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

Sumárna zápisnica z riadneho zasadnutia zhromaždenia
konaného formou čiastkových schôdzi 27. 9. 2020 a 7. 10. 2020.
O bode 2 programu bolo v súlade so zákonom 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách
oprávnených hlasovať 10.116.942 hlasov známych žijúcich vlastníkov a o bode 3 programu
12.833.837 všetkých hlasov (vrátane SPF) ako vyplýva z prílohy č.1.

-

-

Zhromaždenia sa zúčastnilo (v súlade s prílohou č.2):
z hlasov oprávnených hlasovať o bode 2 programu
(podľa §14, ods. (7), písm. c), d), e), f), g), h) a § 15, ods.(1), (2), (3) zákona o PS):
1. čiastkovej schôdze 4.920.223 hlasov, t. j. 49,119 % hlasov,
2. čiastkovej schôdze 664.655 hlasov, t. j. 6,635 % hlasov,
spolu oboch schôdzí 5.584.878 hlasov, t. j. 55,754 % hlasov
z hlasov oprávnených hlasovať o bode 3 programu
(podľa §14, ods. (7), písm. a), b), i), j) a § 15, ods. (1), (2), (3) zákona o PS):
1. čiastkovej schôdze 4.920.223 hlasov, t. j. 49,119 % hlasov,
2. čiastkovej schôdze 3.481.550 hlasov, t. j. 26,245 % hlasov,
spolu oboch schôdzí 8.401.773 hlasov, t. j. 75,364 % hlasov.

Uznesenie č. 1 - Zhromaždenie schválilo počtom 5.584.878 hlasov, t.j. 55,754% hlasov ZA:
- Správu za rok 2019 o lesníckych činnostiach (príloha č. 5 zápisnice z 1. čiastkovej schôdze),
- Správu za rok 2019 o hospodárení aj s účtovnou uzávierkou (príloha č. 3 zápisnice z 1. čiastkovej
schôdze),
- Správu za rok 2019 o činnosti dozornej rady (príloha č. 4 zápisnice z 1. čiastkovej schôdze),
- Návrh na rozdelenie zisku a vyplatenie podielov a odmien výboru a DR za rok 2019
(príloha č. 6 zápisnice z 1. čiastkovej schôdze).
Uznesenie č. 2 - Zhromaždenie schválilo počtom 8.322.226 hlasov, t.j. 62,735% hlasov ZA:
- „Dodatok č.1 k stanovám“ (príloha č. 7 zápisnice z 1. čiastkovej schôdze).

Záverečné ustanovenia
Zápisnica má 2 strany, obsahuje 2 prílohy a je vyhotovená vo dvoch písomných origináloch
s originálnymi vlastnoručnými podpismi zapisovateľa, overovateľov zápisníc oboch čiastkových
schôdzí a predsedu Urbáru Námestovo 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.
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Zápisnica je uložená ako spis č. 20003 v spisovej zložke č. 50.3A30 Urbáru Námestovo,
pozemkové spoločenstvo.

V Námestove 5. 11. 2020

Zapísal:

Mgr. Milan Uhliarik
predseda

.....…….……………………...............

Overili overovatelia zápisnice z 1. čiastkovej schôdze:
Ing. Ján Ovsák

.....…….……………………...............

Mgr. Mária Majchrová

.....…….……………………...............

Overili overovatelia zápisnice z 2. čiastkovej schôdze:
Ján Pindják

.....…….……………………...............

Ing. Ján Horník

.....…….……………………...............

