Správa o korešpondenčnom hlasovaní členov pozemkového
spoločenstva zo dňa 27.3.2022
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 24.1.2022 uznesenie č. 7/2022 v znení:
Uzn.č. 7/2022 - výbor PSBU Pribylina schvaľuje návrh na rokovanie valného
zhromaždenia 2022 korešpondenčnou formou, s termínom oboznámenia o ňom do
25.2.2022 a termínom hlasovania do 27.3.2022.
Na zasadnutí výboru pozemkového spoločenstva konanom dňa 21.2.2022 boli
prijaté uznesenia č. 20, 21 a 22/2021, ktorými výbor odsúhlasil znenie pozvánky, návrhy
znenia jednotlivých správ a návrh znenia uznesení.
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. 1/2022 korešpondenčného hlasovania. Komisia zasadala
dňa 28.3.2022. Po sčítaní výsledkov hlasovania Komisia pre sčítanie výsledkov
korešpondenčného hlasovania konštatuje:
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:

338 ks

Počet platných hlasovacích lístkov:

337 ks

Počet hlasov v hlasovaní:

23.349 hlasov

Nadpolovičná väčšina hlasov:

18.894 hlasov

Uznesenie č. 1/2022
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.
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Za:

23.219 hlasov

Proti:

20 hlasov

Zdržal sa: 110 hlasov

Uznesenie č. 2/2022
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:

23.047 hlasov

Proti:

46 hlasov

Zdržal sa: 256 hlasov

Uznesenie č. 3/2022
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:
Proti:

23.162 hlasov
33 hlasov

Zdržal sa: 154 hlasov

Uznesenie č. 4/2022
Zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku a hospodársky výsledok za rok 2021 vo
výške 48.746,85 EUR pred zdanením. Hospodársky výsledok po zdanení, s použitím
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neprerozdelených prostriedkov z predchádzajúcich období použiť na vyplatenie
hospodárskych podielov na zisku (dividend) vo výške 0,002 EUR/m2 (2 EUR/hlas). Termín
do 31.5.2022.
Za:

23.093 hlasov

Proti:

60 hlasov

Zdržal sa: 196 hlasov

Uznesenie č. 5/2022
Zhromaždenie schvaľuje rozpočet a plán hlavných úloh na rok 2022.
Za:

22.971 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržal sa:

378 hlasov

Komisia pre sčítanie výsledkov korešpondenčného hlasovania konštatuje na základe
výsledkov hlasovania, že valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva bývalých
urbarialistov obce Pribylina schvaľuje uznesenia č.: 1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022
a 5/2022.
Hlasovacie lístky a sčítavacie hárky k hlasovaniu sú zapečatené a archivované v
archíve pozemkového spoločenstva.

V Pribyline 28.3.2022
Členovia komisie pre sčítanie výsledkov korešpondenčného hlasovania:

Meno a priezvisko

Podpis

Ing. Michal Králik

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

Mgr. Dagmar Jurčová

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

Radoslava Forgáčová

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