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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:………………………....................................................................………………………........ 

................................................................................................................................................................ 

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 2020 v znení, ktoré tvorí prílohu 

pozvánky - oznámenia o uskutočnení zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania. 

      □ za                                                     □ proti                                               □ zdržal sa 

 

6. Schvaľuje návrh výboru na rozdelenie časti zisku spoločenstva dosiahnutého hospodárením v roku 

2019 a v roku 2020 v sume 35 000,00 €. 

      □ za                                                     □ proti                                               □ zdržal sa 

 

7. Schvaľuje návrh rozpočtu spoločenstva na rok 2022 v znení tvoriacom prílohu pozvánky - 

oznámenia o uskutočnení zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania 

      □ za                                                     □ proti                                               □ zdržal sa 

 

Voľba náhradníkov do výboru a dozornej rady 

Za náhradníkov do Výboru volím: 

1.) Ján Littva, Záhumnie 296/47, Liptovské Sliače 034 84 

2.) Miroslav Littva, Záhrady 586/35, Liptovské Sliače 034 84 

3.) Dušan Sliacky, Vyšnianska 1390/9, Liptovské Sliače 034 84 

4.) ................................................................................................... 

5.) ................................................................................................... 

6.) ................................................................................................... 

7.) ................................................................................................... 
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Za náhradníkov do Dozornej rady volím:   

1.) Ľubomír Dobrík, Stupy 1467/23, Liptovské Sliače 034 84 

2.) Václav Mrva, A. Bernoláka 19, Ružomberok 034 01 

3.) ................................................................................................... 

 
 

Správnosť údajov potvrdzujem svojim podpisom. Zároveň dávam súhlas so spracovaním 

mojich osobných údajov za účelom hlasovania na Zhromaždení PSUOOL. Sliače 

korešpondenčným hlasovaním konaného dňa 30.12.2021. 

 
 

V………………………., dňa……………...2021          

 

 

                ………………………………. 

                                                                                                          podpis člena spoločenstva 
 

Poučenie o spôsobe vyplnenia hlasovacieho lístka: 

Do hlasovacieho lístka čitateľne vpíšte miesto a dátum podpísania a hlasovací lístok podpíšte. 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 hlaso-

vania 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. 

Poučenie o spôsobe voľby náhradníkov do výboru a dozornej rady 

Za náhradníkov do výboru je možné zvoliť najviac sedem osôb, za náhradníkov do dozornej rady je možné 

zvoliť najviac tri osoby. Voľba náhradníkov sa uskutoční zakrúžkovaním čísla kandidáta. 

Za náhradníka budú zvolení tí kandidáti, ktorí spĺňajú podmienky na zvolenie za členov výboru, resp. dozornej 

rady vyplývajúce zo zákona o pozemkových spoločenstvách, zmluvy o založení spoločenstva a stanov a ktorí 

dostanú najviac platných hlasov. Pre platnosť voľby náhradník sa vyžaduje, aby za kandidáta hlasovala nad-

polovičná väčšina členov spoločenstva, ktorých podiely nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond, alebo 

správca. 


