KOMPOSESORÁT pozemkové spoločenstvo Hliník nad Váhom, Hliník nad Váhom č. 170, 014 01 Bytča

Uznesenie
zo zhromaždenia vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti pozemkového
spoločenstva KOMPOSESORÁT pozemkové spoločenstvo, Hliník nad Váhom, so
sídlom Hliník nad Váhom č.170, 014 01 Bytča konaného dňa 22.08.2021.
Zhromaždenie schvaľuje:
1. Návrh programu zhromaždenia vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktorý bol
uvedený v pozvánke na výročné zhromaždenie.
2. Zloženie komisií, overovateľov a zapisovateľov zápisnice:
a) volebná komisia

Ing. Peter Mičušík, predseda
Ing. Júliu Dodek, člen
Tomáš Mrena, člen

b) návrhová komisia

Anna Maslíková, predseda
Marián Zajac, člen
Miroslav Gužík, člen

c) mandátová komisia

Martin Lukacs, predseda
Alžbeta Mičušíková, člen
Miroslav Zajac, člen

d) overovatelia zápisnice

Mária Macku
Ľubomír Chalupka
Jozefína Marciová

e) zapisovateľ zápisnice

Ing. Mária Ciglanová

3. Voľby členov volených orgánov spoločenstva nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov
členov spoločenstva:
a) do výboru spoločenstva:
- na funkciu predsedu: Ing. Ľudovít Martinický – počet hlasov 370,3, čo predstavuje 82,62 %
prítomný hlasov,
- na funkciu podpredsedu: Miroslav Zajac – počet hlasov 380,8, čo predstavuje 84,97 %
prítomný hlasov,
- na funkciu pokladníka: Alžbeta Mičušíková – počet hlasov 431,6, čo predstavuje 96,30 %
prítomný hlasov,
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- na funkciu tajomníka: Ing. Mária Ciglanová - počet hlasov 418,80, čo predstavuje 93,44 %
prítomný hlasov
- na funkciu hospodára: Ľubomír Chalupka – počet hlasov 432,60, čo predstavuje 96,52 %
prítomný hlasov,
- za náhradníka: Ján Mrena – počet hlasov: 415,10, čo predstavuje 92,62 % prítomných hlasov,
b) do dozornej rady
na funkciu člena dozornej rady:
Ing. Juraj Babušík - počet hlasov: 370,3, čo predstavuje 82,62 % prítomných hlasov,
Ing. Július Dodek - počet hlasov: 425,3, čo predstavuje 94,59 % prítomných hlasov,
Tomáš Mrena
- počet hlasov: 423,6, čo predstavuje 94,52 % prítomných hlasov,
za náhradníka:
Anna Maslíková - počet hlasov:427,30, čo prestavuje 95,34 % prítomných hlasov.
4. Správu o hospodárení pozemkového spoločenstva za rok 2020 a ročnú závierku za rok
2020.
5. Vyplatenie podielov za účtovný rok 2020 zo zisku z minulých rokov pre podielových
vlastníkov vo výške 30 €/ 1 hlas-podiel.
6. Vyplatenie odmien členom výboru a dozornej rady spoločenstva za rok 2020 podľa
predloženého návrhu na zhromaždení v roku 2020.
7. Zmenu vo vyplácaní finančnej čiastky podielovým vlastníkom od roku 2021 z podielov na
zisku na formu vyplácania nájomného na základe písomných nájomných zmlúv.

Zhromaždenie berie na vedomie:
1. Správu o činnosti pozemkového spoločenstva za rok 2020.
2. Informácie o činnosti dozornej rady pozemkového spoločenstva za rok 2020.
3. Správu odborného lesného hospodára za rok 2020.

Zhromaždenie ukladá:
Prerokovať návrhy a pripomienky podielových vlastníkov vznesených na zhromaždení,
aktuálne návrhy ku skvalitneniu práce výboru pozemkového spoločenstva a postupne ich
realizovať.
Termín: rok 2021

Zodpovedný: výbor spoločenstva
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Schválenie uznesenia
a) Návrh na uznesenie zhromaždenia podielových vlastníkov pozemkového spoločenstva
KOMPOSESORÁT Hliník nad Váhom, konaného dňa 22. 08. 2021 bol schválený:
počtom 448,2 podielov z celkového počtu zúčastnených 448,2 podielov, t.j. 100 % všetkých
zúčastnených vlastníkov podielov.
b) Uznesenie výročného zhromaždenia podielových vlastníkov pozemkového spoločenstva
KOMPOSESORÁT Hliník nad Váhom bolo s c h v á l e n é.

Členovia návrhovej komisie:

Anna Maslíková

............................................

Marián Zajac

............................................

Miroslav Gužík

............................................
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