboru u diJWfilť) rmly .'lpolofen$/V.a tuk, ako je 
uvedené v prllohúdt t'€. 4. 4a, 4h tejto uipi'>IIÍce. Vyp/á(.'.(ln./e padielm• zo z.kktl :ra týka len dtklwtlcov, 
ostaJttjm huďe vyplácani~ poza.tlaveni. a! do pfsomnélw potvrd;mia pllctJlosti podmienok odvádzam'a 
ti.ÚIJOOOV do T;dravotnqpoi.st~óVIt~ vt,J'tíftlljflcicft SU lttl jJOZt!ni/wvé SpO/oČťlt!itWi. 

V}~ľedky hlasovania: 
7..a: 829 hlasov, Proti: O hlasov, Zdržalo .s..'l: O hlasO\' 

lJzn~ni~ Č. lVnOt71mJo prijaté 82,7 6/o bhl~QV 

Ad 6/ PRffiLOŽENIE A SCHVÁLENIE N1\ VRUU NA ODDELENIE ČASTI SľúLOČNE.J 
NEHNUľEL'NOSTI 

Predseda zhromaMenía informoval, ž-e v zmysle lilJ\escnia č, IXI20l6 1..0 7ltromaž.dcn[a 
.spoločenstva konaného dňa 20.3.2016 boli vý·boru spoločenstva p:redlo7_ené tri ponuky na kúpu tychto 
dvoch par~iel. res.p .. častí patcid spoločnej nehnlltel'n{)!)it zapísaných na liste vlastnictvn č fs lo 541, k.U:. 
Opatovce. a to: 
- rmr\;ela registra. ,.f" KN parcelné číslo 56R/2 druh pozemku: trvalé triiYne porasty o výmere lOI 7(}4 
m2, 

~ parcela registra .".E'; KN parcdm~ člslo 56813 druh po7.cmku: trvalé trávni! porasty O· v}mere 53 579 m1, 

V 7.lTiysle :~iikona č. 9712013 o po7.emkových. sputocenstvách vj·hor navrhuje zhromaždeniu 
schvá:tíť_oddelif dve uvedené parcely od spoločm:j ttdmutel'nosti. Na tieto parcely sa vzt'ahuN 
ustanovenia zakon.a -č. 97120 IJ Z.Z. o p<YI.t.>:tnkových spoločenstvách. Podl'n § 8 odsek 2_, pism. b} 
m•cdeného zákonu: "Od pozemku alebo pozemkov patriacich do spoločnej nehnutcfnQ~ti mo}.no na 
základe rw..hodmttia :z.h:ŕOltlaždenia oddeliť novo\'ytvon!n)· pozemok • .ak sa mení učdové využitie 
spol~ nej n~hnut~ľno-sti. alt!bo jej častí podl'.a o~obitn)'Ch pred~ísov. '' 

Zmena ú.čdového \')'Ul.itia časti spoločne-j nehnuteľn<Jsti je určená územ.n}·m plánom obce 
Opatovee, kde su uvad:wné orlddcné parcely umiestnené do 'pr-iemyselnej runy. 

Zhromaždenie následne prijalo 
Uur;wmi.e č. P/2017 

Zhromaiúe-nle Združenia ltt-\·n.fch pm:.emkov a pasienkvv Op:atm>t.<.e poumkové spoločent;tvlJ 
.tchmľuje (){/tle/enie ptrrci!ly registra ,.E" KN parcelné či'l/o 568ll dm11 pozemlm:. irto.a/é irdvn4! porasty 
o výmf!:re lfJJ 7fH "l, u parä(y regiWNl "B" KN parcelné- člslo J68/3 dr-ult pozemku: lr\Ja/é trávni! 
porasty o l'jmul! 53 579 nt1

, ''-sp. ich la!>tl od lpoločne} ntlututetnosii a Jo vzhľadom 1111 to, te 
v zntJ'S/e § 8 odr.. l pfsm. b) 41ÍŇINUl č. 97/2fils Z.t. o poz.emlw~ýclt spoloč.em·tvác/1 sa mtm( účelové 

.,•uiiti~ časti l'Pfiločnej n.e!lm(tttľlll)."!f/i. 

V}$ledky hlasovania~ 

Za: Sil hlasm', Proti: t6 hlasov, 7.,dr./..alo sa: 2 hl.11s 

lizn~cnie i. VJ2017 holo prijaté80~9 % blusov. 
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Ad/1 PREDLOŽENIE A SCHVÁLENIE NÁVJUIU I,LÁNU ROZ.POČľU SľOLOČKNSTVA NA 
ROK20t7 

Predstda zhromaždenia predniesol návrh pián u rozpočtu spoločenstva nu rok 20 l 7. 

Zhrotn<ci.donie nasledne prijalo; 
UtJU!fN!IIif! č. Vl/21) l 7 

Zl,rmnOŽlicmie :;clrvaťuje llfÍvrll plánu raqN>člu sptlfočenstwt na mk 21) J 7 tak, ako je ut•edéný v 
prlJo/Jc č. S tejm zápi.\·nl.c.'e. 
V)rsledky hlasovani1.1: 
Za; 829 hlasov. Proti: O hlasov, ?.dr-žalo sa: O hlasm• 

Uzneseni~ č. Vl/2017 bolo prijaté 82,7 % Itlnsov 

Ad 81 RťJZNE A DISKUSIA 

Rô~.ne a disku§l!Ý prtspcvQk..U 

Predseda zhromaždenia pre-dniesol žiado~ť .Jednoty dťK:hodcov nn Slovensku, 7~ o. Opntovco o 
posk,ytnutie finančného príspevku SOO eur na aktivity dôchodcov spojené s vybudovnn[m vodného zdroja 
v šp<lrtovom areáli a na org.unizovnnie spo(QČensk)'ch a kultúrnych pódujatL Predložil návdt na 
schválenie žlai;!osti uznesením. 

UutťS.enie ~- Vlf/2017 
Zlmmml.denle schv(lfuje poskJ•lnutle .filtančnélw prlsp(!)'l/14 Jed1wte dfJclwdcov Sltwensk.tl z. o, 

Opalow:rt v Slinil! SOO eur 1w llklivity dôc/tf)(/C(,v. 

O uvedenom návrhu daJ ptedse-da hlasovať. 
Výsledky hlasovru1ia.: 
Za: 817 hlasov, Proti: l O hlnsov, Zdržalo sa; 2 hl11sy 

Uznl)senic č. VH/2017 holo príjnc'é 81~5 % hl~SQ\' 

Pmdscda zhromaždenia informoval zhroma7.dcnic, 'í..c Trenčinnsky samosprávny kraj ~lektmnickou 

poštou 7.nslal di'lo 23.3.2017 07, .. n:ímcnic. 7J': realizuje projckl ltllZV;m)• ".Zk:pšeoi~ cyklickej infraštruktúry v 
TSK". ktorý je stavbou vo verejnom zättimc. 
Uvedcny ptojekt bude renlil'.ovaný na častiach našej spol~ncj nc.lumt~ľnosti, a lo na parcelách EKN č. 

565!'2, 5631310, :564/10$, cvidoví!né na listoch vlastnictva é. S38 a 539. 
Mqjetkovoprávny vzťah bude riešený zmluvou L) budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena. 
NnvrhujtJrn, aby zhromnždenic: Z.dro7.A::nia lesných pozemkov li pasienkov Opatovcc, po'.l.emkove 
.spoločenstvo, schválilo uznesenie. že zmluva o btJdúcej zmluve o zriadení vecného bremena sa bude 
týkJiť čnsti našej spo!očn~í nehmttcľnostl t.j parciel regisrra EKN č. 565/2, 563/.110, 564/l 08 k.ú. 
OpatO\'Cé s predpokladanou \'ýmt:rou 
737 m2

, ktoré budú 11Účast'ou stavby "Zlepšcníll cyklistickej irafiaštruktíuy v TSK" 
z~'Írovcň 7Jlromaždcnie poveruje výbor pozemkového spoločenstva zn.st.upovať podiehtv)rch 
spoluvlastnlkov spoločn~j nehnuteľnosti vo \'eci mkovanii! a uzutvánmin zmlúv ll TSK týk~iúcichsa 
:.:u1vby "Zlepšenia cyklisti~kej infrnšlruktúry v 'rSK". 
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Zhromaždenie uästedne prijalo: 
(f'l.nesem'e e. VI!U20 l 7 

Zhr(,mflÚfenie sclmililo uzne:,·enle, te z.mlllvu o hu(lňcej wtltn•e o ;,riaden{ vecmé/10 bremem1 sa 

bude rjk(lt' ča,:fll ua.Yf!j spoloč11ej trelmmeľnosti, tJ pttrdtd regiW'i1. EKN t'f.. S6S/2_. 5611110, 5641/liB 
l(.lÍ. Opaww:e, oko súčasl, ~frtvhy "Zkp~enie cykll.~·tickej lnfra.f'trl,ktríry v tSK", ,o; predpoklatlatwu 

výmerou i17 m1
• 

Ztfroveň zhromaždCJiie poveruje v,Vhor pozcunkm•éhc' .\'jJOiočenst~·a :w.'11lfPOVať potlielmojc!t 
.rpo/IIJ)/tJStlllkov spoJoč11ej uelmtltf!!'lwstl VIl ved rokov!lnia a ur.atwiranla ;:.nt/úv s TSK týka}ticiclt stl 

stavby 11Zittp.fi!llitt qklistií'.kej ínfrtz.~tmkttíry l' TSK". 

Výsledky hlasovania: 
Za: 823 hlasov, PrQti: 4 hlasov, Zdržalo sa: 2 hlasy 

U7;r•e'lenie- č. VIU/201.7 bolo prijaté 82,1 % hlasov 

a) V)·bor spoločenstva sa v -zmysle U::llnesen(a 7J1wm.W.dcnia :.t roku 2016 :z.ao~rn riešením re~titučného 

nároku vlastnikov bývalého !)SP Opatovce IJe"i. práv . subjektivity poduného na OÚ Trenč-in 
pozemkový a lesný odbor. v mku 2004. Výbur spol~nstva t>illl.unnje, ž.o: 
• v zmysle uznesenia č. VIII/2016 zo zhrornaždenin20J.2016 bola nu O(J Trenčín pozemkový a. 

lesný odbor predložená doplnená tubul'lm oprávnených osôb urbáru Op<~tovcc, 
- ctím 20. januára 20 l. 7 útl Trenčín pozemkov>· a lesný odbor oznámil, že na Okresný súd Trenčín 

bola podaná v roku 2Q08 7.aloba o určeni~ vlastnkkych pr'<iv lng. Máriou Cllorvátovou proti 
odporcovi Slovenskému pozemkovému fondu u túto nie je ukončenci. Réštitučné rozhodnutie 
bude možné vydať a:ž s pdhliadnutiin na priivoplntný a vykonateľný wz.•mdok prlsluš.ného s(tdu. 

b) V}·bor spoi(JČcnstva predkladá zhromažcluníu Z07JJ.am nehnuteľnosti 7.1tpís.nných llt\ LV 538, kt<)ré 
patria do spoločnej nehnuteľnosti n SLI v užlvuní iyzkkých ťlsôb "bcz<ldJ)Iatnc, tedn uživatclia zst ne 
neplatia. Ide o nnsk'tlm'tlé p._rcely: 

parcely registm E č. 577/10, č._$57/11, č. 577/13 
pnrcely registra C č. 63/l, c. 29419 

7. .. oznam užívalcl'ov (l)'zick)•ch o!lôb) podľa popisných čfscl: 
p1rrcela E 5771_1 O- p<lpis.č. 47 a 46, 
parccln E 557/11 - popis.č. 46 a 45 
parcela E557/J 1-popis.č. 53 
pan::cla C (;:J/1 - popis.č. 44 

parcela C 291/9 • popls.č. 50, 5 t n 52. 

c) v)•bor spoločenstva inf01muje zhtomnzdenle, že uzne~nlm Okresm'iho súdu ľrcnčlu :zn dňa 

17, februára 2017 č. k~manin 24C/16W20 l 6 v spore žn.lobcu Pozemlmvé spoločenstvo podieln.ikov
druž..t;tvo Opntovcec,_IČO: 36 &68 116 proti 7.alova!1émll, ktorým je ·- spoločenstvo $úd tO't.hodot, 2.e 
konnr1ic prcrušt~c do p.rávopltltneiJOskm\l\enia konuni1~ na OS Trcnčfn pod sp. pod 20C/.369/2013. 

Predseda ;dlmmil.Ždcnin skonštatovnl, že 'lltronud.lleTIIc beri(!. 11a vedomie oz.tuuny výboru 
!t.po/(JČe.lutva 11 .11klaáá výboru :~polllt'(etiSfV« Ztl.\tupowu' ,\poiiiČ41nsl'l!o l' tlmiJ~CII W!ciac!J 11 Jnfi~rmm'llt' 
i!lc.lwV .\polceen,\t~·a <l leJi priehelw. 
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Člen výboru .sJWl~nstva Jan Kováč i.ntom1oval o lislé lng. M. Chorvátov~j, kiorý· ako predsedo 
Pozemkového spoločenstva podiehiikov-dmr~~tvo Opatovc~ 7.aslala na Generálnu prokur.utiru SR, 
kanceláriu prezídenta SR, ... , 
Ďalej prc.dniesol návrh~ že n:hťadom na to, že zo strany !ng. Móric Chorvótovej a Ing. Ľuboša Chorváta 
<loposiaľ nedošlo k pfm.lnlu povinnosti im uložené v zmysle t•znescnia č. Xl/.2016 zo :wst~dnutiu 

7.hromaždcnia spoločcnst\'a kon oného dí'ia 2.0.03.20 l 6, navrhuje, aby tejto t)•mto bola po711Stavená v)·plnta 
podielov zo zisku nj 7.a rok 2016. 

Zhromnždenic následne prijalo: 
Uwescmie č. JX /1.(} 17 

ZlrronuižďetiiC! rozlwdf(l o tom, ie mu/QJ/o k splncli/u povinrwstí t IIZlJe,,·en;a ~.,~Xl/20 16 výplllta 
poflíelu 11(1. zisku á} za r(>k 21116 priplu/4jtícelw na lllg. Md-riu C/lt)rvtítovti a Ing. l:Jibo~a Cllor.·dta !·m 
puzastáwtje. 
Výsledky hhts.ovania: 
Za: 827 hln..wv, Proti: 2 hlasy, Zdr"talú sa: () hlasov 

Ut.ncstmie č.lX/2017 bolo prijaté 82;5 '~'A hlasov 

Ján Oohiíänskj• navrhol, ab)' zhromaždenie prijak1 a schválilo uznesenie, aby Ján Horňák predložil 
listinné dôkazy 11svedčujúce počet jeho podielov na pnsienkoch. 

Zhromai.denic. následne prijalo: 
Vznese;ritt č. X /2017 

Zltrmt~tddenitt scln•aľ11je~ te Já11 Hortíák mrf predloiit1 listinné tf/)kazy ď<JSJ;'edčujrícq 

oprtívnenusť, p1JČctjaho potl;elov na pttrie11Aocll spo.fqén~tj ltehnllteľttostŕ. 

Vý .. ~ledky hlasovanin: 
Za: 43 hlasov, Proti:{) hlao;;y, 7..dr7.aJo sa: 386 hh~sov 

Zn Je len 4,3 % hhtsov 

Uznest:nie č. IX/2017 n~bol<.1 prij~Até 

Ad 9/ Z.úvc.r 

Vzhľadom lla skutočnosť, 7.c ptogran1 zhromaždenia bol preroko·.,.any a všetky pror~ikované 

uwcst.mia boli zhrom.a:7.dcnf.m prijaté u prltomnl členovia spoločem\lva nemali ďalšie mh•rhy, predseda 
zhwrru:t~deniu poďakoval prftomným oso!Jám :tn Masť, p<JZval v5ctk) .. ch na. o<:hutnó.vku gulá!lu u 
7-hromuždenie ukončil . 

Zhmmažd.cnic bolo ukončené dňa 25.3.2017 o 16'1 ~ hod. 
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Píilclhač. 1: Prt.-unčná listina ZLPP Opatov~e zo zhromaždenia 20 .. 3.2011 
Plflt:íba č. 2 , 2a, 2b: Správa o činnosti výboru spoliltenstva a dozornej rody za rok 2016 
ľrfioba č. 3: Správa o h.ospodúreni spotočenstva. za rok 2015, schválenie ro~uej óč.tovnej závierky za rok 
2016. 
Príloha č. 4~ R.oih.9dovanie o nakladaní so ús kom z hOSj>Odórcniu spo!očenstva za rok 2016 
Priloh(l č. 4a: Výplatná. listina dividend :?:..a rok 201 -zoznam členov 

· Prfl.oha č. 4b: Návrh na odmeny výboru a do?.omoj rode poumkového spolt:W.enst\la 1..11 rok 20l6 
Priloha č. 5~ Prerokovanie návrhu plánu rozpočtu spoločenstva nn rok 2017 

Predseda zhrornj>~tlenia; 
·~~ 

Overov~~t· · ·. l 

' 
,.. ,, ............ ::.~ .. ,'::-,../.."~'";:\.L"\, .. . : ... . . 

Ján Horňák 

---- ·-- -· ..... , .... "M~':!:,~·at·r 

0\l(.lfOVa.tcľ~ 
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