
,POZEMKOVÉ SPOLOĆENSTVO – spoločnosť bývalých urbarialistov  MALÝ SLAVKOV. 

      

     Z Á P I S N I C A  

zo schôdze členov výboru a dozornej rady, konanej dňa 29. 3. 2015 v zasadačke Obecného úradu . 

 

Prítomní: za výbor  - BIES  František, ŠTANCEĹ Ján, HREBENÁR  Jozef, GROMAN Ján, KREDATUS Martin        

     za dozornú radu – Doc. LIZÁK Pavol, Ing. KLEIN Ján, MAJERČÁK Štefan 

Program:  1. Záležitosti týkajúce sa permanentiek spoločnosti Tatry mountain reserts, a.s.    

      2. Úhrada daňovej licencie. 

     3. Projekt na dotáciu z PPA.  

     4. Určenie termínu na konanie zhromaždenia členov spoločenstva. 

     5. Predaj stavebného pozemku. 

     6. Zmluva s Poľovníckym združením. 

     7. Rôzne. 

 

K bodu č.1:    Výbor rozhodol prideľovať permanentky vydaním rozdeľovníka pre jednotlivých členov 

spoločenstva podľa ich podielu výmere nehnuteľnosti na celkovej výmere. Do rozdeľovníka je 

zahrnutý aj Obecný úrad Malý Slavkov, cez ktorého pozemky sú ťahané elektrické káble pre a.s. Tatry 

mountains resorts (ďalej TMR/ v počte .... ks permanentiek. Ďalej  do rozdeľovníka je zahrnutá p. 

Brutovská, pracovníčka Obecného úradu , ktorá vykonáva administratívne a účtovné práce pre 

Spoločnosť bývalých urbarialistov v počte  permanentky. Výbor ďalej rozhodol prideliť permanentky 

v rozsahu 4,58  % z celkového prídelu pre členov Lesnej skupiny, t.j. v rozsahu ich pozemku, cez ktorý 

sú ťahané elektrické káble pre TMR, t.j. 2 permanentky. 

     Predseda informoval o strate jednej permanentky a postupnosti krokov pre zabránenie jej 

zneužitia. Pri tejto príležitosti výbor rozhodol, že každý užívateľ permanentky pri jej strate je povinný 

toto nahlásiť INFOCENTRU a riešiť vystavenie náhradnej permanentky a znášať prípadné náklady. 

     Výbor poveril predsedu dozornej rady Doc. Lizáka rokovaním so zástupcami TRM o uzavretí 

dlhodobej zmluvy na využívanie permanentiek. 

 

K bodu č. 2:      Predseda výboru informoval o zaplatení  480.- EUR daňovej licencie, ktorú je 

každoročne povinný platiť.. Výbor vzal na vedomie, že v ďalšom období bude organizovať 

zhromaždenie členov spoločenstva v  mesiaci marci, pred odovzdaním účtovnej závierky daňovému 

úradu. 
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K bodu č. 3:      Predseda výboru informoval o vypracovanom projekte na dotáciu z PPA z februára 

2014. Výbor konštatoval, že podnikne kroky k urýchleniu schválenia projektu častejším kontaktom s 

lesným hospodárom p. Michelčíkom a s PPA. 

K bodu č. 4:     Výbor rozhodol zvolať zhromaždenie členov spoločenstva na 17. mája 2015 na 13.00 

hod. do Kultúrneho domu v Malom Slavkove. Hodinu pred začiatkom zasadne výbor. 

K bodu č. 5:     Výbor rozhodol predložiť na zhromaždenie členov spoločenstva k schváleniu Dodatku 

č. 1 k Zmluve o spoločenstve, týkajúcej sa spôsobu hlasovania pri personálnych a majetkových 

záležitostiach z voľby verejnej na voľbu tajnú. Ďalej rozhodol  oslovi ť záujemcov o kúpu stavebného 

pozemku na predloženie cenovej ponuky. 

K bodu č. 6:     Predseda výboru informoval o existencii  zmlúv s Poľovníckym združením (Zlatá hora) a 

TANAP. Obe spoločnosti uhrádzajú dohodnuté sumy podľa zmlúv. 

K bodu č. 7:     Predseda výboru informoval o zámere zverejniť históriu urbarialistov v Malom 

Slavkove. . 

 

UZNESENIE: 

1. Zverejniť na internetovej stránke spoločenstva povinnosť užívateľov permanentiek ich 

prípadnú stratu hlásiť do INFOCENTRA a vybaviť náhradnú. 

2. Zhromaždenia členov spoločenstva organizovať každoročne v mesiaci marec. 

3. Rokovať s lesným hospodárom a s PPA ohľadom projektu na dotáciu.  

4. Zvolať zhromaždenie členov spoločenstva na 17.5.2015 o 13.00 hod. do Kultúrneho domu v 

Malom Slavkove. 

5. Pripraviť na zhromaždenie členov spoločenstva Dodatok č.1 k Zmluve o spoločenstve podľa 

bodu č.5. 

         

                         Zodpovedný: predseda výboru    

                   Termín: do 17.5.2015 

 

Zapísal: Ing. Ján Klein 

 

Podpísal: predseda výboru František BIES 

 

               

 


