
Pozemkové spoločenstvo Súkromné lesy Radoľa,  Radoľa č. 363,  023 36    

 

 

Zápisnica 

 

z korešpondenčného hlasovania Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Súkromné lesy Radoľa, 

konaného dňa 29.6.2021 o 19,00 hod.,  v sále Obecného úradu v Radoli. 

 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1.  Správa o činnosti výboru a o hospodárení PS Súkromné lesy Radoľa, za rok 2019 a 2020 

2. Správu Dozornej rady za rok 2019 a 2020 

3. Účtovné závierky za rok  2019 a 2020 a rozdelenie zisku. 

 

 

 

Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii a pretrvávajúceho  mimoriadneho  stavu v dôsledku 

pandémie, výbor pozemkového spoločenstva,  rozhodol o zvolaní Zhromaždenia formou korešpondenčného 

hlasovania. Korešpondenčné hlasovanie sa uskutočňuje v zmysle § 14 odst. 6 zák. 97/2013 Z.z. o 

pozemkových spoločenstvách. 

 

Všetkým známym vlastníkom boli v stanovenom termíne odoslané Oznámenia o konaní korešpondenčného 

hlasovania s uvedeným programom a informáciou k jednotlivým bodom programu. Ďalej im boli doručené 

hlasovacie lístky spolu s návratovou obálkou, poučením o spôsobe hlasovania a oznámením najneskoršieho 

termínu doručenia návratových obálok, ktorý bol stanovený na deň 24.6.2021 

 

Členovia spoločenstva  sa k návrhu uznesenia  formou korešpondenčného hlasovania  vyjadrili hlasovaním 

tak, že z  celkového počtu 147 odoslaných hlasovacích lístkov  sa vrátilo 124 ks s počtom platných hlasov  

4070  čo je z celkového počtu hlasov 6833 známych vlastníkov  59,56  %. 

 

Na základe takto vykonaného hlasovania výbor konštatuje, že zhromaždenie je uznášania schopné. 

 

 

  

 

 



 

U Z N E S E N I E 

z korešpondenčného hlasovania Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Súkromné lesy Radoľa, 

konaného dňa 29.6.2021 o 18,00 hod.,  v sále Obecného úradu v Radoli. 

 

I. Zhromaždenie berie na vedomie: 

1. Správu o činnosti výboru a hospodárení za roky  2019 a 2020. 

    
    

a.) súhlasí : 4000 b.) nesúhlasí :0 c.) zdržal sa hlasovania: 70  

    
Za prijatie tohoto uznesenia  hlasovalo 58,54 % 

 

2. Správu dozornej rady  za roky 2019 a  2020. 

    
    

a.) súhlasí: 3972 b.) nesúhlasí: 0 c.) zdržal sa hlasovania: 98  

    
Za prijatie tohoto uznesenia  hlasovalo 58,13 % 

II. Zhromaždenie schvaľuje: 

1.) Účtovnú závierku za rok 2019 a vyplatenie zisku po  zdanení  v sume 19 696,24 EUR členom 

spoločenstva. 

a.) súhlasí: 4000 b.) nesúhlasí: 0 c.) zdržal sa hlasovania: 70 

 

Za prijatie tohoto uznesenia hlasovalo 58,54 % 

2.) Účtovnú závierku za rok 2020 a rozdelenie zisku po zdanení  vo výške 15 164,48 EUR: 

 - na výplatu 11 164,48 EUR 

- na účet nerozdelený zisk 4 000 EUR. 

a.) súhlasí: 4000 b.) nesúhlasí: 0 c.) zdržal sa hlasovania: 70 

 

Za prijatie tohoto uznesenia hlasovalo 58,54 % 

Po vyhodnotení hlasovania  výbor  a dozorná  rada konštatujú,  že navrhované uznesenie bolo prijaté. 

 

V Radoli, dňa 29.6.2021 



 

 

Prezenčná listina 

z korešpondenčného hlasovania Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Súkromné lesy Radoľa, 

konaného dňa 29.6.2021 o 19,00 hod.,  v sále Obecného úradu v Radoli. 

 

 

 

Výbor: 

Ing. Štefan Holtan, predseda, v. r.   

Peter Andel, člen, v. r.    

Ľudovít Barčík, člen  - neprítomný   

Jaroslav Čelko, člen, v. r.    

PaedDr. Blažena Gažová, členka, v. r.    

Pavol Holtan, člen, v. r.    

Ondrej Ščamba, člen, v. r.     

 

Dozorná rada: 

Anna Kubaščíková, predsedkyňa, v. r.  

Miroslav Macúš, člen, v. r.    

Albert Vlček, člen, v. r.    

 


