Uznesenie
zo Zhromaždenia Urbárskeho spolku vo Vavrišove
konaného dňa 21.3.2015.

A. Zhromaždenie Urbárskeho spolku konštatuje:
Na zhromaždení vlastníkov Urbárskeho spolku vo Vavrišove, konaného dňa
21.3.2015 z celkového počtu 79 680 hlasov je prítomných, alebo v zastúpení
51 408,75 hlasov, čo je 64,52% a tým je zhromaždenie uznášania schopné.

B. Zhromaždenie Urbárskeho spolku berie na vedomie:
1.
2.
3.
4.

Správu o činnosti spoločenstva za rok 2014.
Správu odborného lesného hospodára.
Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015.
Kontrólnu a revíznu správu.

C. Zhromaždenie Urbárskeho spolku poveruje:
1. Štatutárov spolku uzatvoriť so Správou TANAP-u nájomnú zmluvu na
bezzásahové zóny v našom vlastníctve po predchádzajúcom schválení výborom
a po kontrole dozornou radou.
2. Štatutárov spolku po predchádzajúcom prerokovaní a schválení výborom a po
kontrole dozornou radou uzatvoriť dodatky k nájomným zmluvám na pozemky
pre výstavbu chát na Radišti na základe písomného návrhu nájomcu.
3. Štatutárov po predchádzajúcom prerokovaní a odsúhlasení vo výbore a po
kontrole dozornou radou uzatvoriť s obcou nájomnú zmluvu na parcelu pre
stavbu prístupovej cesty k novobudovanej rekreačnej zóne na Bóroví.
4. Štatutárov po predchádzajúcom prerokovaní a schválení vo výbore a po kontrole
dozornou radou uzatvoriť s obcou nájomnú zmluvu na parcely pre stavbu
prístupovej cesty k individuálnej bytovej výstavbe pri ceste na Čelec.

D. Zhromaždenie Urbárskeho spolku súhlasí:
1. S rozšírením oblasti živnostenského podnikania o voľnú živnosť kód skupiny
18.2 – uskutočňovanie stavieb a ich zmien.
2. S odkúpením majetkového podielu v 2/3 na parcele E-KN č.p.1299 o celkovej
výmere 160 m2 (v podiele 106,6 m2 ) za cenu dohodnutú a schválenú výborom,
1

ktorá bude primeraná druhu a využitiu pozemku. Nadobúdateľom majetkového
podielu sa stane Urbársky spolok Vavrišovo, ako právnická osoba.

E. Zhromaždenie Urbárskeho spolku schvaľuje:
1. Výplatu majetkových podielov za rok 2014 vo výške 0,25 EUR na1 podiel.
2. Úschovu neprevzatých podielov spätne po dobu 3 rokov. Po tejto dobe sa
neprevzaté podiely vracajú na účet nerozdeleného zisku z minulých rokov –
účet 428 a budú rozdelené všetkým členom úmerne k ich podielom.
3. Prechod z vyčíslenia majetkových podielov vyjadrené zlomkom na majetkové
podiely vyjadrené v m2.
4. Predloženú zmenu stanov v článku VI. odstavec 6 doplnením o text …” V
prípade, ak člena spoločenstva zastupuje nečlen spoločenstva, musí mať na
zastupovanie notárom osvedčené právoplatné poverenie s prípadným
uvedením rozsahu právomoci rozhodovania o spoločnej nehnuteľnosti.”
5. V doplnku č.5 k pracovnému poriadku - zvýšenie mesačnej mzdy lesného
hospodára o 30€, zvýšenie týždenného pracovného fondu predsedu na 40
hodín.
6. V doplnku č.5 k pracovnému poriadku - hodinová mzda pracovníkov pri
pomocných a upratovacích prácach sa stanovuje na 2,20€, pre práce v lese
3€ a pri manipulácii a približovaní dreva 3,50€.

F. Zhromaždenie

Urbárskeho spolku ukladá výboru:

1. Informovať o termíne konania výborových schôdzí členov podľa
ohlásenej oblasti záujmu člena.

predom

2. Na každom zhromaždení členov spoločenstva podať správu o plnení bodov
uznesenia v samostatnom bode programu.

Vo Vavrišove dňa 21.3.2015

Návrhová komisia: Pavol Mojžiš

……………………………………..

Július Janotka

…………………………………….

Slavomír Vrlík

………………………………….....
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