
12. Uznesenie  

Predseda návrhovej komisie Ing. Vendelín Jankula predniesol nasledovný návrh na uznesenie  

ZVSN: 

 

1. SCHVAĽUJE: 

Dodatok k zmluve o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej 

nehnuteľnosti v zmysle § 5 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách zo 

dňa 10.2.2014 v znení Zák. č. 34/2014 Z. z. a Zák. č. 110/2018 Z. z. 

Zmenu stanov Lesné pozemkové spoločenstvo Urbariát Žilina - Zádubnie v zmysle § 5 

zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách zo dňa 10.2.2014 v znení Zák. 

č. 34/2014 Z. z. a Zák. č. 110/2018 Z. z. 

Mandát výboru LPS na podanie písomnej žiadosti Pozemkovému fondu v mene 

vlastníkov podielov LPS, o prevod podielov na spoločnej nehnuteľnosti LPS, ktoré 

spravuje Pozemkový fond, a na následné uzatvorenie zmluvy o prevode týchto podielov 

na spoločnej nehnuteľnosti v prospech podielnikov LPS. 

Ročnú účtovnú závierku za r. 2017. 

Vyplatenie podielov za r. 2017 pre členov LPS podľa zoznamu k 15.08.2018 vo výške 

0,015€  na jeden m2 = jeden podielový hlas. 

Zaúčtovanie zvyšku zisku za rok 2017 ako nerozdelený zisk. 

Sponzorské príspevky DHZ – 500€, Dom smútku – 500€ a TJ Hviezda  Zádubnie – 500€. 

Odmeny pre výbor LPS a DR v nasledovnej výške: Belanec Miroslav – 500€, Bros 

Miroslav – 500€, Kniha Miroslav -  500€, Belanec Daniel – 300€, Jankula Vendelín Ing.  

– 300, Škrna Ondrej – 300€, Šoška Jozef Ing. – 300€, Kramár Ján – 300€, Ponechal 

Vladimír – 300€, Sýkorová Marcela – 300€. 

Odmeny pre brigádnikov za obdobie od marca do novembra 2018 vo výške 1,00 € za 

každú odpracovanú hodinu pre tých, ktorý odpracovali minimálne 80 hodín t. j. 10 dní 

na pestovateľských prácach v porastoch LPS Urbariát Žilina – Zádubnie. 

Odmenu pre Jarmilu Wiedermanovú – pokladníčku v sume 500 €. 

 

 

2. UKLADÁ Výboru LPS: 

Výboru LPS prerokovať diskusné príspevky na ZVSN a zapracovať ich do plánu práce 

a prijať patričné opatrenia. 

 

3. Berie na vedomie 
 

Správu výboru LPS o činnosti za r. 2017 a 1. polrok r. 2018. 

Správu dozornej rady rok 2017. 

 


