
ZDRUŽENIE URBÁRU POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO ČAVOJ 86, IČO: 36123552

HLASOVACÍ LÍSTOK

zo zasadnutia Zhromaždenia Združenia urbáru pozemkového spoločenstva Čavoj, uskutočneného formou korešpondečného 
hlasovania v súlade s  V. Čl. Zhromaždenie, bod 5 Zmluvy o pozemkovom spoločenstve.

Meno, priezvisko:                           …......................................................................

Adresa bydliska                           …......................................................................

Počet hlasov/ počet zlomkov podielu: …......................................................................

Telefón /e-mail (vyplní  podielník):        …...…................................................................                       

Uznesenie č. 1/2021
Zhromaždenie schvaľuje správu o výsledkoch hospodárenia za roky 2019 a 2020 a ročnú účtovnú závierku za rok 2020. 
Roč. účt. závieka za rok 2019 bola schválená Výborom PS na zasadnutí v roku 2020.

ZA 

PROTI

ZDRŽAL SA

Uznesenie č. 2/2021
Zhromaždenie schvaľuje správu Dozornej rady spoločenstva vrátane stanoviska k Roč. účtov. závierke a k návrhu na 
rozdelenie zisku za roky 2019 a 2020.

ZA 

PROTI

ZDRŽAL SA

Uznesenie č. 3/2021
Zhromaždenie schvaľuje rozdelenie hospodárskeho výsledku  pozemkového spoločenstva nasledovne:

Rok 2019
Hospodársky výsledok (HV), zisk, po zdanení: 40 445,93 €
Finančné prostriedky na kúpu podielov spoločenstvom: 15 000,00 €
Odmena: 
- Výboru vo výške 7 % z HV   2 831,21 € 
- Doz. rade 5 % z HV   2 022,30 €
Finančné prostriedky na výplatu podielov členom spoločenstva 20 592,42 €

Rok 2020
Hospodársky výsledok (HV), zisk, po zdanení: 48 467,89 €
Finančné prostriedky na kúpu podielov spoločenstvom: 15 000,00 €
Odmena: 
- Výboru vo výške 7 % z HV                                         3 392,75 € 
- Doz. rade 5 % z HV   2 423,40 €
Finančné prostriedky na výplatu podielov členom spoločenstva 27 651,74 €



Spolu na výplatu podielov 48 244,16 €, čo je  na jeden zlomok podielu 0,06 € a na jeden hlas cca 5,87 €. 

ZA 

PROTI

ZDRŽAL SA

Uznesenie č. 4/2021
Zhromaždenie schvaľuje vyplatenie podielov na hospodárskom výsledku za roky 2019 a 2020 vo výške návrhu na rozdelenie 
hospodárskeho výsledku, členom spločenstva,  podľa ich  vlastníckych podielov.

ZA 

PROTI

ZDRŽAL SA

Uznesenie č. 5/2021
Zhromaždenie schvaľuje vyplatenie odmiem členom Výboru a Dozornej rady vo výške  návrhu, na rozdelenie hospodárskeho 
výsledku, v rovnakej výške pre každého člena Výboru a v rovnakej výške pre každého člena Dozornej rady.

ZA 

PROTI

ZDRŽAL SA

Uznesenie č. 6/2021
Zhromaždenie schvaľuje návrh plánu hospodárenia na rok 2021.

ZA 

PROTI

ZDRŽAL SA

Uznesenie č. 7/2021
Zhromaždenie schvaľuje zmenu kultúry na časti pozemku p. č. 1063/2  o výmere 49 m2 ktorá vznikla z par. č. 1063, k. ú. 
Čavoj, lesný pozemok, na vodnú plochu za účelom chovu rýb. Zhromaždením spoločenstva konaného 23.03.2019 bol tento 
pozemok dlhodobo prenajatý p. Janete Göndočovej. 

ZA 

PROTI

ZDRŽAL SA

V ….....................................dňa:.............................
                          _______________________        

                
                                 vlastnoručný podpis

      



 

POUČENIE o spôsobe hlasovania.

1. V príslušných rámčekoch pod každým návrhom Uznesenia hlasujúci  vyznačí krížikom, či hlasuje „ZA“ 
prijatie uznesenia, „PROTI“ prijatiu uznesenia alebo „ZDRŽAL SA“ hlasovania. Ak sa hlasujúci pomýli, 
nesprávne označený rámček prečiarkne a krížikom vyznačí správny rámček.

2. Hlasovací lístok vlastnoručne podpíše (podpis nie je potrebné úradne overovať).
3. Vyplnený a vlastnoručne podpísaný hlasovací lístok vloží do priloženej návratnej, ofrankovanej obálky a 

túto odošle poštou na predtlačenú adresu, alebo doručí osobne do kancelárie spoločenstva, prípadne  do 
poštovej schránky  spoločenstva nachádzajúcej sa na budove Obecného úradu obce Čavoj, pred vchodom
do sídla spoločenstva v termíne do 25.09.2021. Hlasovací lístok doručený po tomto termíne, do 
hlasovania nebude započítaný.

Hlasovanie bude neplatné ak:

 hlasovací lístok nebude podpísaný,
 nebude jasné hlasovanie podielnika, napr. krížikom bude vyznačených viacej rámčekov na hlasovanie, 

nebude označený krížikom ani jeden rámček na hlasovanie a pod.,
 hlasovanie nebude na doručenom teda predpísanom tlačive.

          Hlasovanie vyhodnotí Dozorná rada spoločenstva. Výsledky budú zverejnené na webovej stránke 
pozemkového spoločenstva:   www.zupscavoj.sk  .

        V prípade potreby sa každý môže informovať na urbarcavoj@centrum.sk, alebo u:

         Ing. Ján Halaška, predseda spoločenstva,        tel. +421 911 200 151
      Ján Novotka, podpredseda spoločenstva,  tel. +421 903 207 134

           Vážený podielnik, člen Združenia urbáru pozemkového spoločenstva Čavoj.  Zhromaždenie podielnikov je
najvyšším orgánom pozemkového spoločenstva. Jeho členom je každý podielnik a výkonom hlasovacieho práva
spolurozhoduje  o  činnosti  pozemkového  spoločenstva,  ktoré  je  oprávnené  prijímať  závažné  rozhodnutia.
Hlasovanie každého podielnika je nanajvýš potrebné a preto nevyhnutné. Všetkým, ktorí budú hlasovať úprimne
ďakujem.

V Čavoji dňa 28.07.2021

                           

                                                

                                                                         Ing. Ján Halaška
         predseda pozemkového spoločenstva

mailto:urbarcavoj@centrum.sk
http://www.zupscavoj.sk/

