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

ZÁPISNICA 

zo Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva urbáru občanov obce 

Liptovské Sliače uskutočneného dňa 30.12.2021 

formou korešpondenčného hlasovania 

_______________________________________________________________ 

 

Dňa 30.12.2021 v sídle PSUOO Liptovské Sliače zasadol  o 9:10 Výbor za účasti Dozornej 

rady. Zo zasadnutia Výboru bola spísaná táto zápisnica.  

Spoločného zasadnutia výboru a dozornej rady sa zúčastnili 7 členovia týchto orgánov.  

Prílohou zápisnice je prezenčná listina členov výboru a dozornej rady prítomných na 

zasadnutí.  

Zasadnutie výboru otvoril predseda, ktorý poveril Martina Bartíka spísaním zápisnice zo 

zasadnutia a určil, že overovateľmi zápisnice budú všetci členovia dozornej rady.  

 

Predseda spoločenstva konštatoval, že:  

 

1. Zmluva o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti  

v článku 3. v bode 3.2.3. umožňuje Výboru rozhodnúť o uskutočnení zasadnutia 

Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva urbáru občanov obce Liptovské Sliače 

(ďalej aj „PSUOO Liptovské Sliače“) formou korešpondenčného hlasovania.   

 

2. Mimoriadne opatrenia prijaté Úradom vlády SR, Ústredným krízovým štábom SR a 

Úradom verejného zdravotníctva proti šíreniu vírusu COVID – 19 znemožnili zvolať 

riadne valné zhromaždenie členov nášho PSUOO Liptovské Sliače.  

 

3. Výbor PSUOOL Sliače uznesením zo zasadnutia 02.11.2021 rozhodol o zorganizovaní 

zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania.   

 

4. Všetkým členom pozemkového spoločenstva bola zaslaná pozvánka – oznámenie 

o uskutočnení zhromaždenia korešpondenčnou formou s hlasovacím lístkom. 
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5. Pozvánka obsahovala nasledovné poučenia:  

Poučenie o spôsobe korešpondečného hlasovania: 

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.  

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 uskutočňuje vpísaním mena 

a adresy kandidáta, pričom voliť je možné aj osoby, ktoré sa do 29.11.2021 za kandidátov 

neprihlásili.  

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 nadpolovičná väčšina členov spoločenstva, 

ktorých podiely nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond, alebo správca.   

Hlasovací lístok vložte do pripojenej návratkovej obálky, na ktorej uvediete adresu 

odosielateľa a obálku s upraveným hlasovacím lístkom doručte na adresu sídla spoločenstva 

buď poštou, v takomto prípade musí byť zásielka podaná na pošte najneskôr dňa 23.12.2021 

(vzhľadom na čas dodania listovej zásielky 2 pracovné dní po dni jej podania), alebo osobne 

členom výboru a dozornej rady, prípadne v kancelárii v dňoch 10.12., 17.12., 23.12.2021. 

počas úradných hodín, doobeda v čase od 10:00  do 12:00 a poobede v čase od 15:00 do 17:00  

najneskôr dňa 29.12.2021.  Na hlasovacie lístky, ktoré do 29.12.2021 nebudú doručené na 

adresu sídla spoločenstva, sa nebude prihliadať. 

Dňa 30.12.2021. Výbor PSUOOL. Sliače, ktorý pri korešpondenčnom hlasovaní zastupuje 

funkciu návrhovej a mandátovej komisie, za prítomnosti Dozornej rady sčíta hlasy a vyhotoví 

zápisnicu o hlasovaní.  

Na schválenie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov 

spoločenstva. 
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6. Pozvánka obsahovala nasledovný Program Zhromaždenia:  

1.) Schválenie orgánov zhromaždenia – funkciu návrhovej a mandátovej komisie bude 

plniť výbor, ktorého členovia za prítomnosti členov dozornej rady sčítajú hlasy 

a vyhotovia zápisnicu o hlasovaní.  

2.) Správa výboru o činnosti spoločenstva.  

3.) Správa dozornej rady. 

4.) Správa odborného lesného hospodára. 

5.) Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2020  

6.) Voľba náhradníkov do DR a Výboru 

7.) Schválenie návrhu rozpočtu spoločenstva na rok 2022.  

 

7. Prílohou pozvánky boli:  

- Správa výboru o činnosti PSUOOL. Sliače 

- Správa o finančnom hospodárení  

- Správa Dozornej rady. 

- Správa OLH o plnení úloh v pestovnej a ťažobnej činnosti za rok 2021 a plán na rok 2022 

- Účtovná uzávierka spoločenstva za rok 2020 

- Návrh rozpočtu spoločenstva na rok 2022  

- Hlasovací lístok 

- Ponuka pani Oľgy Rajniakovej na predaj podielov  

- Návratková obálka. 

 

8. Pozvánka – oznámenie o uskutočnení zhromaždenia korešpondenčnou formou 

s hlasovacím lístkom a jej prílohy tvoria prílohu tejto zápisnice.  

 

 

Predseda spoločenstva predložil zasadnutiu všetky neotvorené návratové obálky, ktoré boli 

spoločenstvu doručené a poveril Miroslava Bartíka, Martina Bartíka a Jozefa Priesola ich 

otvorením.   

Na otvorenie obálok dozerali prítomní členovia dozornej rady. Následne došlo k overeniu 

platnosti hlasovacích lístkov a sčítaniu hlasov.   

Overenie platnosti hlasovacích lístkov a sčítanie hlasov realizovali všetci prítomní členovia 

výboru pod kontrolou prítomných členov dozornej rady.   

 

 

I. Určenie počtu hlasov jednotlivých členov spoločenstva 

 

Podľa § 15 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách  (ďalej aj „zákon“):   
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(1) Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní zhromaždenia rovnaký pomer hlasov, aký 

mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností podľa § 9 ods. 

4. Spoločenstvo, ktoré je členom seba samého, nemá pri rozhodovaní zhromaždenia žiadne 

hlasy. 

 

Podľa článku 4. Práva a povinnosti členov spoločenstva, bod 4.6. Zmluvy o založení 

pozemkového spoločenstva (ďalej aj „Zmluva“): „Počet členov hlasov spoločenstva sa podľa 

veľkosti jeho spoluvlastníckeho podielu vypočíta tak, že sa sčíta počet m2 pripadajúci na 

veľkosť spoluvlastníckeho podielu člena spoločenstva na každom liste vlastníctva , na ktorom 

je vedená spoločná nehnuteľnosť, s presnosťou na dve desatinné miesta  na základe 

matematického zaokrúhľovania a následne sa sčíta takto určený počet m2 spolu za všetky 

listy vlastníctva , na ktorých je vedená spoločná nehnuteľnosť. Členovi spoločenstva patrí za 

každých 700 m2 určených podľa predchádzajúcej vety jeden hlas pri výkone práv 

a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve. Celkový počet všetkých hlasov členov 

spoločenstva pri výkone ich práv a povinností predstavuje súčet všetkých hlasov všetkých 

členov spoločenstva.“  

 

Podľa článku V. bod 4 Stanov PSUOO L. Sliače (ďalej aj „Stanov“) má člen spoločenstva 1 

hlas na každých začatých 700 m2 svojho spoluvlastníckeho podielu na spoločnej 

nehnuteľnosti. 

 

V súlade s týmito ustanoveniami zákona a vnútorných predpisov spoločenstva sú každému 

členovi spoločenstva pridelené hlasy v počte 1 hlas na každých začatých 700 m2 svojho 

spoluvlastníckeho podielu na spoločnej nehnuteľnosti.  

 

II. Uznášaniaschopnosť zasadnutia zhromaždenia  

 

Výbor sčítaním doručených návratových obálok a overením ich platnosti zistil, že do 

29.12.2021 bolo do sídla spoločenstva doručených celkom 440 odpovedných obálok, 

z ktorých 438 bolo platných.  Platné odpovedné obálky zaslali členovia spoločenstva, ktorých 

výmera predstavuje 282 ha 3969 m
2
 a ktorí disponujú celkovým počtom hlasov 4257.  

Celková výmera spoločnej nehnuteľnosti predstavuje 708ha 4488,91 m2.  
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Kvórum ktorého spôsob výpočtu je uvedený nižšie, predstavuje nadpolovičná väčšina hlasov, 

t.j. 4102 hlasov – t.j. ½ z celkového počtu hlasov členov spoločenstva, ktorí sú oprávnení 

hlasovať (8203 hlasov).   

Nakoľko odpovedné obálky doručili spoločenstvu členovia, ktorých spoluvlastnícke podiely 

predstavujú 4257 hlasov, čo predstavuje 51,90% z 8203 hlasov, Výbor skonštatoval, že 

zhromaždenie je uznášaniaschopné.    

 

III. KVÓRUM  

 

Podľa § 15 zákona:  

(1) Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní zhromaždenia rovnaký pomer hlasov, aký 

mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností podľa § 9 ods. 

4. Spoločenstvo, ktoré je členom seba samého, nemá pri rozhodovaní zhromaždenia žiadne 

hlasy. 

 (2) Zhromaždenie rozhoduje podľa § 14 ods. 7 písm. a), b), i) a j) nadpolovičnou väčšinou 

hlasov všetkých členov spoločenstva; o veciach podľa § 14 ods. 7 písm. c), f), g), h) a k) 

zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých 

podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond podľa § 10 

ods. 1 a 2 a ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nespravuje alebo s 

ktorými nenakladá správca. O veciach podľa § 14 ods. 7 písm. d) a e) rozhodujú len vlastníci 

spoločnej nehnuteľnosti nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov. Prehlasovaní členovia 

spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia 

zhromaždenia. 

 (3) Hlas člena spoločenstva, ktorý nie je známy a ktorého podiel nespravuje a s ktorým 

nenakladá fond ani správca, sa pri rozhodovaní zhromaždenia nezohľadňuje. 

 

Zhromaždeniu neboli predložené návrhy uznesení o veciach upravených v § 14 ods. 7 zákona 

pod písmenami:  

a) schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny okrem zmien v zozname členov a zozname 

nehnuteľností, 

b) schvaľovať stanovy a ich zmeny,  
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i) rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo 

do družstva, 

j) rozhodovať o zrušení spoločenstva, 

kvórum preto nepredstavovala nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov spoločenstva,  

ale len návrhy uznesení vo veciach upravených v tomto ustanovení pod písmenami: 

f) rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a 

spoločne obhospodarovaných nehnuteľností a nakladaní s majetkom spoločenstva, 

g) schvaľovať účtovnú závierku, 

h) rozhodovať o rozdelení zisku a majetku spoločenstva určenom na rozdelenie medzi členov 

spoločenstva a spôsobe úhrady straty, 

kvórum preto predstavovalo hlasy všetkých členov spoločenstva, ktorých podiely na 

spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond podľa § 10 ods. 1 a 2 a 

ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými 

nenakladá správca. 

 

Podľa článku 3. Orgány spoločenstva, ich oprávnenia a povinnosti, bodu 3.2.6. Zmluvy:   

Zhromaždenie rozhoduje podľa bodu 3.2.4.  písm. a), b), i) a j) nadpolovičnou väčšinou 

hlasov všetkých členov spoločenstva; o veciach podľa bodu 3.2.4. písm. c), f), g), h) a k) 

zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých 

podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond podľa § 10 

ods. 1 a 2 a ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nespravuje alebo s 

ktorými nenakladá správca. O veciach podľa bodu 3.2.4. písm. d) a e) rozhodujú len vlastníci 

spoločnej nehnuteľnosti nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov. Prehlasovaní členovia 

spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia 

zhromaždenia. 

 

Bod 3.2.4. Zmluvy je totožný s § 14 ods. 7 zákona o pozemkových spoločenstvách.  

 

Podľa § 9 ods. 1 zákona:  

Členmi spoločenstva podľa § 2 ods. 1 písm. a) až c) sú všetci vlastníci podielov spoločnej 

nehnuteľnosti. Pri rozhodovaní zhromaždenia fond vykonáva práva člena spoločenstva, 

ktorého podiel spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorým nakladá podľa § 10 ods. 1 a 2, 

len ak zhromaždenie rozhoduje podľa § 14 ods. 7 a), b), d), e), i) a j). 
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Podľa § 15 zákona:  

(1) Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní zhromaždenia rovnaký pomer hlasov, aký 

mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností podľa § 9 ods. 

4. Spoločenstvo, ktoré je členom seba samého, nemá pri rozhodovaní zhromaždenia žiadne 

hlasy. 

(2) Zhromaždenie rozhoduje podľa § 14 ods. 7 písm. a), b), i) a j) nadpolovičnou väčšinou 

hlasov všetkých členov spoločenstva; o veciach podľa § 14 ods. 7 písm. c), f), g), h) a k) 

zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých 

podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond podľa § 10 

ods. 1 a 2 a ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nespravuje alebo s 

ktorými nenakladá správca. O veciach podľa § 14 ods. 7 písm. d) a e) rozhodujú len vlastníci 

spoločnej nehnuteľnosti nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov. Prehlasovaní členovia 

spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia 

zhromaždenia. 

(3) Hlas člena spoločenstva, ktorý nie je známy a ktorého podiel nespravuje a s ktorým 

nenakladá fond ani správca, sa pri rozhodovaní zhromaždenia nezohľadňuje. 

 

Podľa § 14 ods. 7 zákona:  

Do pôsobnosti zhromaždenia patrí: 

a) schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny okrem zmien v zozname členov a zozname 

nehnuteľností, 

b) schvaľovať stanovy a ich zmeny, 

c) voliť a odvolávať členov a náhradníkov členov orgánov spoločenstva uvedených v § 13 

ods. 1 písm. b) až d), 

d) rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2, 

e) rozhodovať o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na 

spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 10, 

f) rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a 

spoločne obhospodarovaných nehnuteľností a nakladaní s majetkom spoločenstva, 

g) schvaľovať účtovnú závierku, 

h) rozhodovať o rozdelení zisku a majetku spoločenstva určenom na rozdelenie medzi členov 

spoločenstva a spôsobe úhrady straty, 

i) rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo 

do družstva, 
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j) rozhodovať o zrušení spoločenstva, 

k) rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené 

iným orgánom spoločenstva. 

 

Výbor z aktuálneho výpisu z listu vlastníctva a zoznamu členov spoločenstva zistil, že 

z celkovej výmery spoločnej nehnuteľnosti 708ha 4489 m2 predstavuje výmera podielov 

ktoré spravuje, alebo s ktorými nakladá Slovenský pozemkový fond  154 ha  9426 m2 

a výmera podielov, ktoré spravuje, alebo s ktorými nakladá správca 0 ha 0 m2 .  

 

Kvórum by tak malo predstavovať výmeru 553 ha 5063,01 m2.  

 

Podľa § 15 ods. 3 zákona: Hlas člena spoločenstva, ktorý nie je známy a ktorého podiel 

nespravuje a s ktorým nenakladá fond ani správca, sa pri rozhodovaní zhromaždenia 

nezohľadňuje. 

 

Výbor z aktuálneho výpisu z listu vlastníctva a zoznamu členov spoločenstva zistil, že výmera 

podielov neznámych členov spoločenstva, ktoré nespravuje a s ktorými nenakladá fond a ani 

správca, predstavuje 20 ha 5442,81 m2.  

 

Podľa § 15 ods. 1 zákona: Spoločenstvo, ktoré je členom seba samého, nemá pri rozhodovaní 

zhromaždenia žiadne hlasy. 

 

Výbor z aktuálneho výpisu z listu vlastníctva a zoznamu členov spoločenstva zistil, že výmera 

podielov ktoré vlastní samotné PSUOO Liptovské Sliače  predstavuje 0 ha 0 m2.  

 

Súčet spoluvlastníckych podielov členov spoločenstva, ktorí sú oprávnení na zhromaždení 

hlasovať  tak predstavuje  výmera 532 ha 9620,20 m
2
, čo zodpovedá počtu hlasov 8203.   

 

Pre platné hlasovanie zhromaždenia o každom navrhnutom uznesení sa – v súlade s ust. § 15 

ods. 2 zákona vyžadovala nadpolovičná väčšina hlasov počítaná z tohto súčtu, kvórum tak 

predstavuje 4102 hlasov.  
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IV. HLASOVANIA:  

 

Zhromaždenie prijalo nasledovné uznesenia:   

 

Uznesenie č. 1.: 

1. Zhromaždenie 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. 

Výsledky hlasovania:  

 HLASOVANIE 
počet hlasov  

% z celkového počtu hlasov 

oprávnených hlasovať (8203 hlasov) 

Za  4202 51,23% 

Proti  13 0,16% 

Zdržal sa  42 0,51% 

Uznesenie č. 1 bolo prijaté.  

 

Uznesenie č. 2.: 

2. Zhromaždenie berie na vedomie správu o činnosti PSUOOL. Sliače v znení, ktoré tvorí 

prílohu pozvánky - oznámenia o uskutočnení zhromaždenia formou korešpondenčného 

hlasovania. 

Výsledky hlasovania:  

 HLASOVANIE 
počet hlasov  

% z celkového počtu hlasov 

oprávnených hlasovať (8203 hlasov) 

Za  4214 51,37% 

Proti  3 0,04% 

Zdržal sa  14 0,17% 

Uznesenie č. 2 bolo prijaté.  

 

Uznesenie č. 3.: 

3. Zhromaždenie berie na vedomie Správu Dozornej rady v znení, ktoré tvorí prílohu 

pozvánky - oznámenia o uskutočnení zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania. 

Výsledky hlasovania:  

 HLASOVANIE 
počet hlasov  

% z celkového počtu hlasov 

oprávnených hlasovať (8203 hlasov) 

Za  4190 51,08% 

Proti  7 0,09% 

Zdržal sa  60 0,73% 

Uznesenie č. 3 bolo prijaté.  
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Uznesenie č. 4.: 

4. Zhromaždenie berie na vedomie správu Odborného Lesného Hospodára (OLH) 

v znení tvoriacom prílohu pozvánky na zasadnutie zhromaždenia. 

Výsledky hlasovania:  

 HLASOVANIE 
počet hlasov  

% z celkového počtu hlasov 

oprávnených hlasovať (8203 hlasov) 

Za  4144 50,52% 

Proti  8 0,10% 

Zdržal sa  105 1,28% 

Uznesenie č. 4 bolo prijaté.  

 

 

 

 

Uznesenie č. 5.: 

5. Zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku PSUOOL. Sliače za rok 2020 

v znení, ktoré tvorí prílohu pozvánky - oznámenia o uskutočnení zhromaždenia formou 

korešpondenčného hlasovania. 

Výsledky hlasovania:  

 HLASOVANIE 
počet hlasov  

% z celkového počtu hlasov 

oprávnených hlasovať (8203 hlasov) 

Za  4157 50,68% 

Proti  21 0,26% 

Zdržal sa  79 0,96% 

Uznesenie č. 5 bolo prijaté.  

 

Uznesenie č. 6.: 

6. Zhromaždenie schvaľuje návrh výboru na rozdelenie časti zisku spoločenstva 

dosiahnutého hospodárením v roku 2019 a v roku 2020 v sume 35 000,00 € (slovom 

Tridsaťpäťtisíc EUR nula centov).   

Výsledky hlasovania:  

 HLASOVANIE 
počet hlasov  

% z celkového počtu hlasov 

oprávnených hlasovať (8203 hlasov) 

Za  4150 50,59% 

Proti  9 0,11% 

Zdržal sa  98 1,19% 

Uznesenie č. 6 bolo prijaté.  
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Uznesenie č. 7.: 

7. Zhromaždenie schvaľuje návrh rozpočtu spoločenstva na rok 2022 v znení tvoriacom 

prílohu pozvánky - oznámenia o uskutočnení zhromaždenia formou korešpondenčného 

hlasovania.  

Výsledky hlasovania:  

 HLASOVANIE 
počet hlasov  

% z celkového počtu hlasov 

oprávnených hlasovať (8203 hlasov) 

Za  4115 50,16% 

Proti    0,00% 

Zdržal sa  142 1,73% 

 

Uznesenie č. 7 bolo prijaté.  

Výbor skonštatoval, že všetky ním navrhnuté uznesenia boli zhromaždením prijaté.  

 

 

 

Za voľbu náhradníkov do výboru a do dozornej rady spoločenstva hlasovali členovia 

spoločenstva nasledovne:  

 

 

Kandidáti za náhradníkov Hlasovanie - počet hlasov  zvolený  

  

ZA  

% z celkového počtu hlasov 

oprávnených hlasovať (8203 

hlasov) PROTI  ZDRŽAL SA áno/nie do výboru:  

Ján Littva 896 10,92%     nie 

Miroslav Littva 1124 13,70%     nie 

Dušan Sliacky  1735 21,15%     nie 

do dozornej rady:          

 Ľubomír Dobrík  1201 14,64%     nie 

Václav Mrva  1643 20,03%     nie 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené výsledky voľby žiaden kandidát nezískal 4102 hlasov 

potrebných pre jeho zvolenie.  

 

Preto výbor skonštatoval, že bolo prijaté  

Uznesenie č. 8.: 

Zhromaždenie na svojom zasadnutí nezvolilo žiadneho z navrhnutých kandidátov za 

náhradníka do výboru ani za náhradníka do dozornej rady spoločenstva.  
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Na výzvu predsedu sa všetci prítomní členovia výboru a dozornej rady vyjadrili, že nemajú 

žiadne výhrady voči zvolaniu a priebehu zasadnutia, najmä nemajú výhrady voči určeniu 

platných hlasovacích lístkov a sčítaniu hlasov jednotlivých členov spoločenstva.   

 

Nakoľko na dopyt predsedu sa prítomní členovia výboru a dozornej rady neprejavili záujem 

na zasadnutí prerokovať  ďalšie otázky, predseda oznámil dátum, miesto a čas najbližšieho 

zasadnutia výboru: 31.01.2022 v sídle PSUOO Liptovské Sliače so začiatkom o 16:00 hod.  

poďakoval prítomným za ich účasť a zasadnutie o 19:00 ukončil.  

 

 

 

 

 

Prílohy zápisnice:  

- Zápisnica zo zasadnutia Výboru PSUOO L. Sliače zo dňa 02.11.2021 

- Pozvánka – oznámenie o uskutočnení zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania  

- Správa výboru o činnosti PSUOOL. Sliače 

- Správa výboru o finančnom hospodárení  

- Správa Dozornej rady 

- Správa OLH o plnení úloh v pestovnej a ťažobnej činnosti za rok 2021 a plán na rok 2022 

- Účtovná uzávierka spoločenstva za rok 2021 

- Návrh rozpočtu spoločenstva na rok 2022  

- Hlasovací lístok 

- Ponuka pani Oľgy Rajniakovej na predaj podielov  

- Listina prítomných členov výboru a dozornej rady na spoločnom zasadnutí týchto 

orgánov spoločenstva uskutočnenom dňa 30.12.2021 

- návratové obálky s hlasovacími lístkami 

- aktuálne výpisy z LV č. 3174, 3247, 3248 pre k.ú. Liptovské Sliače zo dňa 30.12.2021 

- aktuálny zoznam členov PSUOO L. Sliače  
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V Liptovských Sliačoch, 30.12.2021 

 

 

Miroslav Bielený – Predseda PSUOOL. Sliače  .......................................... 

Ing. Martin Bartík PhD.  - zapisovateľ     ......................................... 

 

Vzhľadom k uskutočneniu zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania je zápisnica 

namiesto overovateľov (ktorí vzhľadom k zvolenej forme uskutočnenia zhromaždenia neboli 

zvolení) podpísaná členmi Dozornej rady:  

 

Ján Ondrejka,  predseda dozornej rady   .......................................... 

Ing. Milan Sleziak, člen dozornej rady              .......................................... 

Milan Jacko, člen dozornej rady              .......................................... 


