Pozemkové spoločenstvo urbariát Martinček
Uznesenie Valného zhromaždenia členov Pozemkového spoločenstva
urbariát Martinček konaného dňa 07.03.2020 o 14.00 hod v Kultúrnom
dome Martinček.
______________________________________________________________
I. Valné zhromaždenie berie na vedomie:
a/
b/
c/
d/

Správu o činnosti PSU Martinček.
Správu o hospodárení za rok 2019.
Správu odborného lesného hospodára.
Správu dozornej rady.

II. Valné zhromaždenie schvaľuje:
a/ Výsledky volieb výboru PSU Martinček a výsledky volieb dozornej rady PSU
Martinček:
1. Zvolení členovia výboru PSU Martinček:
- Juraj Bobek ,
Martinček 81
zvolený s počtom ....822,25... hlasov.
- Oľga Jurčová,
Martinček 116
zvolená s počtom: ...956,15....hlasov.
- Ing. Marián Jarabák , Martinček 58
zvolený s počtom .....918,99...hlasov.
- Ferdinand Kohút,
Martinček 112
zvolený s počtom: ....833,99.. hlasov.
- Bc.Gabriela Kohútová , Martinček 113
zvolená s počtom: ....875,35...hlasov.
2. Zvolený náhradník za členov výboru PSU Martinček:
- Dušan Pavlík,
Martinček 27
zvolený s počtom: ....801,10... hlasov.

3. Zvolení členovia dozornej rady PSU Martinček:
- Ing.Marián Hančík,
Martinček 106
zvolený s počtom .....956,15...hlasov.
- Štefan Kohút,
Martinček 46
zvolený s počtom .....956,15...hlasov.
- Mgr.Danka Surová,
Martinček 37
- zvolená s počtom: ....956,15...hlasov.

-2b/
c/
d/
e/
f/
g/

Účtovnú závierku za rok 2019.
Vyplatenie odmien za rok 2019 pre členov výboru a členov dozornej rady, vo
výške 1 565,18 .- €.
Vyplatenie mzdy Odbornému lesnému hospodárovi za rok 2019 vo výške
vo výške 500 .- €.
Vyplatenie členských podielov za rok 2019 vo výške: 6 748, 10 .- €.
Schvaľuje plán hlavných úloh na rok 2020.
Schvaľuje finančný plán na rok 2020.

III. Právny záver - uznášania schopnosť Valného zhromaždenia PSU Martinček:
a/ Členovia PSU Martinček, a SPF majú spolu 1538, 92 hlasov.
b/ Členovia PSU Martinček bez SPF majú 1259 hlasov. / polovica je 629,5 hlasov./
c/ Valného zhromaždenia PSU Martinček sa zúčastnilo .94 členov, ktorí majú
spolu: 960,23. hlasov, čo predstavuje nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov.
d/ Za uznesenia v bodoch: II.a/ b/,c/,d/,e/,f/,g/, hlasovali členovia spoločenstva, ktorých
hlasy predstavujú: .76,27 % hlasov, čo je nadpolovičná väčšina všetkých hlasov
členov spoločenstva, bez hlasov, s ktorými nakladá SPF. Zároveň je to aj
nadpolovičná väčšina všetkých hlasov PSU Martinček aj s hlasmi SPF.
e/ Valné zhromaždenie bolo uznášania schopné schváliť všetky body uznesenia.
f/ Podľa Zákona č. 97/2013, § 15, ods. 2/, o pozemkových spoločenstvách a jeho
novely č. 110/2018, § 14 ods.7 a § 15 ods.2, je na schválenie uznesení v bodoch:
II. a/,b/,c/,d/,e/,f/,g/, potrebná nadpolovičná väčšina hlasov spoločenstva, bez
hlasov, s ktorými nakladá SPF. Podľa počtu hlasov členov spoločenstva prítomných
na zhromaždení, bola táto podmienka splnená.

V Martinčeku dňa 07.03.2020

Ferdinand Kohút
podpredseda PSU Martinček

Róbert Kohút
predseda PSU Martinček

