f) schvaľovať ročnú účtovnú závierku,
g) rozhodovať o rozdelení zisku a spôsobe úhrady straty,
h) rozhodovať
do družstva,

o vstupe a podmienkach

vstupu spoločenstva

do obchodnej spoločnosti alebo

i) rozhodovať o zrušení spoločenstva,
j) rozhodovať o ďalších záležitostiach
iným orgánom spoločenstva.

spoločenstva,

ak rozhodovanie

o nich nie je zverené

4. Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov,
aký mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností podľa § 9
ods. 4 zákona Č. 97
13 Z.z.

no

5. Zhromaždenie rozhoduje podľa Čl. 6 ods. 4 písm. a), b), d), h) a i) nadpolovičnou
všetkých hlasov členov spoločenstva;
v ostatných prípadoch zhromaždenie
nadpolovičnou
väčšinou hlasov členov spoločenstva,
ktorých podiely na
nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond podľa § 10 ods. l a 2
97 13 Z.Z.

no

Prehlasovaní členovia spoločenstva
rozhodnutia zhromaždenia.

väčšinou
rozhoduje
spoločnej
zákona č.

majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti

6. Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí,
pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia
spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí.
hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach. Na zvolá
primerane vzťahuje Čl. 6 ods. l.

ak o tom rozhodne výbor,
zhromaždenia.
Každý člen
Pri rozhodovaní sa sčítavajú
vanie čiastkovej schôdze sa

7. Výbor môže zvolať mimoriadne
zasadnutie zhromaždenia,
ak sa hlasovania na
zhromaždení aspoň dvakrát počas šiestich mesiacov nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí
disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa Čl. 6 ods. 5. Na mimoriadnom zasadnutí
zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov spoločenstva.
Zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach podľa Čl. 6 ods. 4
písm. a), b), c), d), h) ai).
8. Na zhromaždení môže člena spoločenstva na základe písomnej plnej moci zastupovať iný
člen toho istého spoločenstva, prípadne iný zástupca na základe plnej moci, ktorá je opatrená
podpisom. Zástupca má potom toľko hlasov koľko zastupuje.
9. O priebehu rokovania zhromaždenia a o prijatých uzneseniach sa spisuje zápisnica, ktorú
podpisuje predseda a dvaja overovatelia zvolení zhromaždením.
Súčasťou zápisnice je
prezenčná listina, splnomocnenia, prípadne iné dokumenty, ktoré boli predmetom rokovania.
Zápisnicu spolu s prílohami uchová výbor na mieste na to vyhradenom, pričom je povinný ju
kedykoľvek predložiť na nahliadnutie členovi alebo členovi dozornej rady. keď o tieto
dokumenty požiada.
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