naujai sukurtos bendrosios dalinės nuosavybės teisės dalis pereina naująjam savininkui tik tuo
atveju, jeigu sodo sklypo perleidėjas yra prisidėjęs prie šio objekto sukūrimo.
7. Sodininkai ir kiti asmenys, padarę žalą bendrijai, atsako ir atlygina nuostolius įstatymų
nustatyta tvarka.
IV. BENDRIJOS PAJAMAS SUDARO:
1.Bendrijos nario mokesčiai, kaupiamosios lėšos ir tiksliniai įnašai;
2.pajamos iš Bendrijos turto;
3..iš Bendrijos veiklos gautos pajamos
4.valstybės ar savivaldybės tikslinės paskirties lėšos;
5.fizinių ar juridinių asmenų negrąžintinai ( parama, labdara, pagal testamentą, dovanojimas)
perduoti ar padovanoti pinigai ir kitas turtas;
6..kitos teisėtai įgytos pajamos.
Bendrijos nario mokesčiai mokami pinigais. Tiksliniai įnašai gali būti piniginiai ir nepiniginiai.
Nepiniginiais įnašais negali būti darbai ir paslaugos.
Bendrijos lėšų panaudojimas yra nustatomas Bendrijos narių susirinkimo nustatyta tvarka,
tvirtinant Bendrijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą.

V. BENDRIJOS VALDYMO ORGANAS
1. Bendrijos valdymo organo narius iš bendrijos narių renka bendrijos narių susirinkimas
bendrijos įstatuose nustatytam, bet ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui. Vietoj atsistatydinusių ar
atšauktų bendrijos valdybos narių kiekvienas valdybos narys renkamas tik iki veikiančios valdybos
kadencijos pabaigos. Valdymo organo narių kadencijų skaičius neribojamas.
2. Bendrijos valdymo organas yra bendrijos valdyba, jos narių skaičius yra 5 nariai.
3. Bendrijos valdyba veikia pagal bendrijos narių susirinkimo patvirtintą darbo reglamentą.
Bendrijos valdybos veiklai vadovauja jos pirmininkas. Pirmininką iš valdybos narių renka
bendrijos narių susirinkimas.
4. Bendrijos valdybos sprendimai priimami posėdžiuose. Posėdžių šaukimo iniciatyvos
teisę turi kiekvienas valdybos narys. Valdybos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja
daugiau kaip pusė valdybos narių. Balsavimo metu kiekvienas bendrijos valdybos narys turi po
vieną balsą. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla
valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas. Valdybos sprendimas laikomas priimtu, kai už jį
balsuoja daugiau kaip 1/2 dalyvaujančių valdybos narių. Jeigu bendrijos valdybos narių balsai „už“
ir „prieš“ pasiskirsto po lygiai, lemia bendrijos pirmininko balsas. Valdybos posėdžiai turi būti
protokoluojami, išskyrus atvejį, kai sprendimą pasirašo visi valdybos nariai.
5. Ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki eilinio bendrijos narių susirinkimo bendrijos valdymo
organas privalo parengti bendrijos veiklos ataskaitą. Joje turi būti bendrijos veiklos per
ataskaitinius finansinius metus apžvalga, svarbiausi įvykiai bendrijoje einamaisiais finansiniais
metais iki eilinio narių susirinkimo, bendrijos veiklos planai ir prognozės.
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