
Uznesenie č. 1/2015 
 

z Valného zhromaždenia, Urbariátu Pozemkové Spoločenstvo Ptičie, 
konaného dňa 28.11.2015 v obci Ptičie. 

 

 

 

Valné zhromaždenie berie na vedomie: 

 

1. Správu mandátovej komisie 

2. Kontrolu plnenia Uznesenia č. 1/2014, VZ  U PS Ptičie, z roku 2014 

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

4. Správu OLH  

5. Správu finančného hospodára 

6. Správu dozornej rady U PS Ptičie 

7. Návrh na schválenie RÚZ za rok 2014 a návrhu na rozdelenie ziskov, 

8. Návrh na uznesenie 

 

 

 

Valné zhromaždenie schvaľuje: 

 

1. Riadnu účtovnú závierku za rok 2014 v plnom rozsahu. 

2. Stratu vo výške 1013,59€ dosiahnutú v roku 2014, zúčtovať na nerozdele-

ný zisk z minulých rokov. 

3. Vyplatiť odmeny členov výboru za rok 2014 vo výške 740€ 

z nerozdeleného zisku minulých rokov a to: 

 - predseda  30€ mesačne 

 - podpredseda 10€ mesačne 

 - finančný hospodár 10€ mesačne 

 - členovia výboru a DR 20€ ročne 

4. Finančné vyrovnanie pre majiteľov nehnuteľností, ktorí predali časť svo-

jich pozemkov obci Ptičie na výstavbu obecnej komunikácie v lokalite 

Nižné Ľachovky - Hore hrádzu podľa priloženého zoznamu veľkostí 

predaných častí parciel a podľa záujmu predávajúcich do 31. 12. 2015, zo 

ziskov spoločenstva. 

  



Valné zhromaždenie ukladá: 

 

1. Výboru U PS Ptičie, zaoberať sa prešetrovaním výšky podielov spoločnej 

nehnuteľnosti jednotlivých podielnikov na základe najstarších zachova-

lých záznamov o spoločenstve. 

2. Všetkým podielnikom, majiteľom nehnuteľností predaných obci Ptičie na 

výstavbu obecnej komunikácie v lokalite Hore hrádzu, prihlásiť sa o svoju 

finančnú hotovosť do 31. 12. 2015, u predsedu spoločenstva. Po tomto 

termíne sa finančné prostriedky určené na úhradu za predané časti parciel 

stanú majetkom spoločenstva. 

 

 

 

Toto Uznesenie č.: 1/2015 z Valného zhromaždenia Urbariátu pozemkové spo-

ločenstvo Ptičie konaného dňa 28. 11. 2015, bolo schválené väčšinou hlasov po-

dielnikov U-PS Ptičie. 

 

 

 

Ptičie 28. 11. 2015. 

 

 

 

 

 Ing. Vladislav Džubák Ing.Gabriel Lancoš 
 predseda návrhovej komisie  predseda U-PS Ptičie  

 

 

 

 Róbert Balaščík 
 člen návrhovej komisie  


