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A. Štefanku 1/7, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 42 304 598, DIČ: 2022431224 

  Bankové spojenie: SLSP a.s., IBAN: SK 32 0900 0000 0000 7434 8763 

 

 

U Z N E S E N I E 

 

zo zhromaždenia členov Urbárskeho a pasienkového pozemkového spoločenstva Žiar nad Hronom, 

konaného dňa 22.06.2019 v Žiari nad Hronom. 

 

 Uznesenie č. 1  
 

Zhromaždenie urbárskeho a pasienkového pozemkového spoločenstva Žiar nad Hronom (ďalej len 

UaPPS) schvaľuje: 

- rokovací poriadok zhromaždenia, 
- program zhromaždenia nasledovne: 

 
  1. Otvorenie zhromaždenia členov UaPPS Žiar nad Hronom (ďalej len "zhromaždenie") 

  2. Schválenie programu a rokovacieho poriadku zhromaždenia 

  3. Voľba orgánov zhromaždenia 

  4. Správa mandátovej komisie 

  5. Správa o činnosti UaPPS od posledného zhromaždenia 

  6. Správa o hospodárení UaPPS za rok 2018 

  7. Správa Dozornej rady UaPPS 

  8. Zmena a doplnenie Zmluvy o pozemkovom spoločenstve podľa ust. Zákona 97/2013 Z.z. 

  9. Zmena a doplnenie Stanov UaPPS Žiar nad Hronom 

10. Schválenie správy o hospodárení za rok 2018 a schválenie výšky výnosu 

11. Rôzne - diskusia 

12. Návrh na schválenie uznesenia zo zhromaždenia UaPPS 

13. Vyplatenie výnosov 

14. Záver 

 
 



2 

Výsledok hlasovania ( nadpolovičná väčšina prítomných): 

(hl. lístok č. 1) 

za hlasovali členovia UaPPS s počtom hlasov 5.407,78  t.j. 100 %  hlasov prítomných členov, 

proti hlasovali členovia UaPPS s počtom hlasov  0  t.j. 0 % hlasov členov, 

zdržali sa členovia UaPPS s počtom hlasov 0 t.j. 0 % hlasov členov. 

 

 Uznesenie č. 2 
 

Zhromaždenie schvaľuje orgány zhromaždenia: 

- predsedu zhromaždenia  xxx 
- mandátovú komisiu v zložení predseda xxx,  

členovia yyy, zzz, ttt,  
- návrhovú komisiu v zložení  predseda yyy, 

členovia xxx,zzz,  
- overovateľ   ttt, 
- zapisovateľ   xxx, 
- skrutátorov   predseda xxx 

členovia: yyy, zzz, ttt. 
 
 

Výsledok hlasovania ( nadpolovičná väčšina prítomných): 

(hl. lístok č. 2) 

za hlasovali členovia UaPPS s počtom hlasov 5.407,78 t.j. 100 % hlasov prítomných členov, 

proti hlasovali členovia UaPPS s počtom hlasov 0 t.j. 0  % hlasov členov, 

zdržali sa členovia UaPPS s počtom hlasov 0  t.j. 0  % hlasov členov. 

 

 Uznesenie č. 3 
 

Zhromaždenie berie na vedomie správu mandátovej komisie s konštatovaním, že na základe účasti  

 členov UaPPS (fyz. osôb) s celkovým počtom hlasov 5.831,78 z celkových 9774,67 hlasov,  

t.j 59,66 % je zhromaždenie uznášania schopné. 
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 Uznesenie č. 4 
 

Zhromaždenie berie na vedomie Správu o činnosti UaPPS za obdobie od posledného zhromaždenia 

členov UaPPS konaného dňa 14.04.2018. 

 

 Uznesenie č. 5 
 

Zhromaždenie berie na vedomie Správu o hospodárení UaPPS za rok 2018 s predloženým návrhom 

výboru UaPPS na vyplatenie výnosov členom UaPPS. 

 

 Uznesenie č. 6 
 

Zhromaždenie berie na vedomie Správu Dozornej rady UaPPS. 

 

 Uznesenie č. 7 
 

Zhromaždenie schvaľuje: 

Zmenu a doplnenie Zmluvy o pozemkovom spoločenstve v znení ako bola prečítaná v návrhu: 
 

Výsledok hlasovania (hl. kvórum 9.774,67 hl.): 

(hl. lístok č. 3) 

za hlasovali členovia UaPPS s počtom hlasov 5.407,78 t.j. 55,32 % hlasov členov, 

proti hlasovali členovia UaPPS s počtom hlasov 0 t.j. 0 % hlasov členov, 

zdržali sa členovia UaPPS s počtom hlasov 0 t.j. 0 % hlasov členov. 

 

 Uznesenie č. 8 
 

Zhromaždenie schvaľuje: 

Zmenu a doplnenie platných stanov UaPPS v znení ako boli prečítané v návrhu: 
 

Výsledok hlasovania (hl. kvórum 9.774,67 hl.): 

(hl. lístok č. 4) 

za hlasovali členovia UaPPS s počtom hlasov 5.407,78 t.j. 55,32 % hlasov členov, 

proti hlasovali členovia UaPPS s počtom hlasov 0 t.j. 0 % hlasov členov, 

zdržali sa členovia UaPPS s počtom hlasov 0 t.j. 0 % hlasov členov. 
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 Uznesenie č. 9 
 

Zhromaždenie schvaľuje: 

 

1. Správu o hospodárení UaPPS za rok 2018 
 

2. vyplatenie výnosov členom UaPPS vo výške 0,70€/1 hlas za rok 2018, podľa Výborom 
schváleného návrhu zo dňa 18.06.2019. 

 

Výsledok hlasovania (hl. kvórum 9.066,34 hl.): 

(hl. lístok č. 5) 

 

za hlasovali členovia UaPPS s počtom hlasov 5.407,78  t.j. 59,65 % hlasov členov, 

proti hlasovali členovia UaPPS s počtom hlasov 0  t.j 0 % hlasov členov, 

zdržali sa členovia UaPPS s počtom hlasov 0 t.j.  0 % hlasov členov. 

 

 

 Uznesenie č. 10 
 

Zhromaždenie UaPPS schvaľuje uznesenie z dnešného zhromaždenia členov UaPPS v znení ako 

bolo v návrhu uznesenia. 

 

Výsledok hlasovania ( hl. kvórum 9.066,34 hl.): 

(hl. lístok č. 6) 

za hlasovali členovia UaPPS s počtom hlasov 5.403,65  t.j. 59,60  % hlasov členov, 

proti hlasovali členovia UaPPS s počtom hlasov 0  t.j. 0  % hlasov členov, 

zdržali sa členovia UaPPS s počtom hlasov 4,13  t.j. 0,05  % hlasov členov. 

 
 

 

V Žiari nad Hronom 22.06.2019 

 
 

 

xxx 

predseda zhromaždenia 

Urbárskeho a pasienkového pozemkového 
spoločenstva Žiar nad Hronom 

   yyy 

predseda návrhovej  

komisie zhromaždenia 

Urbárskeho a pasienkového pozemkového 
spoločenstva Žiar nad Hronom 

 


