
Chystané zmeny v pozemkových spoločenstvách
Novela má za cieľ riešiť dlhodobé problematické otázky vyplývajúce z existencie špecifického
typu nedeliteľného spoluvlastníctva (spoločná nehnuteľnosť) a jeho organizačného substrátu
(pozemkové spoločenstvo).
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Sledované štádium legislatívneho procesu

Vláda SR 1. čítanie  
(NR SR)

2. čítanie  
(NR SR)

3. čítanie  
(NR SR) prezident SR 

V MPK s termínom ukončenia 12. 9. 2017 je návrh novely zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových
spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Novela má za cieľ riešiť dlhodobé problematické otázky vyplývajúce z existencie špecifického typu
nedeliteľného spoluvlastníctva (spoločná nehnuteľnosť) a jeho organizačného substrátu (pozemkové
spoločenstvo).
Najzásadnejšími zásahmi do platného zákona je odstránenie princípu nedeliteľnosti spoločnej
nehnuteľnosti s ponechaním princípu nemožnosti zrušenia a vysporiadania jej spoluvlastníctva s
výnimkou postupu definovanom pri pozemkových úpravách.
Druhým závažným zásahom je zavedenie možnosti spoločenstva nadobúdať vlastníctvo podielov
spoločnej nehnuteľnosti (čo bolo platným zákonom zakázané), avšak len do limitu 49 % podielu.
Vo väčšej miere sa týka vnútornej organizácie a fungovania pozemkových spoločenstiev, vzťahu
pozemkových spoločenstiev so Slovenským pozemkovým fondom (ďalej len „fond“) a správcom lesného
majetku štátu (ďalej len „správca“), ďalej zabezpečenia riadnej starostlivosti a obhospodarovania
poľnohospodárskych a lesných pozemkov, resp. lesných porastov, zásadným spôsobom zasiahne do
konaní okresných úradov pri vedení registra pozemkových spoločenstiev.
Zámerom novely je vytvoriť a posilniť možnosti usporiadania vlastníctva spoločnej nehnuteľnosti ako aj
možnosti nadobudnutia vlastníctva podielov spoločnej nehnuteľnosti spoluvlastníkmi alebo samotným
spoločenstvom, čo má okrem inému pôsobiť proti nadobúdaniu vlastníctva týchto podielov v prospech
tretích osôb, ktoré získavajú vlastníctvo lesných pozemkov so špekulatívnymi zámermi.
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Súvisiace právne predpisy ZZ SR

97/2013 Z. z. Zákon o pozemkových spoločenstvách
34/2014 Z. z. Novela zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
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