
Osadný poriadok záhradkovej osady
Základnej organizácie SZZ č. 6 – 59 Ivanka pri Dunaji

Článok I.

Predmet a rozsah poriadku

1. Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov č. 6- 59 Ivanka pri Dunaji (ďalej  len ZO SZZ)
ako právnická osoba v súlade s §14  ods.  2 písm. i) Stanov SZZ vydáva za účelom správy,  riadenia a
rozvoja  osady  v  podmienkach  vlastníckych  a  podielových  spoluvlastníckych  vzťahov  tento  osadný
poriadok.  Štatutárnym zástupcom Základnej  organizácie je výbor ZO SZZ. V mene  výboru  ZO  SZZ
vystupujú a navonok konajú jeho predseda a tajomník.

2. Predmetom osadného poriadku sú záhradky a pozemky v podielovom spoluvlastníctve, uvedené v k.
ú.  Bernolákovo   pod  parc.  č.  4880/1,  4880/183,  4880/184,  4880/185,  4880/186,  4880/250,
4880/337,  4880/546,  4880/547  a  záhradky  vo  vlastníctve  (vrátane  chatiek  na  nich  postavených  s
príslušnými parcelnými číslami) uvedené v geometrickom pláne zo dňa 4.  11.  1998,  úradne overeného
Katastrálnym odborom Okresného úradu v Senci dňa 12. 1. 1999 pod č. 1180/98.

3. Vlastnícke  právo  k  záhradke  a  podielovému  spoluvlastníctvu   je  dané  jednak  kúpnymi  zmluvami  s
pôvodnými  majiteľmi  a  tiež  kúpnou  zmluvou  uzatvorenou  medzi  Slovenským  pozemkovým  fondom  
ako predávajúcimi a kupujúcimi užívateľmi v súlade so zákonom č 64/1997  Z. z. o užívaní pozemkov 
v záhradkových  osadách  a  vyporiadaní  vlastníctva  k  ním,  ktorých  vklad  bol  povolení  Katastrálnym
úradom, Správou katastra  v Senci,  ako  aj  následnými  právoplatnými  dokumentmi  o  ďalšom  prevode
(predaj, dedenie, darovanie a pod.). 

4. Predmetom  podielového  spoluvlastníctva  sú  jednak  záhradky  a  tiež  pozemky  (komunikácie  a  iné)
uvedené vo výkaze výmer ku geometrickému plánu uvedenému v bode  2  ako  aj  v  liste  vlastníctva  č.
5550 vydaného Katastrálnym úradom.  Predmetom podielového spoluvlastníctva je aj  ostatný hnuteľný
majetok  a  zariadenia,  obstarané  zo  združených  prostriedkov  a  príspevkov  vlastníkov.  Súčasťou
podielového spoluvlastníctva sú tiež finančné prostriedky, združené vlastníkmi a užívateľmi záhradiek  a
uložené v peňažných ústavoch.

5. Záhradková  osada  vznikla  na  základe  územného  rozhodnutia  vydaného  Okresným  národným
výborom, odborom výstavby a územného plánovania Bratislava – vidiek č.  233/R – 1980  zo dňa 14.
10. 1980 a uznesením členskej schôdze ZO SZZ.

6. Nadobudnutie vlastníctva k záhradkám v záhradkovej osade ZO SZZ podľa zákona č. 64/1997 Z. z.,
zachovanie  jej  účelu  (§17  zákona  64/1997)  a  tým  napĺňanie  hlavných  úloh  a  cieľov  SZZ  podľa  §4
Stanov  SZZ  z  roku  2000  si  vyžaduje,  aby  každý  vlastník  alebo  aspoň  jeden  zo  spoluvlastníkov
záhradky v záhradkovej osade bol členom ZO SZZ.

7. Osadný poriadok sa vzťahuje v súlade so  zákonom  č.  83/1990  o  združovaní  občanov  na  všetkých
vlastníkov záhradiek. Osadný poriadok sa primerane vzťahuje aj na iné fyzické osoby ako sú užívatelia
alebo nájomcovia záhradiek.

Článok II.

Správa a orgány záhradkovej osady
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1. Správne  orgány  záhradkovej  osady  sú  totožné  s  orgánmi  ZO  SZZ.  Hlavnou  úlohou  orgánov  v
aplikácii na záhradkovú osadu je v priamej a nepriamej nadväznosti na existujúce právne predpisy SR
zabezpečiť:

2. ekonomicko – hospodárske a právne záujmy členov záhradkovej osady,
3. vzájomné správanie sa vlastníkov podľa § 127 Občianskeho zákonníka.
4. Orgánmi sú:

- členská schôdza,
- výbor ZO,
- kontrolná a revízna komisia.

5. Činnosť orgánov sa riadi stanovami SZZ a ustanoveniami osadného poriadku.

Článok III.

Práva a povinnosti výboru

1. Výbor  je  štatutárnym  orgánom  ZO  a  jeho  činnosť  sa  riadi  ustanoveniami  §  15  Stanov  SZZ.  V
aplikácii na záhradkovú osadu najmä:

2. zabezpečuje správu spoločných pozemkov a zariadení,
3. zabezpečuje výstavbu osady podľa schválenej dokumentácie,
4. dohliada  na  dodržiavanie  osadného  poriadku  a  plnenie  rozhodnutí  (uznesení)  členskej  schôdze  ZO

SZZ,
5. dbá o to, aby nedošlo k neoprávnenému zásahu do vlastníckych práv,
6. zabezpečuje  organizačnú,  odbornú,  osvetovú,  propagačnú  činnosť  a  vytvára  k  tomu  materiálne

predpoklady, čo si vyžaduje aby vlastníci boli členmi ZO SZZ,
7. prenajíma do užívania záhradky, ktoré sú na spoločných pozemkoch,
8. rozhoduje o použití  prostriedkov  fondu  spoločných  pozemkov  a  zariadení  (ďalej  FSPaZ)  do  výšky

663,88 EUR (20 000,00 SKK) za rok,
9. zastupuje vlastníkov záhradiek pri vymáhaní škody na spoločnom majetku,  ktorá  im vznikla činnosťou

tretích osôb alebo niektorých vlastníkov,
10. vydáva podľa potreby disciplinárny poriadok,
11. eviduje pohľadávky voči  neplatičom,  zabezpečuje  ich  vymáhanie  upozornením,  súdnym  vymáhaním,

prípadne exekúciou,
12. informuje vlastníkov záhradiek a užívateľov o závažných opatreniach prijatých výborom ZO SZZ.
13. Výbor predkladá členskej schôdzi na schválenie:
14. rozpočet,
15. ročnú učtovnú uzávierku,
16. výšku úhrad za správu a plnenia,
17. výšku príspevkov do FSPaZ,
18. použitie prostriedkov FSPaZ nad 663,88 EUR (20 000,00 SKK) za rok,
19. vyučtovanie úhrad za plnenia,
20. predaj záhradiek na spoločných pozemkoch,
21. návrh na exekučné konanie a výkon dražby,
22. ostatná činnosť sa riadi Stanovami SZZ.
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Článok IV.

Práva a povinnosti kontrolnej a revíznej komisie

1. Kontrolná a revízna komisia kontroluje vedenie učtovníctva a príslušných dokladov.
2. Kontroluje činnosť výboru a navrhuje opatrenia na nápravu nedostatkov. 
3. Výsledky kontroly predkladá členskej schôdzi na schválenie.

Článok V.

Členská schôdza

1. Postavenie, úlohy a práva členskej schôdze sú dané §14 Stanov SZZ.
2. V aplikácii na záhradkovú osadu :
3. schvaľuje výšku ročných úhrad za plnenia a platieb na správu a ich ročnú učtovnú uzavierku,
4. schvaľuje výšku príspevkov do FSPaZ a ich ročné vyučtovanie,
5. rozhoduje o použití FSPaZ nad 663,88 EUR (20 000,00 SKK) za rok,
6. schvaľuje celkovú výšku odmeny výboru ZO a kontrolnej a revíznej komisie,
7. schvaľuje  predaj  a  výšku  ceny  záhradky,  ktorá  je  súčasťou  podielového  spoluvlastníctva

nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov,
8. schvaľuje osadný poriadok a jeho zmeny nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov,
9. schvaľuje disciplinárny poriadok a jeho zmeny nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov.

Článok VI.

Práva a povinnosti vlastníkov a užívateľov

1. Práva a povinnosti vlastníkov  a užívateľov ako členov SZZ sú dané § 6 Stanov SZZ.
2. V aplikácii na poriadok záhradkovej osady vlastník záhradky má právo:
3. zúčastňovať sa na správe a hlasovaním  na  členskej  schôdzi  rozhodovať  o  spoločných  pozemkoch  a

zariadeniach,
4. žiadať výbor o zabezpečenie opráv spoločných zariadení a údržby spoločných pozemkov,
5. navrhovať zmeny v osadnom poriadku.
6. Vlastník záhradky je povinný:
7. na  svoje  náklady  udržiavať  záhradku  v  stave  spôsobilom  na  riadne  užívanie  a  zachovať  jej  účel  v

súlade so znením §17 ods.2 zákona číslo 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových
osadách a vyporiadaní vlastníctva k ním,

8. konať v zmysle § 127  Občianskeho zákonníka tak,  aby pri užívaní, udržiavaní, zmenách, pri prenajatí
záhradky nespôsobil iným vlastníkom majetkovú alebo finančnú škodu ,  nerušil a neohrozoval ostatných
pri výkone ich vlastníckych, spoluvlastníckych a spoluužívacích práv,

9. vykonávať  načas  všetky  agrotechnické  opatrenia,  ničiť  burinu,  chrániť  pozemok  pred  škodcami  a
chorobami a robiť  na vlastný náklad opatrenia,  ktorými sa zamedzuje výskyt a rozširovanie škodcov a
chorôb,

10. pri  výsadbe  zákrskov  alebo  štvrťkmeňov  pri  jadrovinách  a  kôstkovinách,  s  ktorými  sa  ráta  v
záhradkových  osadách,  dodržiavať  minimálny  odstup  2,5  m od  deliacich  čiar.  Koruny  stromov  a  ich
korene nemôžu zasahovať do susedovej  záhradky.  Dodržiavať zásadu,  že medzi záhradkami môže byť
iba priesvitný plot max. do výšky 180 cm, 
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11. dodržiavať  stavebný  zákon,  k  stavebnej  činnosti  môže  dôjsť  až  po  vydaní  stavebného  povolenia
stavebným úradom, 

12. udržiavať na miestnej komunikácii a na spoločných priestoroch čistotu,  neskladovať stavebný odpad  a
pod.,

13. udržiavať v dobrom stave časť vonkajšieho oplotenia (ku ktorému nadobudol  spoluvlastnícky podiel),
ktoré oddeľuje jeho záhradku,

14. oznámiť  výboru  ZO  protiprávne  konanie  iných  osôb,  ako  aj  poškodenie  spoločných  zariadení
vlastníkmi alebo inými osobami,

15. odstrániť závady a poškodenia, ktoré na iných záhradkách alebo na spoločných zariadeniach spôsobil
sám alebo osoby, ktoré jeho záhradku užívajú,

16. umožniť na požiadanie na nevyhnutný dobu  a  v  nevyhnutnej  miere  vstup  do  svojej  záhradky  členom
výboru  alebo  ním povereným  osobám  za  účelom  obhliadky  alebo  opravy  alebo  ak  ide  o  opravu  a
údržbu spoločných zariadení prístupných z jeho záhradky,

17. umožniť  vlastníkom  susediacich  pozemkov  v  nevyhnutnej  miere  vstup  na  svoju  záhradku,  pokiaľ  to
nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie  susediacich záhrad a stavieb.  Ak tým  vznikne  škoda
na pozemku alebo na zariadení alebo na stavbe,  je  ten,  kto  škodu spôsobil,  povinný  ju  nahradiť;  tejto
povinnosti sa nemôže zbaviť,

18. uhrádzať finančné prostriedky na správu,  plnenia a do FSPaZ za kalendárny rok najneskoršie  do 31.
mája príslušného roka,

19. uhrádzať ostatné poplatky schválené členskou schôdzou,
20. bez odkladu oznámiť výboru ZO:

- zmenu  vlastníctva  (predaj,  dedenie,  úmrtie  niektorého  zo  spoluvlastníkov),  pričom  je  povinný
vyrovnať všetky poplatky z využívania záhradky, spoločných pozemkov a zariadení,

- prenájom inej osobe a poskytnúť kontaktné údaje.
4.    Nový vlastník je povinný najneskoršie  do 30 dní oznámiť výboru nadobudnutie vlastníctva a zoznámiť

sa s povinnosťami pre neho vyplývajúcimi.
5.     Každý  vlastník  a  užívateľ  zodpovedá  za  dodržiavanie  osadného  poriadku  aj  so  svojimi  hosťami,

rodinnými príslušníkmi a prípadnými nájomníkmi.

Článok VII.

Zákazy

1. V priestoroch osady je zakázané:
2. používať strelné zbrane vrátane vzduchovky,
3. nechať po osade voľne behať psov a iné nebezpečné zvieratá,
4. jazdiť v osade na motorových vozidlách vyššou rýchlosťou ako 10 km/h,
5. zriaďovať na miestnej komunikácii retardéry , resp. tomu podobné prekážky,
6. skladovať na komunikáciách stavebné materiály, hlinu alebo hnojivá,
7. na  pozemkoch  vlastníkov  a  na  spoločných  priestoroch  dlhodobo  parkovať,  odkladať  a  parkovať

autovraky alebo nepojazdné, resp. nepoužívané  motorové vozidlá a stavebné stroje,
8. vykonávať  opravy  motorových  vozidiel  spôsobom,  ktorým  by  mohlo  dôjsť  k  znečisteniu  pôdy  a

podzemných vôd olejmi, saponátmi, PHM a pod.,
9. prevádzať v záhradke podnikateľskú činnosť,
10. spaľovať  umelé  hmoty,  pneumatiky,  vyjazdený  motorový  olej  a  iné  toxické  látky,  ktoré  zaťažujú

životné prostredie,
11. spaľovať  drobné  dreviny  a  burinu  mimo  termínov  určených  výborom  ZO,  pričom  spaľovanie  v
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určených termínoch musí byť za osobnej  asistencie záhradkára  a musí byť ukončené do jeho odchodu
zo záhradky,

12. vypaľovať trávnaté a iné porasty,
13. vstupovať na cudzie záhradky bez súhlasu vlastníka alebo užívateľa,
14. vykonávať  akúkoľvek  činnosť,  ktorá  je  v  rozpore  s  dobrými  mravmi,  obmedzuje  práva  iných

vlastníkov,  je  v  rozpore  s  ustanovením  §  127  Občianskeho  zákonníka  a  vyvoláva  spory  s  ostatnými
vlastníkmi.

Článok VIII.

Tvorba a spôsob správy fondu spoločných pozemkov a zariadení

1. Fond spoločných pozemkov a zariadení (FSPaZ)  slúži na úhradu nákladov spojených s prevádzkou 
a na zabezpečenie údržby, opráv a modernizáciu spoločných pozemkov a zariadení.

2. Vlastníci a užívatelia vykonávajú úhrady do FSPaZ podľa  pomeru výmery záhradky  vlastníka  alebo
užívateľa k výmere všetkých záhradiek.

3. Výšku príspevkov do FSPaZ ako i ich použitie schvaľuje  členská  schôdza  nadpolovičnou  väčšinou
všetkých vlastníkov.

4. Vlastníci a užívatelia sú povinní uhrádzať finančné prostriedky do FSPaZ v súlade s článkom VI.  ods.
3. písm. l) tohto poriadku.

5. Prostriedky FSPaZ nepoužité v príslušnom kalendárnom roku sa vlastníkom nevracajú a prenášajú sa
do nasledujúceho roka.

6. Prostriedky  FSPaZ  možno  prechodne  použiť  na  úhradu  za  plnenia  užívania  záhrad  v  prípade  ich
dočasného nedostatku. Po preklenutí nedostatku prostriedkov na uhradu tohto plnenia, sa  prostriedky
vrátia do FSPaZ.

7. Pre  prostriedky  FSPaZ  sa  zriaďuje  samostatný  účet  v  peňažnom  ústave  a  v  organizácii  sa  vedie
analytická evidencia.

8. Správu spoločných pozemkov a zariadení, ich údržbu a opravy zabezpečuje výbor ZO
9. prostredníctvom svojpomocnej činnosti,
10. dodávateľským spôsobom prostredníctvom iného subjektu,
11. O použití prostriedkov FSPaZ do výšky 663,88 EUR (20 000,00 SKK) ročne rozhoduje výbor, nad

touto sumou členská schôdza.
12. Príjem  za  prenájom  spoločných  pozemkov  (záhradiek)  je  príjmom  všetkých  vlastníkov  a  to  podľa

spoluvlastníckeho podielu.  Výška ročného  nájomného  za  užívanie  pozemku  je  10  %  z  trhovej  ceny,
najmenej však 0,01 EUR (0,30 SKK) za m2.

13. Predaj  častí  spoločných  pozemkov  schvaľuje  členská  schôdza  nadpolovičnou  väčšinou  všetkých
vlastníkov. Pre predaj platí trhová cena. Táto však nesmie byť nižšia ako cena pozemku zistená podľa
§  15  ods.  5,  6  a  7  vyhlášky  Ministerstva  financií  SR  č.  465/1991  Zb.  zvýšenej  o  príslušný  podiel
nákladov spojených s vysporiadaním vlastníctva k ním. Pod  časťou spoločného  pozemku  sa  rozumie
jednak  vlastný  pozemok  slúžiaci  ako  záhradka,  príslušný  podiel  na  ostatných  častiach  (miestna  
komunikácia a iné priestory) a zariadeniach.

14. Príjem  z  predaja  spoločných  častí  je  príjmom  ostatných  vlastníkov  a  ich  podiel  sa  stanoví  podľa
spoluvlastníckeho podielu na spoločných pozemkoch.

15. Prevodom vlastníctva záhradky nemá prevádzajúci vlastník právo na vrátenie alikvotnej časti  zostatku
FSPaZ.

16. Daň   ako  aj  iné  poplatky  z  tých  častí  spoločných  pozemkov,  ktoré  sú  dané  do  užívania  ,  platia
užívatelia.
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Článok IX.

Poplatky za správu a plnenia

1. Poplatky  za  správu  záhradkovej  osady  pozostávajú  z  členských  príspevkov  zápisného  a  iných
príspevkov.

2. Vlastníci a užívatelia sú povinní prispievať na správu za každú záhradku v rovnakej výške.
3. Poplatky za plnenia pozostávajú z prostriedkov, ktoré potrebuje  organizácia na zabezpečenie celkovej

činnosti. Ich výšku schvaľuje členská schôdza.  Vlastníci a užívatelia sú  povinní  prispievať  na  plnenia  v
rovnakej výške.

Článok X.  

Konanie členskej schôdze a hlasovanie

1. Organizovanie členskej  schôdze zabezpečuje výbor ZO.  Oznámenie  o  schôdzi  musí  byť  doručené  v
písomnej forme každému členovi minimálne 10 dní pred dňom konania schôdze. 

2. Členská schôdza je  schopná  uznášať  sa,  ak  je  prítomná  nadpolovičná  väčšina  všetkých  členov.  Na
platnosť  uznesenia  je  potrebná  nadpolovičná  väčšina  hlasov  prítomných  členov,  pokiaľ  v  tomto
poriadku nie je uvedené inak. V prípade,  ak sa do 30 minút po uplynutí času stanoveného v pozvánke
nezíde nadpolovičná väčšina členov, je členská schôdza uznášania schopná, ak je prítomná jedna tretina
všetkých členov. To neplatí ak ide o hlasovanie podľa čl. V. ods. 2 písm. e),  f),  g) ; čl.  VIII.  ods.  3;  čl.
XII. ods. 1.

3. Za každú záhradku,  ktorá  má parcelné číslo podľa   geometrického  plánu  uvedeného  v  čl.  I.  ods.  2,
resp.  parcelné číslo  vzniknuté  pri  predaji  častí  spoločných  pozemkov  na  záhradky,  má  vlastník  alebo
spoluvlastníci spolu  jeden hlas. Hlas spoluvlastníkov je platný  ak  majú  zhodný  prejav  vôle.  Ak  sa  na
schôdzi zúčastní len jeden zo spoluvlastníkov, jeho hlas je platný. 

4. Výbor ZO má právo navrhnúť písomné hlasovanie. Pred  písomným hlasovaním musia byť  vlastníci  7
dní vopred o ňom informovaní ako aj o otázkach,  o ktorých sa bude hlasovať a o termíne a spôsobe  a
mieste hlasovania a to oznámením v informačných skrinkách záhradkovej osady. Na platnosť hlasovania
je  potrebné,  aby  sa  ho  zúčastnilo  75  %  vlastníkov.  Výsledok  hlasovania  je  právoplatný,  ak  sa  k
predmetu  hlasovania  kladne  vyjadrila  nadpolovičná  väčšina  všetkých  vlastníkov.  V  prípade,  keď
predmetom  hlasovania  je  súbor  ustanovení  (napr.  osadný  poriadok),  výsledok  hlasovania  je
právoplatný,  ak  sa  k  nemu  vyjadrila  nadpolovičná  väčšina  všetkých  vlastníkov  s  výnimkou  tých
ustanovení,  ku  ktorým  jedna  štvrtina  všetkých  vlastníkov  uviedla  písomné  námietky.  V  prípade
neúspešného  výsledku  hlasovania,  predmet  hlasovania  musí  byť  prerokovaný  na  členskej  schôdzi.
Rovnako sa postupuje aj  o  zneniach,  ku  ktorým  mala  štvrtina  všetkých  vlastníkov  písomné  námietky.
Platnosť  hlasovania  sa  potom  riadi  podľa  odseku  2.  Po  vykonaní  písomného  hlasovania  zástupca
výboru za účasti ďalších dvoch vlastníkov zistí výsledok hlasovania s písomným zápisom a výbor ZO ho
oznámi vo  vývesnej  skrinke  záhradkovej  osady.  Hlasovanie  písomnou  formou  o  tom  istom  predmete
nemožno opakovať.

- 6 -



Článok XI.

Sankcie

1. Za  priestupky  nedodržiavania  osadného  poriadku  ukladá  výbor  sankcie  v  zmysle  disciplinárneho
poriadku.

2. Ak  vlastník  záhradky  svojim  konaním  zasahuje  do  výkonu  vlastníckeho  práva  ostatných  vlastníkov
takým  spôsobom,  že  obmedzuje  alebo  znemožňuje  výkon  vlastníckeho  práva  tým,  že  nedodržiava
povinnosti  uvedené  v  čl.  VI.  ods.  3  alebo   hrubo  poškodzuje  iné  záhradky,  spoločné  časti  alebo
spoločné  zariadenia  alebo  sústavne  narušuje  vzťahy  medzi  vlastníkmi  alebo  sústavne  porušuje  dobré
mravy  alebo   ohrozuje  bezpečnosť  alebo  si  neplní  povinnosti  uložené  súdom,  môže  súd  na  návrh  
výboru ZO schváleného členskou schôdzou alebo  na  návrh  niektorého  vlastníka  nariadiť  predaj  jeho
záhradky a príslušného podielu na spoločných pozemkoch a zariadeniach.

3. Vlastník alebo užívateľ, ktorý nezaplatí do 30 dní po lehote splatnosti prostriedky na správu,  plnenia a
do FSPaZ musí na základe  rozhodnutia  výboru  ZO  zaplatiť  zmluvnú  pokutu  vo  výške  2,5  promile  z
dlžnej sumy za každý deň omeškania.

4. Vlastník  alebo  užívateľ,  ktorý  nahlási  nepravdivé  údaje,  ktorých  dôsledkom  je  nové  rozpočítanie
nákladov alebo prepracovanie materiálu, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 16,60 EUR (500,00 SKK) .

5. Príjmy uvedené v ods.  3 a 4 sú príjmom do FSPaZ.  Tento  príjem  môže  byť  použitý  ako  záloha  na
úhradu  úkonov  a  poplatkov  súvisiacich  s  vymáhaním  pohľadávok  voči  vlastníkom  a  užívateľom
vzniknutých  z neplnenia alebo nedostatočného plnenia svojich povinností.

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

1. Každú zmenu alebo zánik osadného poriadku schvaľuje členská schôdza  nadpolovičnou  väčšinou
všetkých vlastníkov. Na  hlasovanie možno použiť aj  písomnú formu podľa  ustanovenia čl.  X.  ods.
4.

2. Práva a povinnosti vlastníkov neupravené týmto osadným poriadkom sa riadia príslušnými právnymi
predpismi platnými na území SR.

3. Osadný  poriadok,  schválený  nadpolovičnou  väčšinou  hlasov  všetkých  vlastníkov,  je  záväzný  pre
všetkých vlastníkov a užívateľov záhradiek.

4. Schválením tohto osadného poriadku stráca platnosť doterajší osadný poriadok schválený členskou
schôdzou ZO SZZ dňa 28. 10. 1998.

5. Tento  osadný  poriadok  bol  schválený  hlasovaním  písomnou  formou  podľa  uznesenia  č.  C.b.3
členskej  schôdze  Základnej  organizácie  č.  6  –  59  Ivanka  pri  Dunaji,  konanej  dňa  29.  04.  2008.
Písomné  hlasovanie  volebná  komisia  vyhodnotila  dňa  03.  04.2009,  kedy  na  základe  výsledkov
hlasovania písomne konštatovala platnosť osadného poriadku.  Jeho  účinnosť  vzniká  nadobudnutím
vlastníctva nadpolovičnou väčšinou.

                                                                                                       Ing. Juraj Diky
                                                                                                     predseda ZO SZZ 
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