Zákon o pozemkových spoločenstvách upravuje aj činnosť tzv.
„nelegitímneho" výboru, t. j. výboru, ktorému uplynulo funkčné obdobie a nie je
zvolený nový výbor, alebo ktorý nemá aspoň troch členov a na uvoľnené miesto
nenastúpil náhradník. Až do zvolenia nového výboru alebo člena výboru môže takýto
výbor vykonávať len obmedzené a v ustanovení§ 16 ods. 7 zákona o pozemkových
spoloč�nstvách taxatívne určené činnosti a to:
a) úkony smerujúce k zvolaniu zasadnutia zhromaždenia na voľbu výboru alebo
člena výboru,
b) náhodnú ťažbu a činnosť zameranú na ochranu lesa,
c) úkony súvisiace s plnením daňovej povinnosti,
d) úkony nevyhnutné na odvrátenie ohrozenia života, zdravia alebo škody na
. majetku.
Výbor, ktorému funkčné obdobie uplynulo, môže okrem iného realizovať úkony
smerujúce k zvolaniu zhromaždenia na voľbu výboru. Nič teda nebráni tomu, aby sa
tejto svojej úlohy členovia „nelegitímneho" výboru ujali.
Nezistiac nezákonnosť v postupe Okresného úradu Kežmarok, pozemkového
a lesného odboru Váš opakovaný podnet odkladám bez realizácie prokurátorského
opatrenia v netrestnej oblasti mimosúdnej.
Zároveň Vás upovedomujem o tom, že podľa § 36 ods. 2 zákona č. 153/2001
Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov ďalší opakovaný podnet sa
vybavuje iba vtedy, ak obsahuje nové skutočnosti alebo ak tak rozhodne nadriadený
prokurátor. Ďalším opakovaným podnetom sa rozumie v poradí tretí .a každý ďalší
podnet, .v ktorom podávateľ podnetu prejavuje nespokojnosť s vybavením svojich
predchádzajúcich podnetov v tej istej veci.

(.__

..

t�(,4p,A'tl

a Marušinová
rátorka

JUDr.

- - - - - - - - - - - - _.,,DORUCENKA- - - -Ďo v-- - - 1

� pokus o doručenie
' opakované doručenie dňa

DOJ{OR�NE;;,\ , :

(

;- -- - -; - - - -

�STNYCH_ RUK
,

· •O..pakq,iw,j doručen,e
·
.............................
Od0sleI eN
a�11
.· .,,akovanédoručenie .. ::::::::::::::::::::::
$Deň uloženiaZásielk
•. · ';' ,-·,,: •.::::( '.:
4 Deň odopretia prijatil��
·�- , ··
i;i"
s ovažuJe za deň jej doru "'id;•-:..
oim bol adresát poučen JZ;ia ry
ý
'

;ť?'/�;- \'.'�-.\ '.?

····••··· .... , ...............................

3

r-;-,
v -:-:--"".""------_:___j
JI,-...,

