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V Čavoji, dňa 28.07.2021
         

Vážení členovia a členky Združenia urbáru pozemkového spoločenstva Čavoj.

      Vlani, keď som vám oznamoval uskutočnenie zasadnutie Zhromaždenia podielnikov  f ormou korešpondenčného
hlasovania pre  pandémiu  COVID  –  19,  ktoré  sa  pre  administratívnu  chybu  pri  distribúcii  materiálov  ku
korešpondenčnému hlasovaniu neuskutočnilo, bol som presvedčený, že ďalšie Zhromaždenie podielnikov sa uskutoční
spôsobom ako sme Zhromaždenia tradične organizovali, teda fyzickou účasťou na zasadnutí. Po dramatickom priebehu
druhej vlny pandémie sa aj vďaka vakcinácii situácia zlepšila. Podľa súčasných platných podmienok, by sa Zhromaždenie
mohlo uskutočniť. Zlepšenie situácie sa však ako sa zdá, nebude mať dlhé trvanie. Odborníci otvorene hovoria, že sa už
začala tretia (epidemiológ M. Pavelka z Inštitútu zdravotníckych analýz Ministerstva zdravotníctva SR).  I keď v súčasnom
období platia podmienky COVID automatu nezakazujúce verejné zhromaždenie, je otázne,  či takéto podmienky budú
platiť  i  začiatkom septembra.  Výbor pozemkového spoločenstva  na zasadnutí   dňa 15.07.2021 rozhodol,  že riadne
Zhromaždenie sa uskutoční 04.09.2021. Po získaní informácie o začiatku tretej vlny pandémie, ktorá podľa M. Pavelku
bude   charakterizovaná  novým variantom  delta,  ktorý  je  infekčnejší  ako  predošlé  varianty,  Výbor  spoločenstva  na
mimoriadnom  zasadnutí  dňa  27.07.2021  konanie  riadneho  Zhromaždenia  prehodnotil  a  rozhodol  o  zasadnutí
Zhromaždenia   formou korešpondenčného hlasovania.  Prílohou tohto listu sú materiály, ktoré je nutné prerokovať.
Materiály sú pre minimalizovanie nákladov na poštovné spracované v skrátenom rozsahu. S ich úplným znením sa
môžete oboznámiť na webovej stránke spoločenstva  www.zupscavoj.sk.

         Korešpondenčnej forme Zhromaždenia je prispôsobený  i program. Je zameraný na poskytnutie základných
informácii  o  hospodárení  spoločenstva  a  na  prijatie  rozhodnutí  potrebných  pre  ďalšiu  činnosť  spoločenstva  i  na
schválenie výšky podielov na zisku a ich výplatu za roky 2019 a 2020. V návrhu na rozdelenie zisku je i návrh na
vyčlenenie  prostriedkov  na  kúpu  podielov  spoločenstvom  od  členov,  podielnikov  spoločenstva,  ktorí  svoj  podiel
predávajú.  Týmto krokom,  by sa obmedzil  priestor  pre prípadné súkromné spoločnosti  ktoré kúpou podielov by v
budúcnosti  mohli  ovládnuť  spoločenstvo.  Návrh  na  rozdelenie  zisku  obsahuje  i  návrh  na  vyčlenenie  finančných
prostriedkov na odmeny členom Výboru a Dozornej rady. Opatrenia súvisiace s pandémiou orgánom spoločenstva veľmi
sťažujú činnosť.  O tom, že svoje povinnosti zvládli, svedčia i ekonomické výsledky spoločenstva. I napriek problémom s
ťažbou dreva i jeho odbytom spoločenstvo vytvorilo dostatok prostriedkov na úhradu všetkých nákladov,  na výplatu
podielov na zisku podielnikom, tvorbu prostriedkov na nákup podielov i na odmenu členom Výboru  a Dozornej rady.
Podotýkam, že kým v minulosti tvorili prostriedky na odmenu členom výboru 10 % z čistého zisku, v návrhu za roky
2019 a 2020 tvoria tieto prostriedky 7 % zo zisku.
        Vážení podielnici!
Verím, že v budúcnosti nebudeme musieť opäť použiť korešpondenčné zasadnutie Zhromaždenia podielnikov a že na
Zhromaždení sa stretneme osobne. Verím tiež, že uznesenia navrhnuté na prijatie formou korešpondenčného hlasovania,
podporíte. Za pochopenie a ústretovosť ďakujem.

        Všetkým prajem dobré zdravie a veľa trpezlivosti v tomto neprajnom období.

S pozdravom 

Ing. Ján Halaška
predseda pozemkového spoločenstva Čavoj

Prílohy:
- Hlasovací lístok
- Poučenie o spôsobe hlasovania
- Program rokovania Zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania
- Návratná obálka       

http://www.zupscavoj.sk/

