
Zápisnica zo zasadnutia výboru a dozornej rady Pozemkového spoločenstva 
urbárskych lesov a pasienkov Zliechov , ktorá sa konala dňa 11.augusta 2021 

 
 

 

Prítomní: 

Výbor 

Ing.Miroslav Minárik 

Ing.Anton Miko 

Ing. Peter Sagan 

Ing. Milan Uriča 

Peter Múčka 

 

Dozorná rada 

 Viera Ondrejcová  

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Vyhodnotenie Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva urbárskych 

lesov a pasienkov Zliechov sa uskutočnilo  formou korešpondenčného hlasovania 

ku dňu 24. júla 2021. 

3. Návrh uznesenia 

4. Záver 

 

 

1. Zasadnutie výboru otvoril Ing. Miroslav Minárik, privítal členov výboru, skonštatoval 

účasť. Predložil návrh programu zasadnutia. K programu nemali členovia výboru 

pripomienky a program schválili. Kontrolou uznesení bolo zistené, že uznesenia 

z predošlých zasadnutí výboru boli splnené. 

 

2. Výbor sa následne zaoberal vyhodnotením Valného zhromaždenia Pozemkového 

spoločenstva urbárskych lesov a pasienkov Zliechov sa uskutočnilo  formou 

korešpondenčného hlasovania ku dňu 24. júla 2021. 

Členovia výboru  prepočítali hlasovacie lístky z korešpondenčného hlasovania, ktoré 

boli v lehote doručene, po sčítaní bolo skonštatované:  

Doručené bolo  194   hlasovacích lístkov podielnikov, ktorí vlastnia 28 120,03 

hlasov, čo je 75,68 % všetkých hlasov. 

 

Výsledky korešpondenčného hlasovania za uznesenia: 

 

Uznesenie č.1/2021    Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva urbárskych 

lesov a pasienkov Zliechov schvaľuje:  Správu o finančnom hospodárení  za roky 2019 

a 2020. 

 

Za hlasovali podielnici s počtom 24852,13 hlasov, t.j. 88,38 % hlasov  

Proti hlasovali podielnici s počtom 2797,67 hlasov, t.j. 9,95 % hlasov 

Hlasovania sa zdržali  podielnici s počtom 470,23 hlasov, t.j. 1,67 % hlasov 

 



Uznesenie č.2/2021  Valné zhromaždenie  schvaľuje:  Návrhu na vyplatenie podielov 

zo zisku z hospodárenia za roky 2019 a 2020 vo výške  37152,00 Eur podľa 

vlastníckych podielov 

 

Za hlasovali podielnici s počtom 24906,95 hlasov, t.j. 88,57 % hlasov  

Proti hlasovali podielnici s počtom 2797,67 hlasov, t.j. 9,95 % hlasov 

Hlasovania sa zdržali  podielnici s počtom 415,41 hlasov, t.j. 1,48 % hlasov 

 

 

Uznesenie č.3/2021  Valné zhromaždenie spoločenstva berie na vedomie:   

a) Správu predsedu spoločenstva o činnosti spoločenstva a činnosti výboru za roky 2019 

a 2020 

b) Správa dozorne rady,  

c) Správa lesného hospodára 

 

Za hlasovali podielnici s počtom 24484,8 hlasov, t.j. 87,07 % hlasov  

Proti hlasovali podielnici s počtom 3100,66 hlasov, t.j. 11,03 % hlasov 

Hlasovania sa zdržali  podielnici s počtom 534,57 hlasov, t.j. 1,90 % hlasov 

 

Výborom bolo skonštatované, že uznesenia boli schválené. 

 

 

3. Uznesenie  

       Predseda  predložil návrh na uznesenie. 

       4. Záver 

              Predseda výboru Ing. Miroslav Minárik poďakoval členom výboru za účasť na  

zasadnutí. 

      

Zapísal Ing. Anton Miko v.r.                                                 Ing. Miroslav Minárik v.r. 

dňa 11.08.2021                                                                              predseda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č.2/2021 
zo zasadnutia výboru Pozemkového spoločenstva urbárskych lesov 

a pasienkov Zliechov ,  ktorá sa konala dňa 11. augusta 2021 
 

Výbor  Pozemkového spoločenstva urbárskych lesov a pasienkov Zliechov 

Berie na vedomie: 

a) Výsledky korešpondenčného hlasovania z Valného zhromaždenia Pozemkového . 

spoločenstva urbárskych lesov a pasienkov Zliechov sa uskutočnilo  formou 

korešpondenčného hlasovania ku dňu 24. júla 2021. 

 

Konštatuje: 

a) Doručené bolo  194   hlasovacích lístkov podielnikov, ktorí vlastnia 28 120,03 hlasov, 

čo je 75,68 % všetkých hlasov, valné zhromaždenie je uznášaniaschopné . 

b) Uznesenia  1 až 3 boli schválené 

 

Ukladá: 

a) Zabezpečiť finančné prostriedky na vyplácanie podielnikov, v zmysle prijatého 

uznesenia valným zhromaždením 

Termín: 12.08.2021                                            Zodpovední: Ing. Miroslav Minárik 

                                                                                                 Ing. Peter Sagan 

b) Zabezpečiť zoznamy  na vyplácanie podielnikov, v zmysle prijatého uznesenia valným 

zhromaždením 

Termín: 12.08.2021                                            Zodpovední: Ing. Miroslav Minárik 

                                                                                                 Ing. Peter Sagan 

c) Vyplatiť  finančné prostriedky podielnikov, v zmysle prijatého uznesenia valným 

zhromaždením 

Termín: od 12.08.2021                                            Zodpovední: Ing. Anton Miko 

                                                                                                      p. Viera Ondrejcová 

 

V Zliechove dňa 11.08.2021                                                

 

 

                                                                                                           Ing. Miroslav Minárik  v.r.                                                                                   

                                                                                                                     predseda  

 

 


