Uznesenie z Valného zhromaždenia PS Urbár Radoľa
konaného dňa 16. 03. 2014 v sále Obecného úradu v Radoli

I.
Valné zhromaždenie berie na vedomie:
1. Správu o činnosti výboru PS Urbár za rok 2013 o hospodárení a plnení rozpočtu za rok
2013
2. Správu dozornej rady
3. Správu mandátovej komisie
4. Ponuku odpredaja podielu spoluvlastníčok p. Emílie Bačovej, bytom Rudina 324
a Viery Bobáňovej, bytom Hurbanova 2600, Kysucké Nové Mesto o celkovej výmere
podielu 2626,10 m2. Celková cena bude stanovená za lesné pozemky 1 Eur/m2, za ttp
0,50 Eur/m2.
II.
Valné zhromaždenie schvaľuje:
1. Zmluvu pozemkového spoločenstva vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti
a poveruje predsedu výboru zrealizovaním všetkých poverených úkonov
potrebných k registrácii zmien v registri pozemkových spoločenstiev v súlade
s ustanoveniami zákona č. 97/2013.
2. Zrušenie Stanov PS urbár Radoľa s právnou subjektivitou zo dňa 17. 02. 2002
vrátane doplnkov.
3. Voľba výboru v zložení: Ing. Štefan Holtan, Ing. Karol Sidor, Ladislav Kuriak,
Ján Trnka, Pavol Holtan, Jaroslav Vlček, Viktor Svrček, Miroslav Maruš, Ján
Kriváček ml.
Voľba dozornej rady v zložení Anna Kubaščiková, Viera Andelová, Albert Vlček
4. Účtovnú závierku za rok 2013.
5. Návrh rozpočtu a LHP na rok 2014.
6. Hospodársky výsledok za rok 2013 v sume 24 649 Eur použiť na vyplatenie
podielov spoločníkov čo predstavuje na jeden podiel 1,603 Eur ( 1 hlas je 1 ár)
7. Členovia PS Urbár sa dohodli a Valné zhromaždenie schvaľuje, že z prednesených
dôvodov v súlade s ust. § 9 odst. 5 zákona č. 97/2013 o pozemkových
spoločenstvách do doby ukončenia o určenie/navrátenie vlastníctva sa pomer
účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností určuje podľa pomeru
účasti členov tak, ako bol členmi odhlasovaný na VZ v roku 2011, 2012, 2013 so
zohľadnením zápisov z titulu dedenia, kúpy, darovania v prospech nových členov.
III.
Valné zhromaždenie ukladá
1. Členom spoločenstva, ktorí nemajú prededené časti podielov po svojich
predchodcoch, vyvinúť maximálne úsilie o doriešenie vlastníctva.
Zodpovední: v texte
termín: december 2014
2. Zabezpečiť zaslanie rozpisu a príkazu v úhrade výplaty podielov prostredníctvom
Slovenskej pošty.
Zodpovedný: predseda, účtovník
termín: 30. 03. 2014
3. Zabezpečiť vypracovanie zápisnice z dnešného VZ a jej podpísanie overovateľmi
zápisnice.
Zodpovedný: predseda
termín: 30. 03. 2014

4. Diskusné príspevky prerokovať na najbližšom zasadnutí výboru.
5.

6.
7.
8.

Zodpovedný: predseda
termín: v texte
Členom spoločenstva, ktorí neuhradili nájom za užívanie priestorov v správe PS
Urbár, vykonať zápočet pohľadávky pri výplate podielov z hospodárenia za rok
2013.
Na webovej stránke obce uverejniť uznesenie z dnešného valného zhromaždenia.
Členom, ktorí prejavia záujem o kúpu podielu spoločníčok, aby písomne
informovali výbor PS Urbár do 60 dní t.j. do 16. 05. 2014.
Odmeňovanie a poskytovanie funkčného: predseda 70 Eur mesačne, členovia
výboru a dozornej rady za účasť na zasadnutiach 6 Eur.

V Radoli 16.03. 2014
Predseda návrhovej komisie:
Emil Kultan :
...........................................................
Členovia návrhovej komisie:
Jaroslav Svrček ml.: ............................................................
Milan Čelko:
............................................................

Ing. Štefan Holtan
predseda PS URBÁR Radoľa

