
                                               

U  Z  N  E  S  E  N  I  E
zo Zhromaždenia Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Povrazníku,

konaného dňa 25.3.2017  
 

1/   Zhromaždenie schvaľuje 

      a/  Správu o činnosti UPS za rok 2016, plán hlavných úloh a rozpočet na rok 2017,

      b/  Správu odborného lesného hospodára za rok 2016 a plán pestovnej činnosti na rok 2017,

      c/  Správu dozornej rady  a účtovnú závierku za rok 2016, preúčtovanie zisku z výsledku     
     hospodárenia po zdanení vo výške 8 568,36 €  na účet 428 – Nerozdelený zisk z minulých  
     rokov,

      d/  Návrh na rozdelenie zisku:
           Vyplatenie podielov na zisku vo výške 2,00 € za každý vlastnícky podiel podľa
            listu vlastníctva č. LV 205, v celkovej výške 10 080,00 Eur. V prípade osobného 
            neprevzatia do 30.6.2017 budú podiely odoslané oprávneným poštovou    
            poukážkou.  
            U členov, na ktorých je evidovaný exekučný príkaz na podiely a u členov so  
            správou Slov. pozemkového fondu zúčtovanie na osobitný účet v banke.
        
       e/  Premlčanie nevyplatených podielov za rok 2013 uložených na vkladovom účte
            v Prima banke so stavom k 31.12.2016 vo výške 1 116,80 Eur.

       f/  Cenník za drevo, nájmy pozemkov a služby pre rok 2017,

       g/  Doplnok  Zmluvy o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoloč-
            nej nehnuteľnosti č. 2 v zmysle § 5 Zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových 
            spoločenstvách,

       h/  Zakúpenie osobného motorového vozidla pre potreby UPS v hodnote do
              10 000,- Eur,

       i/  Výsledky volieb do :
- výboru p. Milana Filadelfiho, nar.24.12.1953,Povrazník 53
- dozornej rady p. Vladimíra Kantora, nar. 11.7.1955, Povrazník 20

             j/  Overovateľa zápisnice : 
                        -  Predajniansky Ján, Povrazník 34, člen dozornej rady

2/    Zhromaždenie ukladá: 

       Výboru a predsedovi UPS

       a/  Okresnému úradu B. Bystrica zaslať oznámenie o uskutočnení zhromaždenia podielnikov 
      a návrh zmien na zápis vyplývajúcich z prijatého doplnku Zmluvy o pozemkovom      
      spoločenstve a výsledkov doplňujúcich volieb do výboru a dozornej rady

                                                                          Termín: do 25.4.2017



      b/  Vypracovať Rozhodnutie o premlčaní práv na vyplatenie podielov za rok 2013 
           a odpise záväzkov vo výške 1 116,80 Eur u podielnikov so stavom k 31.12.2016 
            
                                                                          Termín: do 31.3.2017

      c/  Na prvom zasadnutí výboru 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 30.4.2017

      d/  Zabezpečiť splnenie úloh vyplývajúcich z prijatých plánov hlavných úloh 
           a pestovnej činnosti na rok 2017,
                                                                          Termín: do 31.12.2017

V Povrazníku, dňa 25.3.2017

Vyhotovil: Podpredseda Ing. Vladimír Kováč .................................

Za dozornú radu:  Predajniansky  Ján            ......................................

                                        

                                                                     Predseda UPS :

                                                                     Ján   M a j e r
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