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ZÁPISNICA z valného zhromaždenia 

Urbárskeho pozemkového spoločenstva les a pasienok Kojatice, pozem. spol. 

konaného dňa 8.8.2020 v Kojaticiach (čiastková schôdza) 

 

K BODU 1. PROGRAMU: 

 

Valné zhromaždenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva les a pasienok Kojatice, pozem. 

spol. (ďalej len „zhromaždenie“ a „spoločenstvo“) otvoril predseda spoločenstva Ing. Jozef 

Kozák dňa 8.8.2020 o 15:45 hod. vo veľkej sále Domu kultúry v Kojaticiach. 

 

Predseda spoločenstva privítal prítomných a súčasne poveril JUDr. Petra Timka, aby viedol 

zhromaždenie do zvolenia orgánov zhromaždenia. 

 

JUDr. Peter Timko na podklade záverov vyplývajúcich z podpísanej prezenčnej listiny 

konštatoval tieto skutočnosti: 

 

a) Zo všetkých hlasov (1000) majú ku dňu 8.8.2020: 

- zistení (známi) vlastníci 667,615 hlasov; 

- nezistení (neznámi) vlastníci 332,385 hlasov. 

 

b) Na zhromaždení sú (osobne alebo v zastúpení na základe plnomocenstva) 

prítomní zistení (známi) vlastníci majúci spolu 378,511 hlasov. 

 

c) Na zhromaždení nie je prítomný Slovenský pozemkový fond (SPF). 

 

JUDr. Peter Timko ďalej podal prítomným tieto informácie: 

 

a) V dôležitých otázkach vymedzených zákonom č. 97/2013 Z.z. o pozemkových 

spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZPS“) musí na platné 

schválenie uznesenia kladne zahlasovať nadpolovičná väčšina všetkých členov 

spoločenstva (zistených aj tzv. nezistených), čo je min. 500 hlasov. V ostatných 

jednoduchších veciach musí kladne zahlasovať nadpolovičná väčšina zistených 

členov spoločenstva, čo je min. 333,808 hlasov. SPF v tomto prípade nehlasuje.  

 

b) Rok 2020 nie je pre spoločenstvo volebným rokom, lebo orgány spoločenstva 

boli zvolené dňa 17.3.2018. Z tohto dôvodu každý hlasujúci člen spoločenstva 

(alebo jeho zástupca) dostal pri prezentácii hlasovací lístok iba pre všeobecné 

hlasovanie. Hlasuje sa zakrúžkovaním príslušnej možnosti (voľby). 

 

JUDr. Peter Timko predniesol tento návrh uznesenia č. 1 (hlasovanie č. 1): 

 

Zhromaždenie spoločenstva volí do funkcie orgánov zhromaždenia tieto osoby:  

- JUDr. Peter Timko, nar. 24.7.1980 (predseda zhromaždenia); 

- Oľga Kozáková, nar. 2.10.1960 (zapisovateľka); 

- Stanislav Polák, nar. 11.10.1962 (skrutátor). 

 

JUDr. Peter Timko vyzval hlasujúcich, aby vykonali hlasovací akt zakrúžkovaním príslušnej 

voľby na hlasovacích lístkoch. Po zrátaní výsledkov vyšlo najavo, že ZA schválenie návrhu 

uznesenia č. 1 bolo 378,511 hlasov, PROTI schváleniu návrhu uznesenia č. 1 bolo 0 hlasov 

a ZDRŽALO SA 0 hlasov. V hlasovaní č. 1 bol návrh uznesenia č. 1 schválený. 
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K BODU 2. PROGRAMU: 

 

Predseda zhromaždenia predniesol prítomným otázku, či má niekto záujem podať návrh              

na doplnenie alebo zmenu programu zhromaždenia, tak ako je uvedený v písomnej pozvánke 

zo dňa 8.7.2020. Ďalej predseda zhromaždenia podal prítomným informáciu, že vzhľadom   

na očakávané rokovanie aj o záležitostiach, na schválenie ktorých je potrebných min. 500 

hlasov, výbor spoločenstva rozhodol, že zhromaždenie má povahu čiastkovej schôdze.  

 

Po oboznámení vyšlo najavo, že nikto z prítomných nemá záujem podať návrh na doplnenie 

alebo zmenu programu zhromaždenia ani nikto z prítomných nepodal námietku proti tomu,   

že zhromaždenie je kvalifikované ako čiastková schôdza. 

 

Predseda zhromaždenia predniesol tento návrh uznesenia č. 2 (hlasovanie č. 2): 

 

Zhromaždenie spoločenstva schvaľuje program rokovania zhromaždenia uvedený 

v písomnej pozvánke zo dňa 8.7.2020. Zhromaždenie má povahu čiastkovej schôdze. 

 

JUDr. Peter Timko vyzval hlasujúcich, aby vykonali hlasovací akt zakrúžkovaním príslušnej 

voľby na hlasovacích lístkoch. Po zrátaní výsledkov vyšlo najavo, že ZA schválenie návrhu 

uznesenia č. 2 bolo 378,511 hlasov, PROTI schváleniu návrhu uznesenia č. 2 bolo 0 hlasov 

a ZDRŽALO SA 0 hlasov. V hlasovaní č. 2 bol návrh uznesenia č. 2 schválený. 

 

K BODU 3. PROGRAMU: 

 

Predseda zhromaždenia udelil slovo Ing. Jozefovi Kozákovi (predsedovi spoločenstva),      

ktorý predniesol správu o činnosti spoločenstva za rok 2019. 

 

Správa je prílohou tejto zápisnice. 

 

K BODU 4. PROGRAMU: 

 

Predseda zhromaždenia udelil slovo Oľge Kozákovej (finančnej hospodárke spoločenstva), 

ktorá predniesla správu o stave hospodárenia spoločenstva za rok 2019 a účtovnú závierku 

spoločenstva za rok 2019. 

 

Správa a účtovná závierka sú prílohami tejto zápisnice. 

 

K BODU 5. PROGRAMU: 

 

Predseda zhromaždenia udelil slovo Ing. Jozefovi Kozákovi (predsedovi spoločenstva),      

ktorý predniesol návrh plánu činnosti spoločenstva na rok 2020. 

 

Návrh plánu činnosti je prílohou tejto zápisnice. 

 

K BODU 6. PROGRAMU: 

 

Predseda zhromaždenia udelil slovo Ing. Konštantínovi Kozákovi, ktorý predniesol správu 

predsedu dozornej rady spoločenstva za rok 2019. 

 

Správa je prílohou tejto zápisnice. 
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K BODU 7. PROGRAMU: 

 

Predseda zhromaždenia udelil slovo Petrovi Žulovi (odbornému lesnému hospodárovi 

spoločenstva – „OLH“), ktorý predniesol správu o činnosti OLH za rok 2019. 

 

Správa je prílohou tejto zápisnice. 

 

K BODU 8. PROGRAMU: 

 

Predseda zhromaždenia udelil slovo Ing. Jozefovi Kozákovi (predsedovi spoločenstva),   

ktorý predniesol návrh na schválenie zmien v zásadách naturálnych nárokov a finančných 

nárokov pre členov spoločenstva, funkcionárov spoločenstva, zamestnancov spoločenstva       

a nečlenov spoločenstva. 

 

Návrh je prílohou tejto zápisnice. 

 

K BODU 9. PROGRAMU: 

 

Predseda zhromaždenia udelil slovo Pavlovi Polákovi (členovi výboru spoločenstva), ktorý 

predniesol návrh na schválenie sumy 10.000,- € na vyplatenie podielov členov spoločenstva 

na dosiahnutom zisku za rok 2019. 

 

Návrh je prílohou tejto zápisnice. 

 

K BODU 10. PROGRAMU: 

 

Predseda zhromaždenia udelil slovo Pavlovi Polákovi (členovi výboru spoločenstva), ktorý 

predniesol návrh, že ak suma podielu majúceho sa vyplatiť nepresiahne 5,- €, spoločenstvo 

bude vykonávať platbu výlučne bezhotovostným spôsobom. Cieľom je zamedziť plytvaniu 

rozpočtovými zdrojmi spoločenstva v situácii, keď poštové poplatky za hotovostnú platbu 

poukážkou sa blížia k sume podielu, ba niekedy ju presiahnu. Súčasťou návrhu je aj lehota 

troch (3) rokov, dokedy sa člen spoločenstva musí prihlásiť o vyplatenie podielu, inak nastanú 

účinky premlčania. 

 

Návrh je prílohou tejto zápisnice. 

 

K BODU 11. PROGRAMU: 

 

Predseda zhromaždenia podal prítomným informáciu, že prax ukázala právno-technický 

nedostatok súvisiaci s bodom 2.4. Zmluvy o pozemkovom spoločenstve zo dňa 23.3.2019 

(ďalej len „Zmluva“). Predmetný bod uvádza plošné výmery podielov vo vlastníctve štátu    

(§ 10 ods. 1 ZPS) a podielov nezistených (neznámych) vlastníkov (§ 10 ods. 2 ZPS). Údaje 

o týchto výmerách sa však priebežne menia, t.j. nemajú povahu nemenného údaja. Z tohto 

dôvodu treba vykonať právno-technickú úpravu, ktorou sa vypustia z bodu 2.4. Zmluvy 

konkrétne výmery a údaje o nich sa vyriešia odkazom na prílohu č. 2 k Zmluve, ktorou sú 

výpisy z listov vlastníctva č. 929, č. 930, č. 969 a č. 164 predstavujúcich súhrn majetkovej 

podstaty spoločenstva. 

 

Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve je prílohou tejto zápisnice. Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve      

bol počas zhromaždenia sprístupnený prítomným na plátne cez digitálny projektor. 
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K BODU 12. PROGRAMU: 

 

Predseda zhromaždenia udelil slovo Ing. Pavlovi Klebanovi, ktorý sa predstavil ako 

autorizovaný poradca pri čerpaní nenávratných finančných príspevkov (ďalej len „NFP“) 

z fondov EÚ. Uviedol, že pôsobí ako externý konzultant čerpania a poskytuje žiadateľom 

s tým spojený poradenský servis. Ing. Kleban priblížil, že sa špecializuje (okrem iného)           

na projekty vodozádržných opatrení, ktoré majú za cieľ kultivovať pôdny fond, zvýšiť 

schopnosť pôdy a porastov absorbovať zrážkovú vodu a udržať ju. Týmito opatreniami sa 

spomaľujú erózne procesy v pôde a tiež sa redukuje riziko záplavových vĺn. Za pomoci 

obrázkovej brožúry a fotografických záberov premietaných na plátno cez digitálny projektor 

Ing. Kleban objasnil podstatu a princíp fungovania vodozádržných opatrení. Zároveň 

podal informáciu, že EÚ podporuje financovanie týchto opatrení cez NFP a ponúkol 

spoločenstvu spoluprácu v tejto oblasti. Ing. Kleban požiadal, aby spoločenstvo udelilo    

súhlas na realizáciu vodozádržných opatrení v územnom obvode, ktorý ohraničuje majetkovú 

(pozemkovú) podstatu spoločenstva. 

 

Predseda zhromaždenia požiadal Ing. Klebana o odpovede na tieto otázky: 

a) Kto na strane prijímateľa podpisuje zmluvu o poskytnutí NFP? Odpoveď: 

Spoločenstvo. 

b) Kto je zhotoviteľom diela? Odpoveď: Zhotoviteľ, ktorého spoločenstvo vyberie       

vo verejnej súťaži. 

c) Z akých peňazí sa financuje projektová dokumentácia diela a zhotovenie diela? 

Odpoveď: Z peňazí pochádzajúcich z NFP. 

d) Z akých peňazí sa financuje odmena externého konzultanta za poradenský servis? 

Odpoveď: Z peňazí pochádzajúcich z NFP. 

e) Aké právne riziká plynú spoločenstvu zo zmluvnej dokumentácie týkajúcej sa NFP 

(napr. povinnosť vrátiť NFP)? Odpoveď: Riziká sú malé, ale podrobnosti vždy 

upravuje zmluvná dokumentácia. 

f) Na koho sa spoločenstvo má obrátiť, ak bude mať zhotovené dielo nejaké vady? 

Odpoveď: Na zhotoviteľa diela. 

g) Aký názor majú na prezentované vodozádržné opatrenia odborníci a vedecká 

komunita? Odpoveď: Opatrenia rešpektujú prirodzený kolobeh vody v krajine, 

pomáhajú udržať vodohospodársku rovnováhu a panuje všeobecná odborná     

zhoda,  že sú pre pôdu a pre krajinu prospešné. 

 

Predseda zhromaždenia vyslovil diskusný názor, že prezentované vodozádržné opatrenia      

sú zaujímavým projektom a ak by príslušná zmluvná dokumentácia obsahovala právne riziká 

v akceptovateľnej miere, treba uvažovať o využití fondov EÚ cez podanie žiadosti o NFP, 

v kooperácii s Ing. Klebanom. Ďalej predseda zhromaždenia poznamenal, že z hľadiska 

právnej opatrnosti – keďže spoločenstvo nemá k dispozícii texty zmluvnej dokumentácie ani 

modelový príklad projektovej dokumentácie – je vhodné v tejto fáze zatiaľ neudeľovať 

vopred priamy súhlas s vodozádržnými opatreniami. Predbežne by postačilo udeliť výboru 

spoločenstva poverenie na začatie rokovania o poskytnutí NFP, za účasti Ing. Klebana     

ako externého konzultanta. Takýto model by vytvoril spoločenstvu priestor uchádzať sa 

o poskytnutie NFP a súčasne by udržal spoločenstvo v režime právnej bezpečnosti. 

 

K BODU 13. PROGRAMU: 

 

Predseda zhromaždenia podal právne informácie o tom, ako treba postupovať, ak člen 

spoločenstva má záujem previesť svoj podiel na inú osobu a aké sú s tým spojené právne 
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obmedzenia zamerané proti drobeniu podielov. Ďalej poznamenal, že podľa novej právnej 

úpravy existuje možnosť, aby spoločenstvo nadobúdalo podiely v sebe samom. Takáto 

možnosť predtým nebola vytvorená. Predseda zhromaždenia poznamenal, že z pohľadu 

spoločenstva sa jedná o zaujímavú investičnú príležitosť ako zveľaďovať spoločenstvo 

a posilniť jeho ekonomickú pozíciu. Predseda zhromaždenia dodal, že je vhodné, aby členovia 

spoločenstva vyjadrili názor, či s takýmto postupom spoločenstva súhlasia alebo nie a či chcú 

alebo nechcú udeliť výboru spoločenstva poverenie na takýto postup, keďže je to výlučná 

právomoc zhromaždenia podľa bodu 7.2. písm. f) Zmluvy o pozemkovom spoločenstve.      

Na výzvu predsedu zhromaždenia sa nikto k tejto otázke nevyjadril. 

 

Predseda spoločenstva Ing. Jozef Kozák podal informáciu, že v súvislosti s razením tunela 

Bikoš je možnosť bezplatne získať kamenivo. Zhotoviteľ tunela vyváža kamenivo             

zo staveniska a spolupracuje s blízkymi obcami, ktoré ak o to prejavia záujem, dostanú 

kamenivo bezplatne dovezené. Kamenivo by sa mohlo použiť napr. na spevnenie lesných 

ciest, ktoré spoločenstvo spravuje alebo na iné pre spoločenstvo prospešné účely. 

Podmienkou je, že spoločenstvo udelí Obci Kojatice súhlas uložiť kamenivo na niektorom 

z pozemkov patriacich do majetkovej podstaty spoločenstva. Polohou a dostupnosťou vhodný 

sa v tomto smere javí pozemok parc. č. 528/6, katastrálne územie Kojatice, LV 930. 

 

Do diskusie sa zapojil p. Cyril Šoltés, ktorý vyslovil varovanie, že neprimerané množstvo 

nákladných vozidiel by mohlo spôsobiť dopravný kolaps v Obci Kojatice a znehodnotiť 

cestné telesá v správe Obce Kojatice. Ďalej upozornil na možné znehodnotenie pozemku  

parc. č. 528/6 a tiež na zvýšenú hlučnosť, ktorá by mohla spôsobiť diskomfort obyvateľov 

Obce Kojatice. 

 

Predseda spoločenstva Ing. Jozef Kozák reagoval v diskusii, že v danej veci výhody plynúce  

z bezplatného získania kameniva prevýšia potenciálne nevýhody prezentované p. Cyrilom 

Šoltésom. 

 

Predseda zhromaždenia reagoval v diskusii, že v prípade prezentovaných obáv je možné 

formulovať uznesenie zhromaždenia tým spôsobom, že výbor spoločenstva bude kontrolovať 

množstvo dovezeného kameniva a zodpovedne dohliadne, aby toto množstvo neprekročilo 

únosnú a rozumnú mieru. 

 

Do diskusie sa viac nikto neprihlásil. 

 

K BODU 14. PROGRAMU: 

 

Predseda zhromaždenia predniesol k bodu 4. programu tento návrh uznesenia č. 3 

(hlasovanie č. 3): 

 

Zhromaždenie spoločenstva schvaľuje správu o stave hospodárenia za rok 2019 

a účtovnú závierku spoločenstva za rok 2019, ktoré predniesla Oľga Kozáková 

(finančná hospodárka spoločenstva). 

 

Predseda zhromaždenia vyzval hlasujúcich, aby vykonali hlasovací akt zakrúžkovaním 

príslušnej voľby na hlasovacích lístkoch. Po zrátaní výsledkov vyšlo najavo, že ZA 

schválenie návrhu uznesenia č. 3 bolo 378,511 hlasov, PROTI schváleniu návrhu uznesenia 

č. 3 bolo 0 hlasov a ZDRŽALO SA 0 hlasov. V hlasovaní č. 3 bol návrh uznesenia č. 3 

schválený. 
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Predseda zhromaždenia predniesol k bodu 5. programu tento návrh uznesenia č. 4 

(hlasovanie č. 4): 

 

Zhromaždenie spoločenstva schvaľuje návrh plánu činnosti spoločenstva na rok   

2020, ktorý predniesol Ing. Jozef Kozák (predseda spoločenstva). 

 

Predseda zhromaždenia vyzval hlasujúcich, aby vykonali hlasovací akt zakrúžkovaním 

príslušnej voľby na hlasovacích lístkoch. Po zrátaní výsledkov vyšlo najavo, že ZA 

schválenie návrhu uznesenia č. 4 bolo 378,511 hlasov, PROTI schváleniu návrhu uznesenia 

č. 4 bolo 0 hlasov a ZDRŽALO SA 0 hlasov. V hlasovaní č. 4 bol návrh uznesenia č. 4 

schválený. 

 

Predseda zhromaždenia predniesol k bodu 8. programu tento návrh uznesenia č. 5 

(hlasovanie č. 5): 

 

Zhromaždenie spoločenstva schvaľuje návrh zmien v zásadách naturálnych nárokov   

a finančných nárokov pre členov spoločenstva, funkcionárov spoločenstva, 

zamestnancov spoločenstva a nečlenov spoločenstva, ktorý predniesol Ing. Jozef   

Kozák (predseda spoločenstva). 

 

Predseda zhromaždenia vyzval hlasujúcich, aby vykonali hlasovací akt zakrúžkovaním 

príslušnej voľby na hlasovacích lístkoch. Po zrátaní výsledkov vyšlo najavo, že ZA 

schválenie návrhu uznesenia č. 5 bolo 376,029 hlasov, PROTI schváleniu návrhu uznesenia 

č. 5 bolo 0 hlasov a ZDRŽALO SA 2,482 hlasov. V hlasovaní č. 5 bol návrh uznesenia    

č. 5 schválený. 

 

Predseda zhromaždenia predniesol k bodu 9. programu tento návrh uznesenia č. 6 

(hlasovanie č. 6): 

 

Zhromaždenie spoločenstva schvaľuje sumu 10.000,- € na vyplatenie podielov členov 

spoločenstva na dosiahnutom zisku za rok 2019. 

 

Predseda zhromaždenia vyzval hlasujúcich, aby vykonali hlasovací akt zakrúžkovaním 

príslušnej voľby na hlasovacích lístkoch. Po zrátaní výsledkov vyšlo najavo, že ZA 

schválenie návrhu uznesenia č. 6 bolo 378,511 hlasov, PROTI schváleniu návrhu uznesenia 

č. 6 bolo 0 hlasov a ZDRŽALO SA 0 hlasov. V hlasovaní č. 6 bol návrh uznesenia č. 6 

schválený. 

 

Predseda zhromaždenia predniesol k bodu 10. programu tento návrh uznesenia č. 7 

(hlasovanie č. 7): 

 

Zhromaždenie spoločenstva schvaľuje návrh Pavla Poláka (člena výboru 

spoločenstva), že ak suma podielu majúceho sa vyplatiť členovi spoločenstva 

nepresiahne 5,- €, spoločenstvo bude vykonávať platbu výlučne bezhotovostným 

spôsobom. Člen spoločenstva sa musí prihlásiť o vyplatenie najneskôr do troch (3) 

rokov odo dňa vzniku nároku, inak nastanú účinky premlčania. 

 

Predseda zhromaždenia vyzval hlasujúcich, aby vykonali hlasovací akt zakrúžkovaním 

príslušnej voľby na hlasovacích lístkoch. Po zrátaní výsledkov vyšlo najavo, že ZA 
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schválenie návrhu uznesenia č. 7 bolo 378,511 hlasov, PROTI schváleniu návrhu uznesenia 

č. 7 bolo 0 hlasov a ZDRŽALO SA 0 hlasov. V hlasovaní č. 7 bol návrh uznesenia č. 7 

schválený. 

 

Predseda zhromaždenia predniesol k bodu 11. programu tento návrh uznesenia č. 8 

(hlasovanie č. 8): 

 

Zhromaždenie spoločenstva schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve o pozemkovom 

spoločenstve schválenej dňa 23.3.2019 na valnom zhromaždení (čiastkovej schôdzi) 

Urbárskeho pozemkového spoločenstva les a pasienok Kojatice, pozem. spol. 

a schválenej Slovenským pozemkovým fondom na čiastkovej schôdzi dňa 24.6.2019 

(ďalej len „Zmluva“) tak, že sa mení bod 2.4. Zmluvy spôsobom, ktorý navrhol     

JUDr. Peter Timko (predseda zhromaždenia). 

 

Predseda zhromaždenia vyzval hlasujúcich, aby vykonali hlasovací akt zakrúžkovaním 

príslušnej voľby na hlasovacích lístkoch. Po zrátaní výsledkov vyšlo najavo, že ZA 

schválenie návrhu uznesenia č. 8 bolo 378,511 hlasov, PROTI schváleniu návrhu uznesenia 

č. 8 bolo 0 hlasov a ZDRŽALO SA 0 hlasov. V hlasovaní č. 8 bol návrh uznesenia č. 8 

predbežne schválený, ale na úplné schválenie (min. 500 hlasov) je sú potrebné aj hlasy, 

ktorými hlasuje Slovenský pozemkový fond. Definitívne výsledky hlasovania o návrhu 

uznesenia č. 8 sa ukážu až po tom, čo v ďalšej čiastkovej schôdzi vykoná hlasovací akt 

Slovenský pozemkový fond. 

 

Predseda zhromaždenia predniesol k bodu 12. programu tento návrh uznesenia č. 9 

(hlasovanie č. 9): 

 

Zhromaždenie spoločenstva udeľuje výboru spoločenstva poverenie na začatie 

rokovania o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ, na realizáciu 

vodozádržných opatrení, za účasti externého konzultanta Ing. Pavla Klebana, ktorý 

tieto opatrenia a ich význam osobne odprezentoval na rokovaní zhromaždenia. 

 

Predseda zhromaždenia vyzval hlasujúcich, aby vykonali hlasovací akt zakrúžkovaním 

príslušnej voľby na hlasovacích lístkoch. Po zrátaní výsledkov vyšlo najavo, že ZA 

schválenie návrhu uznesenia č. 9 bolo 301,122 hlasov, PROTI schváleniu návrhu uznesenia 

č. 9 bolo 49,07 hlasov a ZDRŽALO SA 28,319 hlasov. V hlasovaní č. 9 nebol návrh 

uznesenia č. 9 schválený. 

 

Predseda zhromaždenia predniesol k bodu 13. programu tento návrh uznesenia č. 10 

(hlasovanie č. 10): 

 

Zhromaždenie spoločenstva udeľuje súhlas Obci Kojatice na umiestnenie kameniva 

pochádzajúceho z výstavby tunela Bikoš na pozemku parc. č. 528/6, katastrálne územie 

Kojatice, LV 930, na dobu neurčitú a bezplatne, v adekvátnom množstve pod kontrolou 

výboru spoločenstva. 

 

Predseda zhromaždenia vyzval hlasujúcich, aby vykonali hlasovací akt zakrúžkovaním 

príslušnej voľby na hlasovacích lístkoch. Po zrátaní výsledkov vyšlo najavo, že ZA 

schválenie návrhu uznesenia č. 10 bolo 235,484 hlasov, PROTI schváleniu návrhu uznesenia 

č. 10 bolo 58,465 hlasov a ZDRŽALO SA 84,562 hlasov. V hlasovaní č. 10 nebol návrh 

uznesenia č. 10 schválený. 
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Predseda zhromaždenia predniesol k bodu 13. programu tento návrh uznesenia č. 11 

(hlasovanie č. 11): 

 

Zhromaždenie spoločenstva udeľuje na dobu neurčitú poverenie výboru spoločenstva: 

a) konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielov na majetkovej podstate 

spoločenstva podľa § 9 ods. 10 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových 

spoločenstvách v znení neskorších predpisov; 

b) dojednávať kúpnu cenu a uzatvárať kúpne zmluvy s predávajúcimi členmi 

spoločenstva; 

c) platiť kúpnu cenu z rozpočtu spoločenstva. 

 

Predseda zhromaždenia vyzval hlasujúcich, aby vykonali hlasovací akt zakrúžkovaním 

príslušnej voľby na hlasovacích lístkoch. Po zrátaní výsledkov vyšlo najavo, že ZA 

schválenie návrhu uznesenia č. 11 bolo 290,175 hlasov, PROTI schváleniu návrhu uznesenia 

č. 11 bolo 33,395 hlasov a ZDRŽALO SA 54,941 hlasov. V hlasovaní č. 11 nebol návrh 

uznesenia č. 11 schválený. 

 

K BODU 15. PROGRAMU: 

 

Predseda zhromaždenia v čase 19:00 hod. ukončil rokovanie zhromaždenia a poďakoval 

prítomným za účasť. Nikto z prítomných nevzniesol námietky proti priebehu zhromaždenia. 

 

 

 

 

JUDr. Peter Timko    ................................................. 

(predseda zhromaždenia) 

 

Oľga Kozáková    ................................................. 

(zapisovateľka) 

 

Stanislav Polák    ................................................. 

(skrutátor) 

 

 

 

 

Prílohami tejto zápisnice sú: 

- prezenčná listina členov spoločenstva prítomných na zhromaždení; 

- plnomocenstvá zástupcov, ktorí zastúpili neprítomných členov spoločenstva; 

- správa o činnosti spoločenstva za rok 2019 (k bodu 3. programu); 

- správa o stave hospodárenia spoločenstva za rok 2019 a účtovná závierka spoločenstva 

za rok 2019 (k bodu 4. programu); 

- návrh plánu činnosti spoločenstva na rok 2020 (k bodu 5. programu); 

- správa predsedu dozornej rady spoločenstva za rok 2019 (k bodu 6. programu); 

- správa o činnosti OLH za rok 2019 (k bodu 7. programu); 

- zmeny v zásadách naturálnych nárokov a finančných nárokov (k bodu 8. programu); 

- návrh na schválenie sumy 10.000,- € na vyplatenie podielov (k bodu 9. programu); 

- návrh na bezhotovostné vyplácanie drobných podielov (k bodu 10. programu); 

- návrh Dodatku č. 1 k Zmluve (k bodu 11. programu). 


