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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

26. 6. 2022 o 9:00 hod. (nedeľa) v sále Urbárskeho domu, na ul. Mlynskej 640/47 v Námestove
so začiatkom prezentácie prítomných o 8:00 hod.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nezabudnite si priniesť občiansky preukaz, potrebný k prezentácii!

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

Otvorenie a voľba predsedu zhromaždenia
Voľba orgánov zhromaždenia a zapisovateľa
Schválenie programu
Kontrola plnenia uznesení zhromaždenia z roku 2021
Schválenie - správ za rok 2021 o lesníckych činnostiach, o hospodárení, o činnosti DR,
- návrhu na rozdelenie zisku a vyplatenie podielov a odmien výboru a DR
- plánu činnosti s premietnutím do očakávaných ekonomických výsledkov na rok 2022
6. Doplňujúce voľby do výboru (Nie sú nevyhnutné - na budúci rok sa budú konať riadne voľby do výboru aj dozornej rady. Výbor
má stále 5 zo 7 členov a je plne funkčný. V prípade vôle zhromaždenia o doplnenie výboru sa doplňujúce voľby uskutočnia.

7. Schválenie dodatkov k základným dokumentom (zmluva, stanovy, interná smernica)
8. Informácia o problémoch v nájomnom vzťahu so SKI-Grúniky, s.r.o. (firmou Kornhauserovcov)
9. Oznámenie ponuky podielov na predaj
10. Diskusia
11. Záver
Vážení členovia! Vaša účasť na zhromaždení je potrebná a to nielen z dôvodu potreby schválenia rozdelenia zisku,
aby bolo možné vyplatiť podiely za rok 2021.
V prípade potreby sa zhromaždenia môžete zúčastniť aj prostredníctvom svojho zástupcu na základe
splnomocnenia, na čo môžete využiť predtlač na druhej strane. Mená členov výboru (Bolek František, Jankuliak Martin,
Kaššay Marián, Šurin Milan, Uhliarik Milan) a dozornej rady (Adamiková Marta, Sečová Etela, Viluda Vladimír) uvádzame pre prípad,
ak by ste chceli splnomocniť niekoho z nich.
Do predtlače prosíme uveďte aj Vaše aktuálne kontaktné údaje - bankový účet, telefónne číslo, mail,
prípadne adresu, ak ste to neurobili v minulosti, alebo došlo k ich zmene. Vyplnené ich prineste na zhromaždenie,
alebo pošlite mail-om. Ak nemáte bankový účet napíšte: „NEMÁM BANKOVÝ ÚČET“.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................

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 _____. ___. 2022 na čiastkovej schôdzi zhromaždenia spoločenstva Urbár Námestovo, pozemkové spoločenstvo
Podpis zastupujúceho _____________________________ podpis pozvaného člena ______________________________
V ____________________________________ dňa _____. ___. 2022
Kontaktujte ma prosím na uvedenú e-mailovú adresu:

Kontaktujte ma prosím na uvedené telefónne číslo:

Podiely si prajem posielať na uvedený bankový účet:

S K

__________________________
Meno a podpis podielnika:

Stále evidujeme nevyplatené podiely z minulých období podielnikom, ktorých nevieme identifikovať, alebo
ktorým sa pošte z rôznych dôvodov nepodarilo podiely doručiť. O nevyplatených podieloch sa informujte
u účtovníčky na tel. čísle 043/5522205, alebo 0917 552864.
Návrhy na uznesenia, zmeny a doplnky k programu nám posielajte vopred, najlepšie elektronickou poštou.
O ponuke podielov na predaj nás prosím informujte s predstihom – najlepšie do 15.6.2022, aby sme mohli
ponuky zosumarizovať, zverejniť na zhromaždení a následne aj na stránke urbáru.
Podľa §9 ods.8 zákona 97/2013: Ak vlastník podielu na spoločnej nehnuteľnosti prevádza spoluvlastnícky
podiel na tretiu osobu, je povinný ho ponúknuť ostatným vlastníkom podielov na spoločnej nehnuteľnosti.
V takom prípade v súlade s čl.III ods. 4 Zmluvy o pozemkovom spoločenstve je vlastník podielu na spoločnej
nehnuteľnosti povinný zverejniť ponuku podielov na predaj všetkým podielnikom aj s uvedením ceny, aby bolo
možné splniť podmienku, že podiel nie je možné previesť tretej strane za podmienok výhodnejších, než ktoré boli
ponúknuté ostatným členom spoločenstva. Ak o podiel (ponúknutý všetkým podielnikom aj s uvedením ceny)
neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov alebo v ich mene spoločenstvo podľa §9 ods.10 zákona 97/2013, možno
ho previesť tretej osobe. Ak podielnik zverejní ponuku podielov na predaj bez zverejnenia ceny, nemôže ich predať
tretej osobe - iba podielnikom.
Podľa §14 odsek 3 zákona 97/2013 „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,
podľa usmernenia Mgr. M. Illáša z legislatívneho odboru Ministerstva pôdohospodárstva, je povinný ponúkať svoj podiel
ostatným (všetkým) spoluvlastníkom samostatne na vlastné náklady.

Ak sa časom podielnik rozhodne cenu oznámenú na zhromaždení ostatným podielnikom znížiť (tretej strane),
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 je naopak možné jednoducho
zvyšovať v závislosti od záujmu prípadných kupcov.
Ak zhromaždenie o prerokovávaných záležitostiach nerozhodne potrebnou väčšinou hlasov, bude sa toto zasadnutie
považovať za 1. čiastkovú schôdzu a dňa 6. 7. 2022 (streda) o 10:00 hod. sa uskutoční 2. čiastková schôdza zasadnutia
zhromaždenia v sále Urbárskeho domu na ul. Mlynskej 640/47 v Námestove, so začiatkom prezentácie o 9:00 hod.
Či sa 2. čiastková schôdza uskutoční, bude výbor informovať na internetovej stránke www.urbarno.sk najneskôr 1. 7.
2022.

Tešíme sa na stretnutie s vami.
V Námestove 20. 5. 2022

Mgr. Milan Uhliarik
predseda

