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

Bankové spojenie: IBAN: ................................................., BIC (SWIFT kód): ................................... 

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 riadnu ročnú účtovnú závierku PSUOOL. Sliače za rok 2021 v predloženom znení bez 

pripomienok. 

  

      □ za                                                     □ proti                                               □ zdržal sa 

 

6. Berie na vedomie, že spoločenstvo dosiahlo v roku 2021 zisk vo výške 77.835,10€ a rozhodlo 

o tom, že tento zisk bude použitý nasledovne: 

 

a) suma 7.728,76 € bude použitá na úhradu straty z minulých rokov (preúčtovaná z účtu č. 431 na 

účet č. 429) 

b suma 35.000,00 € bude použitá na rozdelenie medzi členov spoločenstva  (preúčtovaná z účtu č. 

431 na účet č. 364), pričom časť zisku určená na rozdelenie bude medzi spoločníkov rozdelená podľa 

ich podielu  na spoločnej nehnuteľnosti. 

Podiel na zisku bude členom spoločenstva poukázaný na ich bankové účty ktoré uviedli     v 

hlasovacom lístku. V prípade, že člen spoločenstva v hlasovacom lístku neuviedol žiaden bankový 

účet a nepríde si ich prevziať osobne v stanovenom termíne, podiel na zisku mu bude poukázaný 

poštovým poukazom na adresu bydliska uvedenú v hlasovacom lístku.  V takomto prípade bude od 
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podielu na zisku odpočítaná cena za zaslanie poukazu podľa cenníka zverejneného na stránke 

Slovenskej pošty https://www.posta.sk/sluzby/postovy-poukaz-na-adresu .   

c) Časť zisku v sume 35.106,34 € zostane nerozdelená a zaúčtuje sa v prospech účtu 428, 

nerozdelený zisk z minulých rokov. 

 

 

      □ 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 27.08.2022. 
 

 

V………………………., dňa……………...2022          

 

 

                ………………………………. 

                                                                                                          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 

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. 
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