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STANOVY 
PÔDNEHO SPOLOČENSTVA OLŠINKA 

 

článok 1. Základné ustanovenia 

1. Názov občianskeho združenia: Pôdne spoločenstvo 
Olšinka. 

2. Anglický názov združenia: Landtrust Olšinka. 
3. Pôdne spoločenstvo Olšinka (ďalej len „spoločenstvo“) je 

dobrovoľné, nepolitické, nenáboženské záujmové združenie 
občanov založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb.  
v znení neskorších predpisov. 

4. Sídlo spoločenstva: Hany Meličkovej 12, 841 05 Bratislava. 
5. Spoločenstvo je založené na dobu neurčitú. 

 

článok 2. Poslanie a ciele spoločenstva 

1. Poslanie spoločenstva: vytváranie podmienok  
pre harmonický život v súlade s prírodou a ich zachovanie 
pre ďalšie pokolenia. 

2. Ciele činnosti spoločenstva: 
2.1. spoločné vlastníctvo pôdy, prírode blízke užívanie 

pôdy s čo najmenším nepriaznivým vplyvom na životné 
prostredie; 

2.2. vytvorenie priestoru na založenie ekoosady  
ako zhmotnenia prírodného a zdravého bývania; 

2.3. smerovanie k potravinovej, energetickej a 
finančnej sebestačnosti; 

2.4. podpora sebarealizácie cestou tvorivej a napĺňajúcej 
práce; 

2.5. vytváranie a formovanie autentických 
sociálnych vzťahov založených na spolupráci, vzájomnej 
akceptácii, dôvere a blízkosti. 

3. Podrobné napĺňanie cieľov spoločenstva upravujú vnútorné 
smernice spoločenstva. 

 

článok 3. Členstvo v spoločenstve 

1. Členmi spoločenstva sú: 
1.1. všetci členovia prípravného výboru spoločenstva; 
1.2. fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré požiadali  

o členstvo a ich žiadosť bola schválená Zhromaždením 
členov. Prílohou k žiadosti musí byť aj vyhlásenie  
o súhlase a pristúpení k Stanovám spoločenstva, ako aj 
všetkým platným uzneseniam Zhromaždenia členov. 
Zhromaždenie členov má právo odmietnuť žiadosť  
o členstvo. 

2. Zánik členstva v spoločenstve: 
2.1. dobrovoľným vystúpením: členstvo zaniká dňom 

doručenia oznámenia o vystúpení zo spoločenstva 
Predsedovi alebo Podpredsedovi spoločenstva; 

2.2. vylúčením: vylúčenie podlieha schváleniu Zhromaždením 
členov; 

2.3. dňom úmrtia člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho; 
2.4. dňom zániku spoločenstva. 
3. V prípade zániku členstva podľa článku 3 bodov 2.1 až 

2.3 má vystupujúci člen spoločenstva, jeho dediči alebo 
právny nástupca nárok na vrátenie ním zaplatených 
mimoriadnych členských príspevkov do majetku 
spoločenstva. Lehota na vyplatenie vystupujúceho člena  
je jeden rok od dňa vystúpenia. 

článok 4. Práva člena spoločenstva 

Člen spoločenstva má právo: 
1. zúčastňovať sa rokovaní Zhromaždenia členov; 
2. hlasovať a rozhodovať o všetkých veciach týkajúcich sa 

činnosti spoločenstva; 
3. používať a udržiavať majetok spoločenstva v súlade  

s platnými uzneseniami Zhromaždenia členov; 
4. využívať majetok spoločenstva najviac v rozsahu určenom 

pomerom svojich mimoriadnych členských príspevkov  
k celkovému súčtu všetkých mimoriadnych členských 
príspevkov; 

5. voliť a byť volený za Predsedu a Podpredsedu spoločenstva. 

 

článok 5. Povinnosti člena spoločenstva 

Člen spoločenstva má najmä tieto povinnosti: 
1. zapájať sa do činnosti spoločenstva podľa svojich možností; 
2. napĺňať podľa svojich schopností a možností ciele 

spoločenstva; 
3. dodržiavať Stanovy a platné uznesenia Zhromaždenia 

členov; 
4. platiť ročné a mimoriadne členské príspevky na činnosť 

spoločenstva; 
5. zúčastňovať sa osobne každého Zhromaždenia členov 

spoločenstva alebo splnomocniť iného člena spoločenstva  
na zastupovanie. 

 

článok 6. Zhromaždenie členov 

1. Zhromaždenie členov je jediným orgánom spoločenstva. 
Rozhoduje o všetkých veciach, ak to neurčí inak. Je tvorené 
všetkými členmi spoločenstva. 

2. Zhromaždenie členov je uznášaniaschopné za fyzickej účasti 
nadpolovičnej väčšiny všetkých členov na jeho zasadnutí. 

3. Do pôsobnosti Zhromaždenia členov patrí: 
3.1. rozhodovať o prijatí, zmene a doplnení Stanov 

spoločenstva; 
3.2. rozhodovať o zlúčení s iným združením alebo o rozpustení 

spoločenstva; 
3.3. rozhodovať o prijatí nových členov a o vylúčení členov; 
3.4. rozhodovať o výške ročných a mimoriadnych členských 

príspevkov a o spôsobe ich splatenia; 
3.5. voliť a odvolávať Predsedu a Podpredsedu spoločenstva; 
3.6. určovať pôsobnosť, zodpovednosť a úlohy Predsedu  

a Podpredsedu spoločenstva; 
3.7. prejednávať a schvaľovať plán činnosti a návrh rozpočtu; 
3.8. prejednávať a schvaľovať výročnú správu a ročnú 

účtovnú závierku; 
3.9. prejednávať a schvaľovať vnútorné smernice 

spoločenstva; 
3.10. rozhodovať o nakladaní s finančnými prostriedkami  

a majetkom spoločenstva a v prípade potreby zriadiť 
funkciu kontrolóra a jeho právomoci. 

4. Zhromaždenie členov rozhoduje formou uznesenia. 
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5. Pri prijímaní uznesenia Zhromaždenia členov platí rovnosť 
rozhodovacích práv všetkých členov (1 člen = 1 hlas). 

6. Základný spôsob prijímania uznesení Zhromaždenia členov 
je konsenzus, čiže jednomyseľný súhlas všetkých,  
aj priamo neprítomných členov spoločenstva. V prípade 
neúspešného hlasovania na konkrétnu otázku môže byť 
hlasovanie na tú istú otázku zopakované najskôr za 7 dní, 
pričom na prijatie rozhodnutia je opäť vyžadovaný 
jednohlasný súhlas všetkých členov spoločenstva. V prípade 
neúspechu aj tohto druhého hlasovania môže byť hlasovanie 
na tú istú otázku zopakované najskôr za 14 dní, pričom  
na prijatie rozhodnutia je vyžadovaný súhlas  
všetkých-1 členov spoločenstva (= jeden hlas proti). 

7. O priebehu zasadnutia Zhromaždenia členov, jeho 
uzneseniach a o hlasovaní sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu 
vždy dvaja členovia prítomní na zasadnutí Zhromaždenia 
členov. 

článok 7. Predseda a Podpredseda spoločenstva 

1. Predseda a Podpredseda spoločenstva sú štatutárni 
zástupcovia spoločenstva, sú oprávnení konať navonok voči 
tretím osobám vo veciach, ktoré im určí Zhromaždenie 
členov. 

2. Predseda a podpredseda chránia a presadzujú záujmy členov 
spoločenstva v súlade s cieľmi spoločenstva. 

 

článok 8. Hospodárenie spoločenstva 

1. Príjmy spoločenstva tvoria najmä riadne a mimoriadne 
členské príspevky, dotácie, granty, dary a iné príjmy  
na dosahovanie cieľov spoločenstva. 

2. Všetky mimoriadne členské príspevky a majetkové hodnoty 
vložené členmi do spoločenstva prechádzajú do výlučného 
vlastníctva spoločenstva. 

3. Výdavkami spoločenstva sú všetky výdavky spojené s 
činnosťou spoločenstva a určené dane, poplatky, odvody  
a pod. 

článok 9. Zánik spoločenstva 

1. Spoločenstvo zaniká: 
1.1. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením  

s iným združením; 
1.2. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o jeho rozpustení. 
2. Pri zániku spoločenstva sa vykoná majetkové vysporiadanie, 

vrátane prevodu zostávajúceho nehnuteľného a hnuteľného 
majetku spoločenstva do podielového spoluvlastníctva 
jednotlivých členov spoločenstva v podieloch určených  
v súlade s aktuálnou evidenciou mimoriadnych členských 
príspevkov a to bez ohľadu na to, z akého dôvodu 
spoločenstvo zaniká. 

3. Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor určený 
Zhromaždením členov. 

V Bratislave, dňa 14.02.2010 

 

Príloha A: Poslanie a ciele 

 


