
                                                
 

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

konaného dňa 24.3.2018   
  
 
1/   Zhromaždenie schvaľuje dňom 1.4.2018 do 31.3.2021  
 

a. Do funkcie predsedu spoločenstva: p. Ján Majer, bytom Banská Bystrica, ul. 
Kráľovohoľská, s počtom 71 hlasov, 
 

b. Za člena výboru: 
Ing.  Kováč Vladimír, B. Bystrica, ul. Družby, s počtom 68 hlasov, do funkcie 
podpredseda UPS 
    
Predajnianska Anna, Povrazník, s počtom 69 hlasov, 
 
Filadelfih Milan, Povrazník, s počtom 66 hlasov, 
                                                                 
Kantorová Jana, Povrazník, s počtom 65 hlasov, 
 
Za prvého náhradníka ako člena výboru bol zvolený: 
Kováč  Ivan,  Povrazník, s počtom 1 hlas. 
 

c. Do dozornej rady: 
Kováč Igor,  Slov. Ľupča, Osloboditeľov  s počtom 66 hlasov, do funkcie predsedu 
 
Predajniansky Ján, Povrazník, s počtom 67 hlasov, člen, 
 
Kantor Vladimír, Povrazník, s počtom 61 hlasov, člen, 
 
Za prvého náhradníka ako člena dozornej rady bol zvolený: 
Potančok Dušan, Povrazník, s počtom 3 hlasov, 
 

d. Správu o činnosti UPS za rok 2017, plán hlavných úloh a rozpočet na rok 2018, 
 

e. Správu odborného lesného hospodára za rok 2017 a plán pestovnej činnosti na rok 2018, 
 

f. Správu dozornej rady  a účtovnú závierku za rok 2017, preúčtovanie straty z výsledku 
hospodárenia  vo výške 4 006,91 €  na ťarchu účetu 428 – Nerozdelený zisk z minulých 
rokov, 

 
g. Premlčanie nevyplatených podielov za rok 2014 uložených na vkladovom účte v Prima 

banke so stavom k 31.12.2017 vo výške 1 134,20 Eur a ich odpis zo záväzkov z účtovnej 
evidencie. 

 
h. Cenník za drevo a služby pre rok 2018, 

 
i. Overovateľa zápisnice:  



- Predajniansky Ján, Povrazník, 
- Kantor Vladimír, Povrazník 

 
 

2/    Zhromaždenie ukladá:  
 
       Výboru a predsedovi UPS 
 

a. Okresnému úradu B. Bystrica zaslať oznámenie o uskutočnení Valného zhromaždenia 
a hlásenie zmien do registra funkcionárov po voľbách do orgánov spoločenstva 

 
Termín: do 24.4.2018 

 
b. Vypracovať Rozhodnutie o premlčaní práv na vyplatenie podielov za rok 2014 a odpise 

záväzkov vo výške 1 134,20 Eur u podielnikov so stavom k 31.12.2017  
 

Termín: do 31.3.2018 
 

c. Zabezpečiť splnenie úloh vyplývajúcich z prijatých plánov hlavných úloh a pestovnej 
činnosti na rok 2018, 

Termín: do 31.12.2018 
 

d. 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 30.4.2018 
 
 

 
 
 

 
 

V Povrazníku, dňa 24.3.2018 
 
Vyhotovil: Ing. Vladimír Kováč                    ...................................... 
 
 
Za dozornú radu:  Predajniansky  Ján            ...................................... 
   Kantor Vladimír               ...................................... 
 
                                         
 
 
 
                                                                     Predseda UPS : 
 
                                                                     Ján   M a j e r 


