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Sumárna zápisnica z riadneho zasadnutia zhromaždenia
konaného formou čiastkových schôdzi 5. 5. 2019 a 28. 5. 2019.

Z celkového počtu hlasov 13.265.354 po odpočítaní 387.534 hlasov (podľa § 15 ods. 3 zákona
o pozemkových spoločenstvách - hlasy z neprededených podielov v súčasnosti zomrelých známych
podielnikov) bolo oprávnených hlasovať:
- 10.059.982 hlasov (bez SPF) vo všetkých záležitostiach (okrem hlasovania o zmluve a
stanovách) – z nich sa zhromaždenia zúčastnilo 6.737.379, t. j. 66,972 %
- 12.878.000 hlasov (vrátane SPF) o zmluve a stanovách (v bode 6 programu) - z nich sa
zhromaždenia zúčastnilo 9.555.397, t. j. 74,199 %.

Uznesenie č. 1 - Zhromaždenie schválilo počtom 5.942.684, t. j. 59,073% hlasov oprávnených
hlasovať (1.č.s. - 5.601.194 hlasov, 2.č.s. - 341.490 hlasov) Rokovací poriadok zhromaždenia (s
trvalou platnosťou) (príloha č.3 zápisnice z 1. čiastkovej schôdze).

Uznesenie č. 2 - Zhromaždenie schválilo počtom 8.767.029 , t. j. 68,078% všetkých hlasov (1.č.s. 5.675.772 hlasov, 2.č.s. - 3.091.257 hlasov):
- Zmluvu o pozemkovom spoločenstve Urbár Námestovo (príloha č.1),
- Stanovy (príloha č.2)
a počtom 6.076.783, t. j. 60,406% hlasov oprávnených hlasovať (1.č.s. - 5.675.772 hlasov, 2.č.s. 401.011 hlasov):
- aktualizáciu Internej smernice (príloha č.10 zápisnice z 1. čiastkovej schôdze) .

Uznesenie č. 3 - Zhromaždenie schválilo počtom 6.502.481, t. j. 64,637% hlasov oprávnených
hlasovať (1.č.s. - 6.101.470 hlasov, 2.č.s. - 401.011 hlasov):
- Správu za rok 2018 o lesníckych činnostiach (príloha č. 13 zápisnice z 1. čiastkovej schôdze),
- Správu za rok 2018 o hospodárení (prílohy č. 14 a 15 zápisnice z 1. čiastkovej schôdze),
- Správu za rok 2018 o činnosti dozornej rady (príloha č. 16 zápisnice z 1. čiastkovej schôdze)
- Návrh na rozdelenie zisku a vyplatenie podielov a odmien výboru a DR za rok 2018 a
- nákupnú cenu podielu na spoločnej nehnuteľnosti pre nákup spoločenstvom do konca roku
2024 kedy končí terajší lesný hospodársky plán vo výške 0,20 Eur/m2 (príloha č. 17 zápisnice
z 1. čiastkovej schôdze).

Uznesenie č. 4 - Zhromaždenie schválilo počtom 6.408.238, t. j. 63,700% hlasov oprávnených
hlasovať (1.č.s. - 6.101.470 hlasov, 2.č.s. - 306.768 hlasov) podanie žiadosti na zmenu územného
plánu mesta Námestovo (prílohy č. 21, 22 a 23 zápisnice z 1. čiastkovej schôdze).
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Záverečné ustanovenia
Zápisnica má 2 strany, obsahuje 2 prílohy (Zmluvu a Stanovy) a je vyhotovená vo dvoch
písomných origináloch s originálnymi vlastnoručnými podpismi zapisovateľa, overovateľov zápisníc
oboch čiastkových schôdzi a predsedu spoločenstva modrým perom a odtlačkom pečiatky Urbáru
Námestovo. Neoddeliteľnou súčasťou zápisnice sú aj elektronické originály sumárnej zápisnice
a zápisníc z 1. a 2. čiastkovej schôdze vo formáte pdf a zvukový záznam 1. čiastkovej schôdze
napálené na CD.
Zápisnica je uložená ako spis č. 19003 v spisovej zložke č. 50.3A30 Urbáru Námestovo,
pozemkové spoločenstvo.

V Námestove 20. 6. 2019

Zapísal:

Mgr. Milan Uhliarik
predseda spoločenstva

.....…….……………………...............

Overili:
- overovatelia zápisnice z 1. čiastkovej schôdze

-

Michal Matis

.....…….……………………...............

Mgr. Mária Majchrová

.....…….……………………...............

overovatelia zápisnice z 2. čiastkovej schôdze:
Štefánia Krupová

.....…….……………………...............

Ján Horník

.....…….……………………...............

