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Pozemkové spoločenstvo urbáru občanov obce Liptovské Sliače, Seč 635/2, 03484 

IČO: 00631973, e-mail: urbarsliace@zoznam.sk 
 

HLASOVACÍ LÍSTOK 
 

Člen spoločenstva - vlastník podielov spoločnej nehnuteľnosti: 

 
Meno a Priezvisko:…………………….....................................................................….....…………... 

Adresa:………………………....................................................................………………………........ 

Č.účtu:.................................................................................................................................................... 

Dátum narodenia:…………................................................................................................................... 

Počet hlasov:……………................................................................................................................…... 

Zhromaždenie: 
 

1. Schvaľuje, že Výbor PSUOOL. Sliače, ktorý pri korešpondenčnom hlasovaní zastupuje funkciu návrhovej 

a mandátovej komisie, za prítomnosti Dozornej rady sčíta hlasy a vypracuje zápisnicu o hlasovaní. 

       □ za                                                     □ proti                                               □ zdržal sa 
 

2. Berie na vedomie správu o činnosti PSUOOL. Sliače. 

      □ za                                                     □ proti                                               □ zdržal sa 
 

3. Berie na vedomie Správu Dozornej rady. 

      □ za                                                     □ proti                                               □ zdržal sa 
 

4. Berie na vedomie správu Odborného Lesného Hospodára OLH. 

      □ za                                                     □ proti                                               □ zdržal sa 
 

5. Schvaľuje ročnú účtovnú závierku PSUOOL. Sliače za rok 2019 v znení, ktoré tvorí prílohu pozvánky - 

oznámenia o uskutočnení zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania. 

      □ za                                                     □ proti                                               □ zdržal sa 
 

6. Schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy pre Svojpomocné podielnické družstvo Sliačan, na vybudovanie 

prístrešku pre ovce a príjazdovej cesty k prístrešku v znení tvoriacom prílohu pozvánky - oznámenia 

o uskutočnení zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania. 

      □ za                                                     □ proti                                               □ zdržal sa 
 

7. Schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy pre PD Lisková – L. Sliače na užívanie pozemkov v lokalite 

Mraviská na poľnohospodárske účely v znení tvoriacom prílohu pozvánky - oznámenia o uskutočnení 

zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania 

      □ za                                                     □ proti                                               □ zdržal sa 
 

8. Schvaľuje návrh rozpočtu spoločenstva na rok 2021 v znení tvoriacom prílohu pozvánky - oznámenia 

o uskutočnení zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania 

      □ za                                                     □ proti                                               □ zdržal sa 
 

Správnosť údajov potvrdzujem svojim podpisom. Zároveň dávam súhlas so spracovaním 

mojich osobných údajov za účelom hlasovania na Zhromaždení PSUOOL.Sliače 

korešpondenčným hlasovaním konaného dňa 30.12.2020. 
 

 

V………………………., dňa……………...2020          

                ………………………………. 

                                                                                                          podpis člena spoločenstva 
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SPLNOMOCNENIE 

 

Podpísaný člen spoločenstva, splnomocňujem pána Miroslava Bieleného, ktorý zastáva funkciu predsedu 

spoločenstva: 
- dátum narodenia: 17.07.1975,  

- bydlisko: Pod Pivničiskom 364/12, Liptovské Sliače 03484, 
aby ma ohľadne môjho spoluvlastníckeho podielu spoločnej nehnuteľnosti podrobne popísanej v článku 2 

Zmluvy o pozemkovom spoločenstve a v jej prílohách, zastupoval vo všetkých veciach týkajúcich sa práva 

poľovníctva, najmä ho splnomocňujem: 
- aby za mňa prijímal doručované písomnosti, vrátane pozvánky na zhromaždenie vlastníkov poľovných 

pozemkov zvolaného podľa § 5 zák. č. 274/2009 Z.z. (najmä za účelom rozhodnutia o uznaní poľovného 

revíru, zmeny jeho hraníc, alebo zániku a rozhodnutia o spôsobe užívania poľovného revíru), zápisnice zo 

zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov zvolaného podľa § 5 zák. č. 274/2009 Z.z. 

- aby v mojom mene zvolal zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov podľa § 5 zák. č. 274/2009 Z.z. 

- aby sa za mňa zúčastnil na zhromaždení vlastníkov zvolanom podľa § 5 zák. č. 274/2009 Z.z. , hlasoval 

na ňom (najmä o uznaní poľovného revíru, zmene jeho hraníc, alebo o jeho zániku a rozhodnutia 

o spôsobe užívania poľovného revíru) a volil na ňom splnomocnencov 

- na zastupovanie v správnych a súdnych konaniach týkajúcich sa práva poľovníctva (predovšetkým správ-

neho konania o schválenie zmluvy o nájme výkonu práva poľovníctva podľa zák. č. 23/1962 Zb., správ-

neho konania o uznanie poľovného revíru, zmenu jeho hraníc, alebo zánik poľovného revíru, zaevidova-

nie a zrušenie evidencie zmluvy o užívaní poľovného revíru uzavretej podľa § 12, podľa § 12a, alebo 

podľa § 13 zák. č. 274/2009 Z.z., súdneho konania o určenie neplatnosti uznesení prijatých na zhromaž-

dení vlastníkov poľovných pozemkov zvolaného podľa § 5 zák. č. 274/2009 Z.z., súdneho konania 

o určenie neplatnosti zmluvy o užívaní poľovného revíru uzavretej podľa § 12 alebo § 13 zák. č. 

274/2009 Z.z., súdneho konania o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu), vrátane podá-

vania návrhov a žiadosti, uplatňovania nárokov a vzdávania sa nárokov, uzatvárania súdnych zmierov 

a mimosúdnych dohôd, podávania riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov a vzdávania sa ich, 

a prijímania všetkých podaní a rozhodnutí správnych orgánov a podaní ostatných účastníkov správnych 

konaní, ktoré sú alebo mali by byť adresované mne. 
 

 

 

V………………………., dňa……………...2020    

                     

  ………………………………. 

                                                                                                             podpis člena spoločenstva 

 

Poučenie o spôsobe vyplnenia hlasovacieho lístka: 

Do hlasovacieho lístka čitateľne vpíšte svoje meno, adresu a dátum narodenia, miesto a dátum podpísania 

a hlasovací lístok podpíšte. Na hlasovací lístok bez vyplnených identifikačných údajov člena spoločenstva 

a na nepodpísaný hlasovací lístok sa nebude prihliadať. Pri hlasovaní o jednotlivých bodoch si vyberte z 

možností, ktorú označíte krížikom. Na inú úpravu hlasovacieho lístka (napr. zakrúžkovanie, podčiarknutie 

a pod.) sa nebude prihliadať. V každom hlasovacom bode môžete označiť iba jednu z možností. V prípade 

označenia viacerých možností hlasovania k jednotlivému bodu programu sa na toto konkrétne hlasovanie 

nebude prihliadať.  Opravu hlasovania je možné vykonať tak, že označený krížik preškrtnete a k tejto 

preškrtnutej možnosti pripojíte svoj podpis. Následne označte krížikom Vami vybranú možnosť. 

V prípade, že k preškrtnutému krížiku nebude pripojený Váš podpis, krížik sa bude považovať za Vaše platné 

hlasovanie. 

 

V prípade, že hodláte svojím zastupovaním vo veciach poľovníctva poveriť pána Miroslava Bieleného, 

predsedu spoločenstva, uveďte v splnomocnení dátum a miesto podpísania a splnomocnenie podpíšte. 


