
Uznesenie VZ konaného 27.9.2014 o 14:00 hod 
 

1. SCHVAĽUJE: 
Správu výboru LPS o činnosti za r. 2013 a 1. polrok r. 2014. 
Správu dozornej rady. 
Ročnú účtovnú závierku za r. 2013. 
Vyplatenie podielov za r .2013 pre členov LPS podľa zoznamu platného do 31.12.2013 
vo výške 15€ na jeden podielový hlas. 
Schvaľuje sponzorské príspevky DHZ – 400€, Dom smútku – 300€ a TJ Hviezda  
Zádubnie – 300€. 
Dediči po pôvodných vlastníkoch zo zoznamu z r. 1958, ktorí si doteraz svoj nárok 
dedičský neusporiadali, môžu tak urobiť najneskôr do 31.12.2015. Po tomto termíne ich 
podiely zo zisku z minulých rokov, ktoré sú v súčasnosti v depozite budú zaúčtované do 
nerozdeleného zisku v prospech LPS. 
Delegovanie právomoci výboru LPS konať v mene majiteľov pozemkov na 
vykonávanie právnych úkonov a jednaní s organizáciami a FO s výnimkou právomoci 
predať, alebo prenajať majetok. 
Schvaľuje odmeny pre výbor LPS v nasledovnej výške predseda, podpredseda, 
pokladníčka a gazda – 150€ ostatní 3 členovia výboru – 100€. 
Schvaľuje zvýšenie hodinovej sadzby za práce na lesných porastoch z 2,20€ na 3€ 
a z 2,50€ na 4€. 
 

2. UKLADÁ Výboru LPS: 
Výboru LPS prerokovať diskusné príspevky na VZ a zapracovať ich do plánu práce 
a prijať opatrenia. 

Zrušiť existujúcu podnájomnú zmluvu s Bc. Jaroslavom Žeriavom. 

Zodpovedný: predseda spoločenstva     Termín: 28.2.2015 

 

3. Berie na vedomie 
Zoznam členov a právoplatných dedičov z r. 1958, bol platný do 31.12.2013. 
Od 1.1.2014 je v zmysle zákona 97/2013 Z. z. platný zoznam členov LPS, ktorým boli 
podľa zákona č. 503/2003 reštitučne vrátené pozemky rozhodnutím OÚ a tieto boli aj 
zapísané do katastra nehnuteľností. 
Zmluvu o pozemkovom spoločenstve a Stanovy LPS v zmysle zákona 97/2013 Z. z. s 
platnosťou od 10.2.2014. 
LPS Urbariát Žilina – Zádubnie v zmysle zákona č. 97/2013 Z. z. bola zaregistrovaná 
17.3.2014 v RPS vložka R-0037511 a je uložená na OÚ odbor pozemkový a lesný. 
Ponuku člena LPS Jozefa Martinčeka odpredať podielnikom LPS svoj podiel na 
spoločnej nehnuteľnosti. Tento podiel tvorí výmeru 858,4 m2, za ktorú p. Martinček 
požaduje cenu 1000€. V prípade že členovia LPS budú mať záujem uvedený podiel 
odkúpiť tento oznámia výboru LPS do 20.11.2014 

 


