
Uznesenie č. 1/2018 

 

 
     z valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva Ubrárnici Unín, konaného  dna 27. mája 2018 

v kultúrnom dome v Uníne. 

 

Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva Urbárnici Unín berie na 

vedomie: 

 
1. Správu predsedu mandátovej komisie, že valného zhromaždenia sa zúčastnili členovia 

pozemkového spoločenstva s 348 platnými hlasmi, čo predstavuje 45,13 z celkového počtu 

platných hlasov bez hlasov zastupujúcich SPF. 

 

Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva Urbárnici Unín schvaľuje: 

 
1. Správu predsedu spoločenstva tak, ako bola predložená. 

 

2. Správu pokladníka spoločenstva tak, ako bola predložená, vrátane výsledkov hospodárenia, 

schvaľuje ročnú finančnú uzávierku  a návrh rozdelenia zisku za predchádzajúce účtovné 

obdobie. 

 

3. Správu dozornej rady tak, tak ako bola prednesená na valnom zhromaždení. 

 

4. Plán činnosti na rok 2018. 

 

5. Návrh pravidiel pri výplate dividend, a to tak že za každých 10m majetkového podielu 

vyplatiť dividendu vo výške 0,10€ 

Dividenda bude vyplatená spôsobom, o ktorom budú podielnici informovaný miestnym rozhlasom, 

oznamom vo vývesnej vitríne obecného úradu, ako i na internetových stránkach, kde sa podielnici 

dozvedia termín a miesto výplaty. 

 

 

Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva Urbárnici Unín ukladá 

výboru pozemkového spoločenstva: 

 
1. odpredať vyťaženú drevnú hmotu záujemcom za najvýhodnejšie podmienky na trhu 

zodpovedný- Predseda a výbor pozemkového spoločenstva 

termín: do konca roku 2018 

 

2. Vykonať preznačenie a vylosovanie úsekov na spracovanie palivového dreva po veternej 

kalamite a zabezpečiť očistu lesa, pre členov pozemkového spoločenstva 

Zodpovedný : predseda a výbor pozemkového spoločenstva 

Termín : do 15. júna 2018 

 

3. Ukázať jednotlivé úseky podľa vylosovaných čísiel členom spoločenstva 

Zodpovedný : predseda a výbor pozemkového spoločenstva 

Termín : do 20. júna 2018 

 



4. Po ukončení spracovania palivového dreva členmi spoločenstva vykonať kontrolu zameranú 

na dodržiavanie stanovených podmienok, vykonať ocenenie, kontrolu úhrady za palivové 

drevo a vystaviť povolenie k vývozu. 

Zodpovedný: predseda a výbor pozemkového spoločenstva 

termín: do konca augusta 2018 

 

5. Pokladníkovi a výboru pozemkového spoločenstva pripraviť výplatu dividend 

zodpovedný:  pokladník a výbor pozemkového spoločenstva 

termín: do konca júla 2018 

 

6. Previesť po dohode s lesným dozorom oplotenie časti lesa za účelom samo obnovy lesa v 

najvhodnejšej lokalite 

zodpovedný: predseda a výbor pozemkového spoločenstva 

termín: do konca roku 2018 

 

 

 

     Uznesenie schválená valným zhromaždením 27. mája 2018 aklamačným spôsobom 348 platnými 

hlasmi percentuálnym podielom 45,13% s celkového počtu hlasov spoločenstva vlastníkov. 

 

 

 

 

 

v Uníne 27. mája 2018   

 

zapísal:  RSDr. Matušovich Ladislav – predseda návrhovej komisie 

 

                                                                …............................................................................ 

 

 

príloha k Zápisnici č.1 / 2018 


