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Úvod		

Časť	1.	
01.00. Predmetom pravidiel je hospodárenie na Urbárskom pozemkovom spoločenstve v Žiline - 

Trnovom na majetkovej podstate v nerozdelenom vlastníctve v spoločnom užívaní 
podielnikov z obce Trnové. Zostavené a prijaté boli v zmysle zmluvy o založení spoločnosti 
UPS Trnové a Stanov UPS Trnové, prijatých dňa 17.2.1996 v súlade so zákonom NR SR 
zo dňa 27.6.1995 č.181/95 Z.z. o pozemkových spoločenstvách s účinnosťou od 1.9.1995 
a novelizované podľa zákona 97/2013 Z.z. na VZ  12.04.2014 . 

Časť	2.	
02.00. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
02.10. Hospodárenie sa vzťahuje na nerozdelený a spoločne užívaný les, holiny a pasienky 

bývalých urbárnikov z obce Trnové, na hospodársku správu a starostlivosť vzťahujúcu sa 
na nasledovné majetkové podstaty: 

02.20.  Les Dúbravy zap. v PK, vložka č.4, kat. Trnové 63 h 81 á 26 m2 
 Les Svrčiník zap. v PK, vložka č.4, kat. Trnové 25 h 83 á 52 m2 
Spolu majetková podstata v PK, vložka č.4 = 89 h 64 á 78 m2  
 Ide o plochu, ktorá zahŕňa les v katastri Trnové. 

02.30. A na ostatný majetok, ktorý v rámci reštitúcií preberie do svojej majetkovej držby Urbárske 
pozemkové spoločenstvo Trnové, ako je napr. Urbársky dom, pozemky a pasienky. 

02.40. Valné zhromaždenie spoluvlastníkov UPS Trnové sa zároveň uznieslo, že so súhlasom 
spoluvlastníkov sa rozšíri platnosť týchto pravidiel na celý aj iný movitý a nemovitý majetok 
v spoločnej držbe spoluvlastníkov UPS Trnové v záujme dosiahnutia jednotného 
spravovania tohto majetku hore uvedených nemovitostí, movitostí, majetkových podstát aLV. 

Časť	3.	
03.00. SPOSOB NADOBUDNUTIA MAJETKU 
03.10. Pôvodné urbárske lesné a majetkové podstaty vydelené bývalým podžupanským súdom 

a urbárskym súdom, ako bývalým urbárskym hospodárom zo dňa 27.6.1863 pod jed. číslom 
2027/1863 schválenej dohody obsahoval 28 urbárskych pozemkov. Mená oprávnených osôb 
a ich podielové čiastky neboli vedené v zmysle dedenia  
- Menný zoznam podielnikov UPS Trnové 
- Stanovy UPS Trnové 
- Pravidlá hospodárenia UPS Trnové 
- Spisový a skartačný poriadok UPS Trnové pozemkov potomkami. 

03.20. Z tohto dôvodu až Valné zhromaždenie zo dňa 30.mája 1937 ustálilo mená oprávnených, ich 
podielové čiastky a podalo ich do menoslovu oprávnených vlastníkov. Jednalo sa o 172 
osôb ako oprávnených spoločných majiteľov lesov, holín, pasienkov a iných nemovitostí 
a vzniklo tak nové usporiadanie urbárskeho majetku. Zistené boli podstaty 11 celých 
216/240 z pôvodných urbárskych majetkov. Nezistené boli podstaty 16 celých 24/240 
z celých urbárskych pozemkov. To dávalo spolu 28 celých urbárskych majetkov. Uvedený 
spoločný majetok spravovalo od 18.5.1900 predstavenstvo obce Trnové. Odo dňa 
ustanovenia pravidiel hospodárenia prijatých 30.mája 1937 spravuje hospodárske záležitosti 
VZ spolumajiteľov Trnové. 

03.30. Správu prevzal Valným zhromaždením zvolený predseda, výbor, jednateľ, pokladník 
a zapisovateľ. 
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03.40. Urbárske spoločenstvo bolo obnovené a začalo činnosť dňa 17.3. 1992 a bolo 
zaregistrované Ministerstvom vnútra v roku 1992. na VZ boli schválené nové pravidlá 
hospodárenia, stanovy, volebný a rokovací poriadok a ďalšie poriadky nutné pre činnosť 
vtedy registrovaného Urbárskeho spolku Žilina - Trnové. Majetok bol odovzdaný Lesnou 
správou Žilina, dňa 8.4.1992 a Urbársky spolok bol zaregistrovaný dňa 17.8.1992 v Banskej 
Bystrici. 

03.50. Odo dňa 17.3.1992, kedy sa uskutočnilo obnovujúce Valné zhromaždenie, vykonáva 
Urbársky spolok spravovanie svojej majetkovej podstaty, spravovanie peňazí a celého 
spolumajiteľstva podľa ustanovení týchto pravidiel hospodárenia samostatne s povinnosťou 
potvrdiť správnosť hospodárenia každoročným auditom. 

03.60. Dňa 17.2.1996 po Valnom zhromaždení došlo k založeniu Urbárskeho pozemkového 
spoločenstva Žilina - Trnové, na ktoré prešli všetky práva a povinnosti predchodcu 
Urbárskeho spolku a došlo aj k zosúladeniu so zákonom NR SR 181/85, zo dňa 27.6.1995 
Z.z.. Všetky základné dokumenty sa zosúladili s týmto zákonom a so vznikom UPS Trnové 
dochádza k ich prepracovaniu v zmysle zákona 181/95 a ich predloha sa schválila dňa 
17.2.1996. Tieto dokumenty boli novelizované na VZ 2014 podľa zákona 97/2013 Z.z. Ide 
o tieto dokumenty: 

               - Zmluva o založení UPS Trnové 
               - Menný zoznam podieľnikov UPS Trnové 
               - Stanovy UPS 
               - Pravidlá hospodárenia UPS Trnové 
03.70. Ďalší majetok UPS Trnové získava investičnou výstavbou a kúpou. 
03.80. Prácu odborného hospodára vykonáva Lesným úradom stanovený pracovník Ing. Jozef 

Tomašovič. 

Časť	4.	
04.00. NÁZOV SPOLOČENSTVA 
04.10. Urbárske pozemkové spoločenstvo Žilina - Trnové, ďalej v skratke "Urbárske poz. spol. 

Trnové", alebo UPS Trnové, je pokračovateľom "Urbárskeho spolku Žilina - Trnové". 

Časť	5.	
05.00. SÍDLO SPOLOČENSTVA a PRÁVNE POSTAVENIE 
05.10. Sídlom spoločnosti Urbárske poz. spol. Trnové je Urbársky dom, Ulica Ovocinárska č. I. 

303/18, PSČ 010 01 Žilina - Trnové, IČO: 17067715. 
05.20. Valné zhromaždenia sa konajú pravidelne v zasadacej sieni Kultúrneho domu v Trnovom, - 

vo výnimočnom prípade v miestnosti určenej pri príležitosti zvolania Valného zhromaždenia - 
schôdze výboru "UPS Trnové" sa pravidelne konajú v utorok o 18.00 hod. v zime a o 19.00 
hod. v letnom období v Urbárskom dome v Trnovom. 

05.30. Urbárske pozemkové spoločenstvo Žilina - Trnové je spoločenstvom s právnou subjektivitou, 
má pridelené IČO: 17067715. Spoločenstvo zodpovedá za svoje záväzky celým svojim 
hnuteľným majetkom. 

05.40. Členovia spoločenstva UPS Trnové sú povinní zaplatiť členský príspevok v hodnote  
1 €.  

Časť	6.	
06.00. CIEĽ a PREDMET ČINNOSTI SPOLOČENSTVA 
06.10. Upravujú stanovy Urbárskeho pozemkového spoločenstva Žilina - Trnové v šiestej časti, 

v článkoch 610.00 až 690.00.  

Časť	7.	
07.00. VZNIK a ZÁNIK ČLENSTVA v UPS TRNOVÉ 
07.10. Bližšie a presne upravujú stanovy UPS Trnové v siedmej časti v článkoch 710.00 až 710.50 

pri vzniku, pri zániku v článkoch 720.00 až 720.40. 
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07.20. Členmi sa stávajú fyzické a právnické osoby, ktoré sú vlastníkmi podielov spoločnej nehnu-
teľnosti. 

07.30. Ďalšie pojednanie o členstve a nadobudnutí majetkových podielov sa špecifikujú 
v stanovách UPS Trnové, a to v siedmej časti v článkoch 730.00, 740.00, 750.00,760.00. 

07.40. Menoslov sa zostavuje v abecednom poradí a právoplatnosť overí registrácia na Obvodnom 
úrade v Žiline, ako zakladajúci menoslov pri vzniku UPS Trnové v listine Menný zoznam 
podielnikov s veľkosťou podielu, dátumom narodenia a adresou podielnika. 

07.50. Pri hlasovaní hlasuje spoluvlastník  podľa výšky svojho podielu.   
07.60. V menoslove členov oprávnených hlasovať sa musí konštituovať a zakonzervovať ustálený 

počet hlasov. a to je podľa zákl. majetkovej podstaty č.4 a 1250 pre KÚ Trnové 1112 hlasov. 
07.60. Na oprave a zmenách týchto pravidiel sa uznáša VZ na základe návrhu výboru. 
07.80. Hlasovať môžu svojprávni spolumajitelia osobne, alebo prostredníctvom zmocnencov 

s predpísanou a overenou plnou mocou.  Poručníci a opatrovníci prostredníctvom svojich 
poručníkov alebo opatrovníkov, alebo zmocnencov. 

07.90. Menoslov sa vedie podľa požiadavky uplatnenej v mennom zozname podielnikov, ako 
príloha zmluvy o založení spoločnosti a veľkosťou podielu, dátumom narodenia a adresou 
podielnika a právnymi listinami osvedčujúcimi jeho vlastníctvo. 

Časť	8.	
08.00. ZVOLANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA a JEHO VEDENIE 
08.10. Valné zhromaždenie zvoláva predseda. Riadne valné zhromaždenie sa koná jedenkrát 

ročne v prvom polroku. 
08.20. Mimoriadne VZ UPS Trnové zvoláva výbor UPS vždy ak je potrebné rozhodnúť v neodklad-

ne dôležitej veci. 
               Taktiež je  povinný zvolať mimoriadné VZ vždy ak o to písomne  požiadajú členovia spolo-

čnestva, ktorých hlasy predstavujú tretinu hlasov spoločenstva.To je v prípade UPS Trnové  
min. 370 hlasov  v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva  

08.30. VZ vedie predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda, alebo niektorý člen výboru.  
08.40. Ak uplynie volebné obdobie orgánu spoločenstva a nie je zvolený nový orgán, VZ zvolá 

lesný úrad. /§14 ods.3 zák. 97/2013 Z.z./ 
08.50. Zápisnicu z VZ podpisuje predseda, zapisovateľ a dvaja overovatelia 
08.60. Ostatné časti bližšie a presne upravujú stanovy UPS Trnové v deviatej časti v článkoch  
               920 00 až 920 19.. 
 

Časť	9.	
09.00. PREDMET ROKOVANIA 
09.10. Valné zhromaždenie môže meritórne rokovať len o veciach, ktoré boli zahrnuté do 

programu. 
09.20. O návrhoch výboru spojených s nutnosťou riešenia zmien zákonov a vládnych nariadení 

a vyhlášok dotknutých štátnych úradov. 
   

Časť	10.	
10.00. PREDMET, o KTOROM SA NEDÁ ZODPOVEDNE JEDNAŤ 
10.10. Návrhy neprijaté programom rokovania VZ. 
10.20. Návrhy, ktoré sa vzťahujú na zmeny stanov, hospodárskych pravidiel  alebo zmluvy 

o založení spoločnosti a neboli zahrnuté do programu VZ. 
10.30. Ak chcú docieliť zmenu platného hospodárskeho plánu. 
10.40. Pokiaľ môžu nákladmi a neopodstatnenými výdajmi zaťažiť spolumajiteľstvo, alebo 

spolumajiteľov v prípade prijatia. 
10.50. Ak sa dotýkajú otázok, v ktorých právo rozhodovania nespadá podľa týchto pravidiel do 

pôsobnosti VZ, ale do pôsobnosti predsedu, výboru, hospodára či pokladníka. 
10.60. Ak ide o návrhy v článkoch 10.20 až 10.40, zahrnú sa do programu nasledovného riadneho 

VZ, ak sú doporučené vlastníkmi s minimálne 556 hlasmi.  
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Časť	11.	
11.00. ZOSTAVENIE PROGRAMU VZ 
11.10. Program VZ definitívne upresní výbor so súhlasom predsedu. 
11.20. Povinnosťou predsedu a výboru je postarať sa, aby do pôsobnosti VZ patriace body 

jednania boli k uzneseniu dôkladne pripravené a v primeranom čase Valnému zhromaždeniu 
predložené. 

11.30. Sťažnosti na činnosť predsedu, výboru a výkonných orgánov musia byť vždy začlenené do 
programu. 

11.40. Rozpočet na budúci hospodársky rok a s ním spojené veci, hospodárenie z predošlého roka, 
musia byť predložené k prejednaniu VZ. 

11.50. Členovia spoločenstva môžu žiadať prejednanie a vsunutie veci do programu, žiadosti je 
predseda povinný vyhovieť, ak o tom rozhodne aspoň 556 hlasov a požiadajú o to pred 
schválením programu.  

Časť	12.	
12.00. KOMPETENCIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 
 V dostatočnej miere rozoberajú stanovy UPS Žilina, a to v časti 920.18 a bodoch 1 až 15. 

Okrem týchto bodov sa do hospodárskych pravidiel zahŕňajú nasledovné body: 
12.10. Prijíma opatrenia v sporných otázkach medzníkov, chotárnych kopcov, spoločného lesného 

majetku. 
12.20. Ustáľuje a upresňuje lesné práce a iné úlohy, ktoré časovo vyplývajú z hosp. plánu 

a stanoví, ktoré práce sa majú vykonať na ťarchu spoluvlastníkov, a ktoré sa majú odrobiť 
prácou spolumajiteľov osobne. 

12.30. Schvaľuje zmluvy o predaji, kúpe a prenájme. 
12.40. Na základe správy výboru rieši sťažnosti podané proti predsedovi, výboru, hospodárovi, 

pokladníkovi a zapisovateľovi, prípadne sťažnosti podané na výbore. v prípade potreby 
nariadi vyšetrovanie a na základe výsledkov vyšetrovacej komisie sa uznáša vo veci 
sťažnosti.  

12.50. Uznáša sa v každej inej záležitosti, ktoré prikazujú od kompetencie VZ na základe 
ustanovení zákonov, úradných vyhlášok a výnosov. 

12.60. Ďalej vo veciach, ktoré výnimočne predloží predseda VZ ak aj patria  do kompetencie 
predsedu, výboru a podobne. 

12.70. VZ je kompetentné riešiť sporné otázky vzniknuté z oprávnenia a vyrovnania medzníkov 
/chotárnych kopcov/. 

12.80. Schvaľuje výšku jedného podielu vyjadreného v €.  

Časť	13.	
13.00. DISKUSIA 
13.10. K prejednávanému bodu programu sa môžu vyjadriť členovia UPS Trnové pravidelne 

jedenkrát, v diskusii neobmedzene. 
13.20. Poradie v diskusii určuje predseda podľa poradia prihlásených. 
13.30. Od predmetu jednania sa nemožno odchýliť, pokiaľ sa po upozornení diskutujúci nebude 

držať predmetu jednania, môže ho predseda zbaviť slova. 
13.40. Členov, ktorí rušia kľud a poriadok VZ môže predseda napomenúť a po dvojnásobnom 

bezvýslednom napomenutí ho vylúči zo schôdze VZ a dá ho vyviesť z miesta jednania. 

Časť	14.	
14.00. PRÍPRAVA UZNESENIA a SPOSOB UZNESENIA 
 Po ukončení diskusie predseda vyzve návrhovú a mandátovú komisiu k štylizácii uznesenia. 

Rozhodne väčšina k hlasovaniu oprávnených spolumajiteľov podľa vlastníckych podielov. 
14.10. Uznesenie môže byť prijaté jednomyseľným prevolaním, aklamáciou, ak predseda komisie 

vyhlási kladný výsledok. 
14.20. Alebo sčítaním hlasov, ktorých počet musí presiahnuť polovicu všetkých hlasov 

spoločenstva. Hlasovanie podľa podielov sa deje jednoduchým sčítaním hlasov, alebo 

                                                                                   5 



hlasovaním podľa mien. Podľa mien sa hlasuje len vtedy, ak si to žiadajú prítomní členovia, 
ktorí zastupujú najmenej 556 hlasov. 

14.30. V prípade hlasovania podľa mien treba dodať do zápisnice aj mená a hlasy hlasujúcich 
za dozoru dôverníkov - skrutátorov. 

14.40. Spoluvlastníci, ktorí sa VZ, alebo uznášania nezúčastnia, považujú sa za súhlasiacich 
so stanoviskom väčšiny prítomných na VZ. 

14.50. V prípade predaja podielu člena UPS Trnové, spoločenstvo prednostne odkupuje vlastnícky 
podiel v prospech spoluvlastníkov UPS Trnové.  

Časť	15.	
15.00. DOBA PLATNOSTI FUNKCIÍ 
15.10. Predseda, podpredseda, tajomník, hospodár, pokladník, zapisovateľ a členovia výboru sa 

volia na päťročné obdobie. 
15.20. Prvé všeobecné voľby sa prevedú na schôdzi VZ UPS Trnové zvolanej za účelom 

vyhlásenia "Urbárskeho pozemkového spoločenstva Žilina - Trnové", dňa 17.2.1996. 
15.30. Zvolený nový predseda musí byť do mesiaca zapísaný na Okresnom úrade, taktiež 

podpredseda a tajomník. 
15.40. V medziobdobí uprázdnené miesta sa zaplnia pri najbližšom VZ a poverenie zvolených trvá 

do doby všeobecných volieb do VZ. 

Časť	16.	
16.00. SPÔSOB VOLENIA 
16.10. Voľby sa prevádzajú verejným prevolaním, alebo hlasovaním, v prípade hlasovania sa 

počítajú hlasy podľa podielov. 
16.20. Verejným hlasovaním /aklamáciou/ môže byť voľba prevedená ak spolumajitelia navrhujú 

jedného kandidáta na miesto, ktoré treba obsadiť a návrh bol prijatý jednomyseľne. 
16.30. Pokiaľ sa ale navrhne viac kandidátov na jedno a to isté miesto, prípadne je podaný návrh k 

nariadeniu hlasovania, voľby treba previesť hlasovaním. 
16.40. Hlasovanie sa prevádza verejne poznamenaním mena kandidáta, mien a podielov 

hlasujúcich. 
16.50. Výsledok hlasovania vyhlási predseda návrhovej komisie. 
16.60. Zvolený je ten, kto pri voľbe členov výboru obdržal najväčší počet hlasov. v prípade rovnosti 

hlasov rozhodne predseda návrhovej komisie hlasovaním. 

Časť	17.	
17.00. PLATNOSŤ UZNESENIA a VYHLÁSENIA UZNESENIA 
17.10. VZ sa môže právoplatne uznášať len vtedy, keď je prítomných aspoň 556 hlasov 

zastupujúcich spolumajiteľov. 
17.20. V prípade, že nie je prítomných 556 hlasov majiteľov, nie je VZ uznášania schopné. 

Predseda je povinný VZ znova zvolať. Viď Stanovy UPS, deviata časť, článok 920.16. 
17.30. Uznesenie VZ po schválení VZ možno považovať za právoplatné vyhlásením  predsedu na 

VZ. 
17.40. O plnenie uznesenia VZ sa musí zodpovedne starať predseda a výbor UPS. 
17.50. Uznesenia, ktoré sú v rozpore so zákonom a priečia sa zmyslu zákona sú neplatné. 

Časť	18.	
18.00. POVERENIE PREDSEDU KOMPETENCIOU VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 
18.10. Ak sa nedostavia a neprezentujú na VZ spolumajitelia v dostatočnom počte 556 hlasov a nie 

sú schopní prijať uznesenie, ktoré im bolo predložené, možno rozhodovanie právomoci 
s celou pôsobnosťou dočasne preniesť na predsedu. 

18.20. Výnimočná právomoc predsedu trvá dotiaľ, pokiaľ spolumajitelia na ďalšom VZ zvolanom 
za týmto účelom uznesenie neprijmú, a tým zaniká výnimočné postavenie predsedu 
a nastupuje normálny chod Urbárskeho pozemkového spoločenstva. 
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Časť	19.	
19.00 PRACOVNÉ NÁPLNE 
19.10. Pracovné náplne predsedu UPS Trnové sú zahrnuté v stanovách, v časti 9, v článku 930.60, 

obdobne podpredsedu UPS, v časti 9, v článku 930.70, tajomníka UPS Trnové , v časti 9, 
v článku 930.80. Okrem týchto štatutárnych zástupcov sú v tejto časti stanov č. 9 aj náplne 
ďalších členov výboru a sú špecifikované pod nasledovnými článkami: 
     o    930.87 hospodár UPS 

o 930.88 zapisovateľ UPS Trnové 
o 930.92 člen výboru pre kontrolnú činnosť v lese a pre ťažbu a pestovnú činnosť 
o 930.93 ekonómka UPS 
o  930.94 lesnú stráž zabezpečuje výbor UPS cestou dohody s organizáciou alebo  

jednotlivcom 
o Tieto náplne práce dostatočne charakterizujú ich pracovné zameranie a kompetencie 

a sú súčasťou aj pravidiel hospodárenia. 
19.20. Pravidlá preberajú aj špecifikované práva a povinnosti výboru, ktoré sú v stanovách, v časti 

9 a článkoch 930.00 až 930.50, vrátane funkcií a zloženia výboru. 
19.30. Pravidlá hospodárenia preberajú do svojho obsahu presne špecifikovanú úlohu 

a kompetencie dozornej rady zo stanov UPS, z časti 9 a ustanovení 940.00 až 940.70 
v celom rozsahu. 

19.40. Pravidlá hospodárenia preberajú v celom rozsahu Stanovy v deviatej časti, články 950.00 až 
950.40 špecifikované odmeňovanie výkonných riadiacich orgánov spoločenstva. Tieto 
citované časti, ktoré sú upresnené v stanovách UPS Trnové dostatočne vyčerpávajú tento 
predmet a sú súčasne nedeliteľnou časťou aj pravidiel hospodárenia.  

Časť	20.	
20.00. PRIJÍMANIE a ZAMESTNÁVANIE ZAMESTNANCOV 
20.10. Podmienky a postup vyplývajú z občianskeho zákonníka a platných pracovno-právnych 

predpisov. 
20.20. U osôb ako horár, lesný hájnik, spôsoby a podmienky prijatia do zamestnania upravujú 

zvláštne služobné a disciplinárne pravidlá schválené a vydané štátnymi orgánmi. 

Časť	21	
21.00. PORIADKOVÉ PRAVIDLÁ a SYSTÉM RIEŠENIA SŤAŽNOSTÍ, DISCIPLINÁRNY SYSTÉM 

UPS TRNOVÉ 
21.10. Predseda a ostatné výkonné orgány sú úplne zodpovedné VZ za presné a zodpovedné 

plnenie uznesení VZ a iných úloh, ktoré patria do ich pôsobnosti. 
21.20. Právo dohľadu nad plnením uznesenia VZ má predseda, ktorý riadi činnosť orgánov 

a kontroluje ich zákonné jednanie. 
21.30. Sťažnosti sa podávajú predsedovi, ktorý je povinný riešiť sťažnosti na výbore UPS do 60 dní, 

čiže do mesiaca. 
21.40. Ak výbor zistí, že sťažnosť je neopodstatnená, upovedomí sťažovateľa o svojom uznesení, 

či stanovisku. 
21.50. Ak výbor zistí, že sťažnosť je opodstatnená, tak že išlo o nesprávne jednanie, alebo 

neplnenie povinností, príslušný orgán, alebo jednotlivca napomenie a disciplinárne potrestá. 
Závažnejší prípad sa prejedná na VZ a podá sa o ňom konečná správa. 

21.60. Ak smeruje sťažnosť proti celému výboru, výbor na najbližšom zasadaní výboru sťažnosť 
prejedná s DR a predloží sťažnosť so sprievodnou vysvetľujúcou správou na najbližšej 
schôdzi VZ. 

21.70. Ak je obvinený trestne stíhaný následkom čoho je jeho zotrvanie vo funkcii proti záujmom 
spoluvlastníkov, výbor má právo obvineného dočasne suspendovať a zabezpečí sa jeho 
zastupovanie. 

21.80. VZ rozhoduje vo veci sťažnosti, alebo na základe správy a návrhu výboru, alebo hneď 
z vlastnej vôle a právomoci. v prípade potreby pre vyjasnenie prípadu a došetrenie, poverí 
trojčlennú komisiu, a tá definitívne dorieši prípad. 

21.90. Komisia zaháji vyšetrovanie vo veci sťažnosti, zistí skutkový stav, či sa nejedná o vedomú 
trestnú činnosť, ustáli mieru zodpovednosti, určí výšku a zapríčinenie škody, poradie 
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previnilých i poradie zodpovednosti a na základe výsledku vyšetrovania podá VZ návrh 
na riešenie prípadu. na záver dá návrh aj na opatrenia a vymáhanie škody. 

21.91. VZ môže v uznesení k riešeniu sťažnosti zaviazať predsedu a výbor UPS zodpovednosťou 
za vymáhanie škody.  

1. v prípade menšieho priestupku, alebo zanedbania povinností napomenúť výbor, alebo 
previnilého jednotlivca. 

2. Pri vážnejšom priestupku, alebo hrubom zanedbaní povinností sa odoberie alebo zníži 
odmena. 

3. Pri vážnych priestupkoch /vedomá trestná činnosť/ môže ich zbaviť funkcie. 
4. Okrem uvedených sankcií môže VZ použiť proti previnilcom ustanovenia trestného 

zákona a trestného poriadku a uplatniť dotknuté právne nároky proti previnilcom súdnou 
cestou. 

21.92. Na miesto výkonných orgánov, zbavených funkcie právoplatným uznesením, je nutné 
na najbližšej schôdzi VZ zvoliť nové výkonné orgány. 

21.93. Ak člen výboru, alebo orgánov odíde z funkcie pre nemoc, či zmenu bydliska, výbor môže 
vykonať kooptáciu na jeho miesto v zmysle zastupovania do ďalšieho VZ. 

21.94. V prípade úmrtia, alebo zrieknutia sa na uvoľnené miesto zvolí nástupcu na ďalšom VZ. 

Časť	22.	
22.00. SPEŇAŽOVANIE DREVA, PLODÍN a INÝCH PRODUKTOV 
22.10. Mieru, miesto, čas a spôsob využitia lesných produktov a dreva upravuje hospodársky plán 

/HP/. Podľa hospodárskeho plánu môžu na Urbárskom poz.spoločenstve Trnové byť 
prevádzané spôsoby ťažby schválené lesným hospodárom, a to: 
1. Tažba dreva podľa hospodár. plánu a náhodná/kalamitná/ ťažba . 
2. Prebierka, čistenie porastov. 
3. Využitie kalamitného dreva /sucháre, vývraty, kôrovcom napadnuté drevo/. 
4. Zbieranie odpadového dreva a haluziny. 
5. Ostatné úžitky. 

22.20. Hospodárskym plánom stanovená ročná ťažba dreva a tržby z neho nemôže byť rozdelená 
naturálne, ale výhodne speňažená a ponechaná na zvýšenie krytia istiny, zvýšenie 
použiteľných fin. prostriedkov na zveľadenie a rozšírenie UPS Trnové a na vytvorenie rezerv 
na výsadbu a pestovanie lesa. 

22.30. Cenu predávaného dreva určuje priebežne výbor UPS v maximálnej možnej výške podľa 
ponuky trhu a osobných jednaní. 

22.40. Poľovné právo na lesnej časti Svrčiník, Dúbravy a polnohospodárskej časti udeľuje UPS 
Trnové za úplatu dohodnutú dohodou a nechá ju schváliť VZ. 

22.50. Palivové drevo bude odpredávané podľa stanovenej sadzby prednostne spoluvlastníkom. 
22.60. Zbieraniny - haluzina a odpadové drevo sa zúžitkujú spôsobom určeným výborom /môžu sa 

zbierať v určený deň/ na lístok vydaný pokladníkom pod dozorom hospodára. 
22.70. VZ môže poveriť určením podmienok speňažovania výbor UPS Trnové vo všetkých bodoch. 
22.80. Všetky zmluvy o predaji, kúpe a prenájme, ktoré sa dotýkajú speňažovania produktov 

spoločného majetku, zostávajú uschované v archíve spolumajiteľov. 
22.90. Lesný manipulant - hospodár musí poukážky po vydaní dreva odovzdať do troch dní 

ekonómovi UPS Trnové. 

Časť	23.	
23.00. VYRUBOVANIE a INKASOVANIE SPOLOČNÝCH VÝLOH 
  a KONANIE SPOLOČNÝCH PRÁC 
23.10. Ak nie je možné vykryť z výnosu spoločného majetku spoločné náklady, o vykrytie sa musí 

postarať VZ v uznesení o vykonaní naturálných plnení spoločnou prácou. 
23.20. Podielové časti, príspevky vypočíta výbor podľa majetkových podielov. 
23.30. Výbor je povinný vypracovať svoj návrh vzťahujúci sa na množstvo spoločných prác a termín 

a miesto, kde sa majú uskutočňovať spoločné práce. 
23.40. Spoločnou prácou môže byť uskutočnené dorábanie palivového dreva, zhotovovanie 

a opravovanie medzníkov, budovanie a opravovanie ciest, mostov a podobné práce. 
23.50. K prácam konaným za pevnú mzdu sa v prvom rade najímajú pracovníci z radov 

podielníkov, keď sa k tomu prihlásia a sú k tomu spôsobilí. 
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23.60. Hodinová sadzba dennej mzdy je platená podľa schváleného sadzobníka výborom. Spôsob 
si určí výbor, v súrnych prípadoch dvaja štatutárni zástupcovia. 

23.70. Čiastka vyrubenej spoločnej práce, ktorá nemohla byť použitá do konca bežného roka, 
má byť v účtoch prenesená v prospech budúceho roka a v budúcom roku aj vykonaná. 

Časť	24.	
24.00. SPRAVOVANIE SPOLOČNÉHO MAJETKU a FINANCIÍ 
24.10. Stráženie spoločného majetku je povinnosťou lesného hájnika a lesného manipulanta - 

hospodára. 
24.20. Predmetom evidencie tajomníka sú všetky produkty, drevo, výťažky a všetko, čo sa speňaží 

predajom a prenájmom. 
24.30. Lesný hospodár je povinný viesť inventárne vyúčtovanie o nástrojoch, DHIM, drevnej hmote 

a náradí podľa množstva a hodnoty podľa účtov. 
24.40. Ekonóm je povinný viesť o výnosoch a nákladoch dokladmi doložený účtovné knihy. 

Pokladník po prevzatí peňazí a po zaevidovaní platby vystaví na zaplatené obnosy 
potvrdenku a ako účtovné doklady uschová mzdové listiny a zoznamy - prezenciu. v iných 
prípadoch ako účtovný doklad uschová potvrdenku o platbe ak platba bola vykonaná 
poštovou poukážkou, dokladom bude jej ústrižok. 

24.50. Ekonóm je povinný po vydaní peňazí náklady vlastnoručne zapísať:  
1. Podiely z čistého výnosu, rozdelené medzi spolumajiteľov do listiny rozdelenia. 
2. Mzdy robotníkom, výkazy o práci a mzdové listiny. 
3. v každom inom prípade do účtovných kníh. 
4. Ekonóm uschová účty, potvrdenky, poštové poukážky, ktoré sa viažu k nákladom. 

24.60. Predmetom vyúčtovania drevnej hmoty a inventárnych vecí a taktiež spravovania peňazí je 
kalendárny rok. 

 

Časť	25.	
25.00. UZÁVIERKA DENNÍKOV 
25.10. Lesný hospodár vedené záznamy drevnej hmoty a inventárnych vecí uzatvára dňa 

31.decembra bežného roka. 
25.20. Ekonóm uzatvára účtovný denník k 31.12. bežného roka. na základe uzatvoreného denníka 

vyhotovuje podrobné účty. 
25.30. Tajomník a pokladník sú povinní účty a zoznamy drevných hmôt, inventárnych vecí, peňazí 

predložiť výboru najneskôr mesiac pred VZ, ktorý s dvoma členmi výboru preskúma 
správnosť dokladov a podá výboru správu. 

25.40. Výkaz o spoločnom majetku predkladá výbor ročne pred schôdzou VZ, ktoré rozhodne 
o záverečných účtoch. v majetkovom výkaze sa podrobne uvedie všetok hnuteľný 
a nehnuteľný majetok, hodnoty inventárnych vecí, ale aj všetky pohľadávky a záväzky, alebo 
iné ťarchy. z výkazu spoločného majetku vyjadreného v Sk sa vypočíta účtovná hodnota 1 
podielu. 

25.50. V roku vzniknuté zmeny zaznačí tajomník a ekonóm do inventárneho zoznamu UPS. 
25.60. Výbor je povinný zostaviť návrh rozpočtu a predložiť ho pred Valné zhromaždenie. 

Časť	26.	
26.00. ROZPOČET HOSPODÁRENIA UPS TRNOVÉ 
26.10. Do rozpočtu sa majú začleniť nasledovné položky: 
 A: Náklady: 
26.20. Riadne náklady: 

1. Ročný príspevok za spravovanie lesného majetku. 
2. Dane a iné verejné dávky. 
3. Pestovanie lesných sadeníc, ich nákup a iné pestovné náklady. 
4. Náklady na pestovanie lesa a výlohy iných nemovitostí. 
5. Zaobstaranie náradia, nástrojov a iné náklady.  
6. Osobné náklady /odmeny funkcionárov, podpory/. 
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7. Vecné náklady, nájomné, kancelárske potreby, cestovné, dopravné a iné. 
8. Mzdové náklady. 
9. Náklady na výchovu, kurzy, zaškolenie, právne a auditorské činnosti. 
10. Čistý výnos, nájomné, ktoré sa delí podielnikom. 

26.30. Mimoriadne náklady: z výnosu mimoriadnych ťažieb - rezervný fond. 
1. Obnos a čiastka určená na budúcu obnovu lesa. 
2. Čiastka, ktorá bude použitá k hospodárskym investíciam, k zakúpeniu nehnuteľností, 

alebo k iným spoločným účelom. 
3. Čiastka, ktorá bude v budúcnosti potrebná na iné ciele pre UPS. 

26.40. B: Výnosy: 
26.50. Riadne výnosy: 

1. Speňažovanie drevnej hmoty, plodín a iných úžitkov. 
2. Členské príspevky vyrúbené VZ. 
3. Spoločná práca určená VZ. 
4. Rôzne iné výnosy, pokuty, nájomné, úroky, pohľadávky. 
5. Úroky z istín zúročených k zakrytiu spoločných nákladov. 

26.60. Mimoriadne výnosy: 
1. Výnosy z nových aktivít a iných zdrojov. 
2. Čiastka zúročených vkladov a istín, ktorá môže byť v rozpočtovom roku použitá. Ročný 

rozpočet sa musí prejednať a určiť, schváliť na schôdzi riadneho VZ UPS Trnové. 

Časť	27.	
27.00. KONTROLA 
27.10. Predseda je povinný kontrolovať hospodárenie s finančnými prostriedkami, spracovanie 

drevnej hmoty a to štvrťročne v jeden deň a výsledky na najbližšej schôdzi výboru povinne 
prejednať. 

27.20. V prípade zmien hospodára, tajomníka, pokladníka je nutné písomné odovzdanie peňazí, 
alebo prevzatie hotovosti drevných hmôt, zásob a peňazí, dokladov, spisov, denníkov a kníh, 
robí sa na základe zápisnice spísanej a preskúmanej výborom. 

27.30. Deň a hodiny pravidelného úradovania predsedu, podpredsedu, tajomníka, hospodára, 
ekonóma a pokladníka, zasadnutia výboru UPS Trnové majú byť známe pre spoluvlastníkov. 

Časť	28.	
28.00. POVINNOSTI a PRÁVA SPOLUVLASTNÍKOV 
28.10. Spoluvlastníci sú povinní prísne dodržiavať pravidlá hospodárenia UPS Trnové. 

Nedodržanie predpisov a pravidiel vrátane stanov a spáchanie poškodenia sú považované 
za priestupky. 

28.20. Chrániť a zveľaďovať spoločný majetok, zúčastňovať sa brigád podľa výšky podielov. 

	

Časť	29.	
29.00. PEVNÁ FINANČNÁ ISTINA 
29.10. Účelom tejto základiny je pokryť spoločné náklady spolumajiteľov. 
29.20. Základná istina tejto základiny môže byť použitá len so súhlasom VZ.  
29.30. Pevnú istinu tejto základiny spravuje pod dozorom výboru pokladník UPS Trnové, oddelene 

od ostatných peňazí. Výška základiny musí dosiahnuť 33.194,-€. 
29.40. Výbor podáva VZ správu o stave základiny vždy na riadnom zasadnutí na základe súvahy 

vyhotovenej ekonómkou. . 
29.50. Spravovanie istiny preskúma predseda za spoluúčasti k tomuto účelu vybratých členov 

výboru zároveň s kontrolou pokladne. Okrem toho dozerá na základinu istiny aj VZ. 
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Časť	30.	
31.00. OSTATNÉ DOJEDNANIA 
31.10. Tieto pravidlá hospodárenia boli vyhotovené v 7 exemplároch, z ktorých jeden je uložený 

ako súčasť zakladateľskej zmluvy na mieste registrácie - Okresný úrad Žilina, a ostatné 
vyhotovené exempláre v majetku UPS Trnové. 

31.20. Na žiadosť ktoréhokoľvek spoluvlastníka sú povinní predseda alebo ostatné výkonné orgány 
umožniť nahliadnuť do týchto pravidiel. 

31.30. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom vyhlásenia po schválení VZ UPS dňa 12.04.2014 
a dňom registrácie na Okresnom úrade Žilina odbor lesného hospodárstva.. 

 
 
  
  
Žilina - Trnové dňa 12.04.2014 
  
  
 
 
 
 
  
.............................                                 ..............................                               .............................. 
Predseda UPS                                       Podpredseda UPS                                 Tajomník UPS 
 Peter Lacko                                            Karol Sedliaček                        Helena Riháková 
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