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

Výpis zo zápisnice z 5. rokovania výboru v období 2020/2021 dňa 25.6.2021
Zápisnica v úplnom znení je pre členov spoločenstva k nahliadnutiu v kancelárii Urbáru.
Prítomní

- za výbor:
- za DR:
- ďalší:

Bolek, Chudiak, Jankuliak, Kaššay, Šurin, Uhliarik
Adamiková, Sečová, Viluda
Kaššayová

Program:
1
2
3
4

Voľba overovateľov zápisnice.
Schválenie návrhu ďalšieho postupu voči nájomcovi.
Schválenie plánu činnosti urbáru na rok 2021.
Návrh na vyplatenie odmien výboru a DR za ich činnosť v roku 2020.

K bodu 1
Voľba overovateľov zápisnice.
Výbor schválil (ZA: 6/6) p. Boleka a p. Kaššaya za overovateľov zápisnice.
K bodu 2
Schválenie návrhu ďalšieho postupu voči nájomcovi.
Predseda predložil dnes doručený mail (príloha č. 1) od právnika JUDr. Klinovského s návrhom na
ďalší postup voči firme SKI - GRÚNIKY s.r.o. s prílohou „Základný rámec“ postupu vo vzťahu k firme SKI GRÚNIKY s.r.o.
Po diskusii:
Výbor schválil (ZA: 6/6) predložiť zhromaždeniu na schválenie návrh právnika JUDr. Klinovského na ďalší
postup voči firme SKI - GRÚNIKY s.r.o. bez zmeny tak, ako ho navrhol (príloha č. 1).
K bodu 3
Schválenie plánu činnosti urbáru na rok 2021.
Predseda predložil vypracovaný plán činnosti urbáru na rok 2021. Po jeho odprezentovaní a po
diskusii:
Výbor schválil (ZA: 6/6) plán činnosti urbáru na rok 2021 vypracovaný v tabuľkovej forme v troch rôznych
variantoch (príloha č. 2), ktorý bude prezentovaný na zhromaždení.
K bodu 4
Návrh na vyplatenie odmien výboru a DR za ich činnosť v roku 2020.
Aj napriek náročnosti práce počas roka 2020, ktorá bola náročnejšia ako v „dobrých časoch“, a aj
vzhľadom na výšku zisku a rozhodnutie výboru (aj DR) navrhnúť zhromaždeniu, aby sa zisk za rok 2020
nedelil, sa všetci členovia výboru aj DR zhodli, že sa vyplatenia odmien za rok 2020 zriekajú.
Výbor zobral na vedomie informáciu o zrieknutí sa vyplatenia odmien za rok 2020 všetkými členmi výboru aj
dozornej rady a poveril predsedu s týmto rozhodnutím oboznámiť zhromaždenie pri prezentovaní návrhu na
rozdelenie zisku, v súlade s rozhodnutím podľa bodu 3 programu predošlého výboru.

Zapísal: Ing. Melánia Kaššayová

Overovatelia: Bolek ..................................................

Kaššay .....................................................

