Uznesenie
zo zhromaždenia Spolku bývalých urbarialistov obce Lubina, pozemkové spoločenstvo, konaného dňa
04.12.2015 v Osvetom stredisku Dr. M. Hodžu v Miškech Dedinke
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zhromaždenie spolku bývalých urbarialistov obce Lubina, pozemkové spoločenstvo
1. Berie na vedomie:
1.1. Vyplatenie podielu na zisku podielnikom za rok 2014 vo výške 13€ na jeden podiel podľa platného zoznamu
podielnikov.
1.2. Správu výboru o činnosti spoločenstva a plnení uznesenia od posledného Zhromaždenia konaného
dňa 05.12.2014.
1.3. Správu Dozornej rady SBUL.
1.4. Informáciu nájomcu Ing. Čaviča Miroslava o hospodárení za rok 2014.
2. Schvaľuje:
2.1. Výsledky hospodárenia za rok 2014 a výplatu podielov zo zisku členom spoločenstva a prevod 173,- € zo zisku
za rok 2014 na prerozdelenie do roku 2015
2.2. Odmeny členom výboru a Dozornej rady za rok 2014,vo výške 14%.
2.3. Poverenie prof. Gulana, zastupovaním pozemkového spoločenstva na zastupovanie spoločenstva vo všetkých
úkonoch súvisiacich s poľovníctvom v zmysle platných zákonov SR aby zastupoval spoločenstvo vo veciach
poľovníctva podľa zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov („Zákon“) a iných súvisiacich právnych predpisov.
Predseda spoločenstva je na základe tohto splnomocnenia (príp. poverenia) oprávnený za spoločenstvo najmä:
1) zvolávať zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov, na týchto zhromaždeniach sa zúčastňovať,
slobodne hlasovať a byť volený do navrhovaných funkcií,
2) podávať návrhy, žiadosti a odvolania vo veciach poľovníctva,
3) preberať a vybavovať písomnosti týkajúce sa poľovníctva,
4) udeliť v zmysle § 33a Občianskeho zákonníka v platnom znení splnomocnenie inej osobe, aby mohla
konať vo veci zvolania zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov v zmysle § 5 ods. 3 Zákona,
5) voliť splnomocnencov na zastupovanie vlastníkov poľovných pozemkov v zmysle § 5 ods. 7 Zákona.
Predseda spoločenstva uvedené splnomocnenie prijíma v celom rozsahu.
2.4. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na výkon práva poľovníctva s PZ Roh Lubina na roky 2016-2025
3. Ukladá VV a DR:
3.1. Vyplatiť podielnikom podiely zo zisku vo výške 13,-€ na jeden podiel za rok 2014, po skončení VZ a dňa
07.12.2015 (pondelok) v zasadačke OÚ Lubina od 12,00 hod. do 16,00 hod. Podielnikom mimo obce poslať
nájomné poštou na náklady príjemcu.
3.2. Finančnú čiastku vyplatiť len tým podielnikom, ktorí sú v zozname podľa LV 3449, alebo súčasne LV 3449 a
4032.
3.3. U členov spoločenstva, ktorí neprevezmú finančné prostriedky za uplynulé roky, postupovať podľa článku 7,
dodatku č.1, zmluvy o založení.
3.4. Pravidelne sledovať uzatvorené zmluvy, ktorých užívatelia musia platiť stanovenú ročnú úhradu a včas
písomne požiadať neplatičov o úhradu nájomného.
3.5. Pokračovať v identifikácii pôdy využívanej fyzickými osobami a v identifikácií pôdy, ktorá nebola vrátená
spoločenstvu a je v správe SPF
3.6. Uzatvárať priebežne nové nájomné zmluvy.
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