
Príloha č. 9 z VZ 2016 

Uznesenie 

 
z valného zhromaždenia Urbárneho  pozemkového spoločenstva 

Šoltýska konaného dňa 27. júna 2016 o 12:00 hod. v Kultúrnom dome v Šoltýske  

 

 

 

Návrhová komisia zvolená v úvode zhromaždenia v zložení:  

 

 

Ing. Jaroslav Laššák a Ondrej Sihelský  

 

 

navrhla prijať zo zasadnutia zhromaždenia nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 1/VZ 2016:  

Valné zhromaždenie schválilo nasledovných členov do pracovných komisii: Ing. Švantner 

Vladimír – predseda VZ, Miriam Brijakovú – zapisovateľku, Ing. Juraja Laššáka a Miriam 

Brijakovú ako mandátovú komisiu, Jána Adamčiaka a Jána Laššáka (*1942) ako overovateľov 

zápisnice a Ing. Jaroslava Laššáka a Ondreja Sihelského ako členov návrhovej komisie. 

 

Uznesenie č. 2/VZ 2016: 

Valné zhromaždenie berie na vedomie správu mandátovej komisie o účasti:  

Na VZ sa zúčastňuje 86 podielnikov, ktorých podiely predstavujú 252165 hlasov 

z celkového počtu 497201 hlasov čo je 50,72%. 

 

Uznesenie č. 3/ VZ 2016: 

Valné zhromaždenie schvaľuje správu výboru UPS Šoltýska  za obdobie od VZ 2015, 

tak ako ju predniesol predseda výboru Zdenko Briak.  

Schvaľuje správu prednesenú Ing. Jurajom Laššákom o hospodárení UPS a návrh na 

rozdelenie zisku: Odvod do rezervného fondu vo výške 10% čo je 2050,42 Eur a sumu 

10000,- Eur (desaťtisíc) na rozdelenie ako podiel na HV (dividendu) vo výške 0,02 Eur na 1 

m
2
 podielu, a limit pre vyplácanie vo výške nad 5,- (päť) Eur. Podiely pod 5.- Eur zostanú na 

účte UPS a budú vyplatené pre daného člena až vtedy keď mu súhrn za viac účtovných 

období prekročí tento limit. 

 

Uznesenie č. 4/ VZ 2016: 

Valné zhromaždenie schvaľuje správu Dozornej rady spoločenstva za rok 2015, tak 

ako ju predniesol člen DR Ing. Švantner Vladimír. 

 

Uznesenie č. 5/ VZ 2016: 

Valné zhromaždenie schvaľuje Plán práce pre rok 2016, tak ako ho predniesol 

predseda výboru Zdenko Briak. 

 

Uznesenie č. 6/ VZ 2016: 

Valné zhromaždenie neschvaľuje predaj pozemkov pod chatou č. 2417 v lokalite 

Línia (LV 2473 parc. 3150) pre MUDr. Adrianu Nemcovu (na parcelách 7395/16, 

7395/18, 7395/19 a 7395/20 o rozlohe 264 m
2
). 
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Uznesenie č. 7/VZ 2016 : 

Valné zhromaždenie schvaľuje, aby vlastníkov spoločných nehnuteľnosti zastupoval 

výbor UPS a ukladá výboru UPS úlohu urobiť príslušné kroky k návrate pozemkov v lokalite 

Háj a pozemky v extraviláne obce Šoltýska pod správu UPS. 

 

 

 

V Šoltýske 27. júna 2016. 

 

 

 

Za návrhovú komisiu: 

 

      

 Ing. Jaroslav Laššák   

 

 

 

 

 Ondrej Sihelský    

 


