Správa o korešpondenčnom hlasovaní členov
pozemkového spoločenstva zo dňa 20.3.2021
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá vznikla v kontexte pandémie ochorenia
COVID-19, ako aj v nadväznosti vydaných opatrení, výbor PSBU Pribylina schválil na
svojom zasadnutí dňa 15.2.2021 uznesenie č. 23/2021 v znení:
Uzn.č. 23/2021 - výbor PSBU Pribylina schvaľuje návrh na rokovanie valného
zhromaždenia 2021 korešpondenčnou formou, s termínom oboznámenia o ňom do
19.2.2021 a termínom hlasovania do 20.3.2021.
Na uvedenom zasadnutí výboru pozemkového spoločenstva zároveň boli
prijaté uznesenia č. 24 a 25/2021, ktorými výbor odsúhlasil znenie pozvánky a návrhy
znenia jednotlivých správ.
Vyhodnotenie korešpondenčného hlasovania uskutočnila Komisia pre sčítanie
výsledkov korešpondenčného hlasovania v zložení Ing. Michal Králik – predseda
pozemkového spoločenstva, Mgr. Dagmar Jurčová – predsedníčka dozornej rady
a Radoslava Forgáčová – ekonómka pozemkového spoločenstva, zloženie ktorej bolo
odsúhlasené uznesením č. 1/2021 korešpondenčného hlasovania. Komisia zasadala
dňa 22.3.2021. Po sčítaní výsledkov hlasovania Komisia pre sčítanie výsledkov
korešpondenčného hlasovania konštatuje:
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:
Počet platných hlasovacích lístkov:
Počet hlasov v hlasovaní:
Nadpolovičná väčšina hlasov:

285 ks
285 ks
19.527 hlasov
18.745 hlasov

Uznesenie č. 1/2021
Zhromaždenie schvaľuje zloženie Komisie pre spočítanie výsledkov korešpondenčného
hlasovania: Ing. Michal Králik – predseda PSBU obce Pribylina, Mgr. Dagmar Jurčová –
predsedníčka DR PSBU obce Pribylina, Radoslava Forgáčová – ekonómka PSBU obce
Pribylina
telefón/e-mail:
044/5293 348
psbupribylina@mag-net.sk

bankové spojenie:
Prima banka, L. Hrádok
IBAN: SK05 5600 0000 0016 0382 7001

IČO: 30232368
DIČ: 2020428839
IČ DPH: SK 2020428839

Za:

19.415 hlasov

Proti:

40 hlasov

Zdržal sa:

72 hlasov

Uznesenie č. 2/2021
Zhromaždenie ukladá výboru pozemkového spoločenstva pokračovať v zmysle uznesenia
zhromaždenia č. 10/2019 v prípravách pre zapojenie pozemkového spoločenstva do
projektovej výzvy na poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie,
na realizáciu projektu výstavby vetvy 1 a časti 1, vetvy 2 „Prístupovej cesty do Žíhľavníka“,
súčasne poveruje výbor pozemkového spoločenstva, v prípade vyhlásenia vhodnej
projektovej výzvy, vykonaním všetkých krokov spojených s podaním projektovej prihlášky a
na zastupovanie spoločenstva v tomto konaní a schvaľuje finančnú spoluúčasť pozemkového
spoločenstva na financovaní uvedeného projektu, v prípade ak bude takáto finančná
spoluúčasť v podmienkach projektovej výzvy. Zhromaždenie zároveň schvaľuje prijatie
preklenovacieho úveru na prefinancovanie projektu a poveruje výbor pozemkového
spoločenstva vykonaním všetkých krokov spojených so žiadosťou o poskytnutie úveru.

Za:

19.169 hlasov

Proti:

65 hlasov

Zdržal sa:

293 hlasov

Uznesenie č. 3/2021
Zhromaždenie ukladá výboru pozemkového spoločenstva pokračovať v zmysle uznesenia
zhromaždenia č. 11/2019 v prípravách pre zapojenie pozemkového spoločenstva do
projektovej výzvy na poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie,
na realizáciu projektu týkajúceho sa lesopestovnej činnosti, súčasne poveruje výbor
pozemkového spoločenstva, v prípade vyhlásenia vhodnej projektovej výzvy, vykonaním
všetkých krokov spojených s podaním projektovej prihlášky a na zastupovanie spoločenstva
v tomto konaní a schvaľuje finančnú spoluúčasť pozemkového spoločenstva na financovaní
uvedeného projektu, v prípade ak bude takáto finančná spoluúčasť v podmienkach
projektovej výzvy. Zhromaždenie zároveň schvaľuje prijatie preklenovacieho úveru na
prefinancovanie projektu a poveruje výbor pozemkového spoločenstva vykonaním všetkých
krokov spojených so žiadosťou o poskytnutie úveru.

Za:

19.173 hlasov

Proti:
Zdržal sa:
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Uznesenie č. 4/2021
Zhromaždenie poveruje výbor pozemkového spoločenstva viesť rokovanie s vedením
Roľníckeho družstva v Pribyline o prenájme pozemkov v areáli RD a ukladá výboru
pozemkového spoločenstva predložiť návrh nájomnej zmluvy na rokovanie valného
zhromaždenia v roku 2022

Za:

17.929 hlasov

Proti:

1170 hlasov

Zdržal sa:

428 hlasov

Uznesenie č. 5/2021
Zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku a hospodársky výsledok za rok 2020 vo
výške –115.287,53 EUR (slovom mínus jednostopätnásťtisícdvestoosemdesiatsedem
EUR a päťdesiattri centov).pred zdanením. Pozemkové spoločenstvo nebude vyplácať
hospodárske podiely na zisku (dividendy) za rok 2020.

Za:

17.375 hlasov

Proti:

273 hlasov

Zdržal sa:

1.879 hlasov

Uznesenie č. 6/2021
Zhromaždenie schvaľuje rozpočet a plán hlavných úloh na rok 2021

Za:

19.254 hlasov

Proti:

78 hlasov

Zdržal sa:

195 hlasov

Uznesenie č. 7/2021
Zhromaždenie schvaľuje novú výšku taríf nájomného za prenájom pozemkov v chatovej
oblasti Podbanské vo výške 1,00 EUR/m2/ rok za zastavané pozemky a 0,50 EUR/m2/ rok za
ostatné užívané plochy pre súkromné účely a vo výške 4,00 EUR/m2/ rok za zastavané
pozemky a 2,00 EUR/m2/ rok za ostatné užívané plochy na podnikane.
Zhromaždenie poveruje výbor prostredníctvom štatutárov na zastupovanie vo všetkých
právnych úkonoch súvisiacich so zmenou nájomných zmlúv.

Za:

18.525 hlasov

Proti:
telefón/e-mail:
044/5293 348
psbupribylina@mag-net.sk

206 hlasov
bankové spojenie:
Prima banka, L. Hrádok
IBAN: SK05 5600 0000 0016 0382 7001

IČO: 30232368
DIČ: 2020428839
IČ DPH: SK 2020428839

Zdržal sa:

796 hlasov

Uznesenie č. 8/2021
Zhromaždenie schvaľuje spôsob výpočtu ceny palivového dreva, ktorá bude počítaná
každoročne pre palivové drevo s dovozom ako súčet priemernej ceny výroby a priemernej
ceny dopravy za predchádzajúci rok a režijného poplatku vo výške 2 EUR/m3, resp. pre
palivové drevo bez dovozu ako súčet priemernej ceny výroby za predchádzajúci rok
a režijného poplatku vo výške 2 EUR/m3.

Za:

18.105 hlasov

Proti:

633 hlasov

Zdržal sa:

789 hlasov

Uznesenie č. 9/2021
Zhromaždenie schvaľuje návrh na vybudovanie spoplatnených parkovísk v lokalitách Lazy
a Hrdovo a poveruje výbor pozemkového spoločenstva vykonaním všetkých krokov
spojených s nadobudnutím živnostenského oprávnenia na prevádzkovanie parkovacích
služieb vrátane zastupovania pozemkového spoločenstva v uvednej záležitosti aj pred inými
tretími osobami a orgánmi štátnej správy, resp. samosprávy.

Za:

16.884 hlasov

Proti:

1.725 hlasov

Zdržal sa:

918 hlasov

Uznesenie č. 10/2021
Zhromaždenie schvaľuje návrh na realizáciu IBV Brezinka v zmysle predloženej projektovej
dokumentácie a poveruje výbor pozemkového spoločenstva vykonaním všetkých krokov
spojených s prípravou a realizáciou výstavby inžinierskych sietí, zároveň ukladá výboru
pozemkového spoločenstva pripraviť návrh systému prenájmu stavebných pozemkov na
rokovanie valného zhromaždenia v roku 2022.

Za:

18.222 hlasov

Proti:

588 hlasov

Zdržal sa:

717 hlasov

Komisia pre sčítanie výsledkov korešpondenčného hlasovania konštatuje na
základe výsledkov hlasovania, že valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva
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bývalých urbarialistov

obce Pribylina schvaľuje uznesenia č.: 1/2021,

2/2021,3/2021 a 6/2021. Valné zhromaždenie neschvaľuje uznesenia č.: 4/2021,
5/2021, 7/2021, 8/2021, 9/2021 a 10/2021.
Hlasovacie lístky a sčítavacie hárky k hlasovaniu sú zapečatené a archivované
v archíve pozemkového spoločenstva.

V Pribyline 22.3.2021

Členovia Komisie pre sčítanie výsledkov korešpondenčného hlasovania:

Meno a priezvisko

Podpis

Ing. Michal Králik

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

Mgr. Dagmar Jurčová

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

Radoslava Forgáčová

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