Uznesenie z Valného zhromaždenia vlastníkov Urbariátu – pozemkového
spoločenstva Spišské Bystré, IČO : 17150981, so sídlom SNP 134, 059 18
Spišské Bystré konaného 29.6.2021
konaného z dôvodu mimoriadnych opatrení prijatých Úradom vlády SR, Ústredným krízovým
štábom SR, Úradom verejného zdravotníctva SR, platných na celom území SR
a preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu, v súlade s § 14, ods. 6 zákona 97/2013
Z.z o pozemkových spoločenstvách a v súlade s článkom 4, časť Zhromaždenie ods.5 našej
Zmluvy

o pozemkovom

spoločenstve,

rozhodnutím

výboru

spoločenstva

formou

korešpondenčného hlasovania.

Program :
1. Otvorenie
2. Voľba komisií
3. Vyhodnotenie hlasovacích lístkov
4. Správa Mandátovej komisie
5. Uznesenie, záver

1.

Predseda privítal Výbor UPS a DR UPS na zasadnutí

2.

Vedenie UPS schvaľuje do komisií nasledovne:

Mandátová komisia: Ing. František Bukovinský, Pavol Barna, Štefan Kubičko, Terézia
Zemanová
Návrhová komisia: Ing. Pavol Poracký, Ing. Peter Lopuch, Mgr. František Teplický, Ján
Bendík, Ján Vitko
3.

Mandátová komisia otvorila obálky a spočítala jednotlivé hlasy, popritom skontrolovala
platnosť hlasovacích lístkov

4.

Mandátová komisia konštatuje že počet platných hlasovacích lístkov bol 302 zo 780
poslaných, s celkovým počtom hlasov 202821 z celkového počtu hlasov 467500, čo
predstavuje 43,38 %. Z dôvodu účasti menej ako polovica hlasov nie je táto schôdza
uznášaniaschopná.

5.

Keďže nie je táto schôdza uznášaniaschopná, bude výbor po zvážení postupovať podľa
platných predpisov. Vedenie urbariátu je sklamané nezáujmom podielnikov a zároveň
ďakuje tým, ktorí si našli čas a odovzdali načas hlasovacie lístky. Výbor neplánuje
v tomto roku zvolávať ďalšie valné zhromaždenie kvôli opatrenia vlády proti pandémii.

(podrobnosti na internete: Pravidlá pre hromadné podujatia ). Keďže máme povinnosť
podať Daňové priznanie o dani z príjmov za rok 2020, výbor schválil ročnú závierku za
rok 2020 na svojom zasadnutí podľa zákona 91/2020 Z. z. Plán prác a investícií sa
odkladá na budúce valné zhromaždenie. Z plánovaných prác v lesnej prevádzke sa
budú vykonávať len práce vyplývajúce z Plánu starostlivosti o lesy a zákona o lesoch.
Svojim podielnikom prajeme veľa zdravia v tejto neľahkej dobe

Výbor a dozorná rada Urbariátu
Za návrhovú komisiu:
Predseda návrhovej komisie: Ing. Pavol Poracký
Členovia návrhovej komisie: Ing. Peter Lopuch
Mgr. František Teplický
Ján Bendík
V Spišskom Bystrom 29.6.2021

Príloha: Záznam mandátovej komisie

