ČL 7
Výbor
l. Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a
rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých ustanovuje zmluva o založení spoločenstva
alebo stanovy alebo o ktorých tak rozhodne zhromaždenie.
2. Výbor volí a odvoláva zhromaždenie
spoločenstva.

na návrh predchádzajúceho.

resp. súčasného výboru

3. Výbor koná za členov spoločenstva okrem členov spoločenstva podľa § 10 ods. 1 a 2,
zákona Č. 97i2013 Ziz; pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach podnikania na
spoločnej nehnuteľnosti
alebo na spoločne obhospodarovaných
nehnuteľnostiach,
ich
spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z ich vlastníctva.
4. Výbor má päť členov. Rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva.
Predsedu spoločenstva volí výbor zo svojich členov. Do výboru sa " riadnych voľbách volí
päť členov a dvaja náhradníci.
5. Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu. Za výbor koná navonok predseda
spoločenstva. Ak je na právny úkou, ktor): robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebn)'
podpis predsedu a aspoň jedného ďalšieho člena výboru.
6. Predsedu spoločenstva
v registri.

v čase jeho neprítomnosti

zastupuje poveren:'! člen výboru zapísan}'

7. Výbor spoločenstva predkladá zhromaždeniu spolu s ročnou účtovnou závierkou aj návrh
spôsobu rozdelenia zisku alebo spôsobu úhrady straty.
8. Členovia. spoločenstva
a tomt majú právo
hospodárenia spoločenstva a vyžiadať si ich kópie.
9. Členovi výboru
zhromaždení e.

možno

priznať

nahliadať

za výkon jeho funkcie

do

dokladov

odmenu,

Výšku

týkajúcich

odmeny

sa

určí

ČLS
Dozorná rada
l, Dozomá rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov, Dozorná
rada zodpovedá za výkon svojej. činnosti zhromaždeniu.
2, Dozornú radu volí a odvoláva zhromaždenie

na návrh zhromaždenia,

3, Dozorná rada má troch členov, Počet členov dozornej rady, ktorí nie sú členmi
spoločenstva, musí byť menší ako počet členov dozornej rady, ktori sú členmi spoločenstva.
Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore. Do dozornej rady sa
v riadnych voľbách volia traja členovia a jeden náhradník.
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