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Urbár Námestovo, pozemkové spoločenstvo
Mlynská 640/47, 029 01 Námestovo
........................................................................................................................................................................................................................................

Pozvánka
Vážení členovia, výbor urbáru vás pozýva na riadne zasadnutie zhromaždenia podielnikov,
ktoré sa uskutoční formou čiastkových schôdzí (ktorých výsledky sa spočítajú).

1. čiastková schôdza - v sále Urbárskeho domu na ul. Mlynskej 640/47 v Námestove dňa

5. 5. 2019 o 9:00 hod. (nedeľa) so začiatkom prezentácie prítomných o 8:00 hod.
Prosíme prednostne o účasť na tejto schôdzi!
Nezabudnite si prosím priniesť občiansky preukaz, potrebný k prezentácii!
__________________________________________________________________________________________________
Pre obmedzený počet podielnikov, ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli zúčastniť 1. čiastkovej schôdze sa uskutoční

2. čiastková schôdza - v sále Urbárskeho domu na ul. Mlynskej 640/47 v Námestove
dňa 28. 5. 2019 o 10:00 hod. (utorok) so začiatkom prezentácie prítomných o 9:30 hod.
__________________________________________________________________________________________________

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie a voľba predsedu zhromaždenia
Voľba orgánov zhromaždenia a zapisovateľa
Schválenie rokovacieho poriadku zhromaždenia (s trvalou platnosťou)
Schválenie programu
Kontrola plnenia uznesení zhromaždenia z roku 2018
Aktualizácia zmluvy, stanov a internej smernice urbáru a zosúladenie so zákonom č.
110/2018 Z.z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.
7. Správa za rok 2018 o lesníckych činnostiach, hospodárení, činnosti dozornej rady, návrh na
rozdelenie zisku a vyplatenie podielov a odmien výboru a DR a plán činnosti na rok 2019
8. Oznámenie ponuky podielov na predaj (povinnosť zo zákona - ak bude vznesená požiadavka)
9. Schválenie podania žiadosti na zmenu územného plánu mesta Námestovo
10. Diskusia
11. Uznesenie
12. Záver

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel.: 043/5522205, 0918 647 867
IBAN: SK97 0200 0000 0000 0773 1332

e-mail: urbarno@urbarno.sk
IČO: 14224861
DIČ: 2020570607

www.urbarno.sk
IČ DPH: SK2020570607

SPLNOMOCNENIE: podpísaný (priezvisko)______________________ (meno) _______________________
bytom ______________________________________________________________ dátum narodenia ________________
splnomocňujem (priezvisko) _____________________________________ (meno) _______________________________
bytom ___________________________________________________________ zastupovať ma, konať a hlasovať za mňa
dňa _____. ___. 2019 na čiastkovej schôdzi zhromaždenia spoločenstva Urbár Námestovo, pozemkové spoločenstvo.
Podpis zastupujúceho _____________________________ podpis pozvaného člena ______________________________
V ____________________________________ dňa _____. ___. 2019
Kontaktujte ma prosím na uvedenú mail-ovú adresu:

Kontaktujte ma prosím na uvedené telefónne číslo:

Podiely si prajem posielať na uvedený bankový účet:

Meno a podpis podielnika:

S K
___________________________

Vážení členovia!
Ak sa nemôžete zúčastniť zhromaždenia osobne, prosíme vás, splnomocnite niekoho, kto má vašu dôveru,
aby vás na zhromaždení zastúpil. Vaša účasť je nevyhnutná na schválenie rozdelenia zisku, bez ktorého by nebolo
možné vyplatiť podiely za rok 2018, ale dôležité sú aj ďalšie body programu.
Na zhromaždení bude každému prítomnému vyplatené po 5,- € aj za každého zastupovaného podielnika.
Návrhy na uznesenia, zmeny a doplnky k programu posielajte výboru vopred, najlepšie elektronickou poštou.
Ak máte záujem predať urbárske podiely na tretiu osobu, tak podľa § 9, odsek 8 zákona č. 97/2013 Z. z.
vlastník podielu „je povinný ho ponúknuť ostatným vlastníkom podielov na spoločnej nehnuteľnosti; podiel možno
ponúknuť prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov alebo v ich mene
spoločenstvo podľa odseku 10, možno ho previesť tretej osobe“ za rovnakých podmienok (nie výhodnejších), ako boli
ponúknuté ostatným spoluvlastníkom.
Podľa §14 odsek 3 „Ak vlastník podielu na spoločnej nehnuteľnosti ponúka svoj podiel prostredníctvom výboru
..., výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia“.
Ak podielnik nevyužije možnosť ponúknuť svoj podiel na predaj ostatným spoluvlastníkom prostredníctvom
výboru, tak podľa usmernenia Mgr. M. Illáša z legislatívneho odboru Ministerstva pôdohospodárstva, je povinný
ponúkať svoj podiel ostatným (všetkým) spoluvlastníkom samostatne a na vlastné náklady.

O ponuke podielov na predaj aj s uvedením ceny nás prosím informujte s predstihom, aby sme mohli
ponuky zosumarizovať, zverejniť na zhromaždení a následne aj na stránke urbáru – najlepšie do konca apríla. Ak by
sa podielnik časom rozhodol znížiť cenu, ktorá bola na zhromaždení oznámená všetkým podielnikom, jedná sa
o novú ponuku, ktorú je ponúkajúci povinný opäť oznámiť všetkým podielnikom. Preto vo vlastnom záujme dobre
zvážte výšku ponúknutej ceny, ktorú nie je možné jednoducho znížiť, ale ktorú však naopak je možné zvyšovať
v závislosti od záujmu prípadných kupcov.
Pre skvalitnenie komunikácie s vami, prosím vyplňte do vyššie sa nachádzajúcej predtlače (ak ste to neurobili
v minulosti) telefónne číslo, mail a bankový účet a prineste ich na zhromaždenie, alebo nám ich pošlite mail-om.
Zoznam podielov nevyplatených za posledné roky podielnikom, ktorých nevieme identifikovať, alebo ktoré sa
pošte z rôznych dôvodov nepodarilo doručiť bude zverejnený na webovej stránke spoločenstva. Ak nájdete
v zozname svojich príbuzných, prípadne poznáte príbuzných týchto osôb, kontaktujte nás.
Tešíme sa na stretnutie s vami.
V Námestove 28. 3. 2019

Mgr. Milan Uhliarik
predseda

