
U Z N E S E N I E 
zo zhromaždenie urbárskeho pozemkového spoločenstva Povrazník

konaného dňa 22.3.2014

1/  zhromaždenie schvaľuje:

   a/ Zmluvu o pozemkovom spoločenstve v zmysle zák. 97/2013 Z.z. počtom 4 187,10  hlasov, čo  
predstavuje 83,07 % všetkých hlasov

   b/ Správu o činnosti UPS za rok 2013
   c/ Plán hlavných úloh a  rozpočet na rok 2014
   d/ Správu odborného lesného hospodára za rok 2013 a plán pestovnej činnosti na rok 2014
   d/ Správu dozornej rady, účtovnú závierku za rok 2013 a preúčtovanie zisku z výsledku hospodárenia 

po zdanení vo výške 13 879,26 Eur na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov
   e/ Vyplatenie podielov na zisku vo výške 2,00 Euro za každý podiel podľa listu vlastníctva č. 205 

v celkovej sume 10 080,00 Eur. V prípade osobného neprevzatia do 30.6.2014 budú čiastky 
zúčtované na osobitný bankový účet a vyplatené budú len na základe žiadosti podielnika        

   f/ Cenník za drevo a služby pre rok 2014     
   e/ Overovateľov zápisnice: Ján Predajniansky, Povrazník č. 34
                                               Ivan Potančok, Strelníky č. 274
 
2/ zhromaždenie ukladá: Výboru a predsedovi UPS

a/ Ťažbu drevnej hmoty a pestovnú činnosť vykonať v roku 2014 podľa plánu úloh
Termín: do 31.12.2014

                                 
b/ Znovu vyzvať Obecné lesy Poniky na dokončenie nápravy cesty v Hôrke,

Termín: do 31.6.2014
                                 
c/ Uzatvoriť nájomné zmluvy za užívanie pozemkov za užívanie trvalých trávnych porastov pre 
poľnohospodársku výrobu na obdobie rokov 2014 až 2018.  
    Za týmto účelom vykonať spoločné zasadnutie zúčastnených strán a to UPS, PD Strelníky a SHR p.
Kantora

Termín: do 30.4.2014
                             

f/  Na prvom zasadnutí predstavenstva po VZ vyhodnotiť jeho priebeh, diskusné príspevky 
a v prípade potreby prijať opatrenia na ich riešenie, ak neboli zahrnuté v už prijatých úlohách

Termín: do 30.4.2014
 

V Povrazníku, dňa 22.3.2014
Overovatelia zápisnice:    Ján Predajniansky ............................
          
                                          Ivan Potančok      .............................
 

                                                                                                  Predseda UPS :                     
                                                                                                   Ján   M a j e r                                            
                                               


