
Uznesenie č. 1/2013 
 

z Valného zhromaždenia, Urbariátu Pozemkové Spoločenstvo Ptičie, 
konaného dňa 16.11.2013 v obci Ptičie. 

 

 

 

Valné zhromaždenie berie na vedomie: 

 

1. Správu mandátovej komisie 

2. Kontrolu plnenia Uznesenia č. 1/2012 , VZ U PS Ptičie, z roku 2012 

3. Správu o činnosti výboru a hospodárení U-PS Ptičie 

4. Správu OLH  

5. Správu finančného hospodára 

6. Správu ekonómky o ročnej účtovnej závierke 

7. Správu  dozornej rady U-PS Ptičie 

8. Správu o novej zmluve o založení 

9. Správu o nových stanovách U PS Ptičie 

10. Správu o prenájme poľnohospodárskych pozemkov iným subjektom 

11. Správa o prenájme pozemkov na výkon práva poľovníctva 

 

 

Valné zhromaždenie schvaľuje: 

 

1. Riadnu účtovnú závierku za rok 2012 v plnom rozsahu. 

2. Bilančnú stratu vo výške 849,25€ za rok 2012 uhradiť z nerozdeleného 

zisku minulých rokov v plnej výške. 

Odmeny pre členov výboru a dozornej rady za rok 2012 vyplatiť 

z nerozdeleného zisku minulých rokov a to: 

 - predseda 30€ mesačne 

 - tajomník 10€ mesačne 

 - finančný hospodár 10€ mesačne 

 - členovia výboru a DR 20€ ročne 

Odmeny za vykonávanie dozoru pri odvoze drevnej hmoty po ťažbe 

vyplatiť z nerozdeleného zisku minulých rokov a to: 

 - Milan Balaščik 119€ 

 - Róbert Balaščik 100€ 

 - Jozef Antoni 58€ 

 - Jozef Rak 55,50€ 

 

3. Novú Zmluvu o založení Urbariátu pozemkové spoločenstvo Ptičie. 

4. Nové Stanovy Urbariátu pozemkové spoločenstvo Ptičie. 



5. Oprávnenie štatutára a predsedu U PS Ptičie k podpísaniu nájomnej 

zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov. 

6. Oprávnenie štatutára a predsedu U PS Ptičie k podpísaniu nájomnej 

zmluvy o nájme pozemkov na výkon práva poľovníctva s PZ Veverička 

Nižné Ladičkovce, s PZ Vlk Chlmec a dodatočne podpísať zmluvu 

o nájme pozemkov na výkon práva poľovníctva s PZ Jariabok Hrabovec 

nad Laborcom. 

  

 

Valné zhromaždenie ukladá: 

 

1. Výboru a dozornej rade zaoberať sa znovu prerozdelením podielov, na 

parcelách 1459/2 a 1462/2 v k. ú. Ptičie, a prispôsobiť ich vlastníctvo 

k podielom svojich predkov na základe najstarších dokladov o vlastníctve, 

vložka 213 z 12.2.1892. 

2. Všetkým podielnikom U PS Ptičie napomáhať členom výboru a DR U PS 

pri zisťovaní veľkosti svojich podielov na základe najstarších 

dochovaných dokladov z 12.2.1892. 

3. Výboru U PS Ptičie - výber dodávateľa na ťažbové práce v budúcnosti 

riešiť na schôdzi výboru U PS Ptičie. 

 

 

Toto Uznesenie č.: 1/2013 z Valného zhromaždenia Urbariátu pozemkové 

spoločenstvo Ptičie konaného dňa 16.11.2013, bolo schválené väčšinou hlasov 

podielnikov U-PS Ptičie. 

 

 

 

Ptičie 16.11.2013. 

 

 

 

 

 Jozef Hivko Ing.Gabriel Lancoš 
 predseda návrhovej komisie predseda U-PS Ptičie 

 

 

 

Ing.Vladislav Džubák 
člen návrhovej komisie - zapisovateľ 


