Lesné pozemkové spoločenstvo Víťaz
Víťaz č. 43, 082 38
ZÁPI SN ICA
zo zhromaždenia členov spoločenstva, konaného vo Víťaze dňa 1. 7. 2022
Názov pozemkového spoločenstva: Lesné pozemkové spoločenstvo Víťaz
Sídlo pozemkového spoločenstva:

Víťaz 43 , 082 38
42344883

IČO:

Zhromaždenie členov pozemkového spoločenstva je z dôvodu stále platných obmedzení
prijatých vládou Slovenskej republiky za účelom minimalizácie rizika pri šírení choroby COVID-19
a s prihliadnutím na skutočnosť, že v Slovenskej republike je stále vyhlásená mimoriadna situácia,
zabezpečené korešpondenčným hlasovaním, ktoré môžu využiť kolektívne orgány právnických
osôb na základe mimoriadnyh opatrení prijatých zákonom č. 62/2020 Z.z.
Korešpondečné hlasovanie umožňuje členovi pozemkového spoločenstva hlasovať bez
jeho fyzickej účasti na zasadnutí zhromaždenia.
Pozvánka na zasadnutie zhromaždenia členov pozemkového spoločenstva bola zaslaná
v súlade s ustanoveniami § 14 Zákona č. 97/2013 Z.z o pozemkových spoločenstvách v platnom
znení.
Výbor k pozvánke na zhromaždenie pripojil hlasovací lístok, návratovú obálku a materiály,
o ktorých zhromaždenie rokovalo.
Potrebné materiály pre rokovanie boli členom pozemkového spoločenstva doručené v
obálke, ktorá obsahovala:
–
–
–
–
–

Zoznam členov mandátovej komisie
Správu o hospodárení LPS za rok 2021
Správu dozornej rady za rok 2021
Návrh rozdelenia zisku za roky 2019 - 2021
Hlasovací lístok s navrhnutými uzneseniami a s poučením o spôsobe
hlasovania, spolu s návrhom kandidátov mandátovej komisie
a návratovú obálku

Termín konania zhromaždenia stanovil výbor pozemkového spoločenstva na 1. 7. 2022.
Termín doručenia hlasovaích lístkov bol do 30.6.2022 vrátane.
Sčítanie hlasovacích lístkov doručených v stanovenom termíne do 30.6.2022 vrátane
vykonali členovia komisie pre sčítnie hlasov dňa 1. 7. 2022 za účasti zapisovateľa a overovateľov
zápisnice zo zhromaždenia.

Mandátovej komisii a komisií pre sčítanie hlasov boli odovzdané doručené hlasovacie lístky.
Komisia vykonala kontrolu jednotlivých hlasovacích lístkov a prvé sčítanie, z ktorého vyplynulo, že
v stanovenom termíne boli doručené platné hlasovacie lístky zastupujúce
celkom 1 666 619,99 podielov, čo predstavuje 58,12 % členov spoločenstva počítaných
v súlade s § 15 ods. 2 Zákona č. 97/2013 Z.z o pozemkových spoločenstvách v platnom znení.
Doručených bolo 2 865 693,83 podielov.
Z uvedeného vyplýva, že zhromaždenia sa zúčastnila nadpolovičná väčšina hlasov členov
spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá
fond podľa § 10 ods. 1 a 2 Zák. č. 97/2013 Z.z. v platnom znení a ktorých podiely na spoločne
obhospodarovanej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá správca, čiže je
uznášaniaschopné.

Hlasovanie č. 1
Zhromaždeniu bol predložený návrh zloženia komisií a funkcií
nasledovne:

zhromaždenia

Mandátová komisia a komisia pre sčítanie hlasov:
Mgr. Daniela Uličná, pán Pavol Novotný, pán Valent Kovaľ
Zapisovateľ :

Ing. Ján Franc

Overovatelia zápisnice :

pán Václav Lipták, pán Pavol Ungvarský

Výsledok hlasovania č. 1 :
ZA :

1 457 287,06 odovzdaných platných hlasov, čo predstavuje 92,7 %

PROTI :

209 332,93 odovzdaných platných hlasov, čo predstavuje 7,3 %

Navrhovaní členovia boli rozhodnutím zhromaždenia zvolení za členov komisií
a funkcií zhromaždenia.

Hlasovanie č. 2
Výbor pozemkového spoločenstva predkladá zhromaždeniu na schválenie Správu o
hospodárení LPS za rok 2021.
Výsledok hlasovania č. 2 :
ZA :
PROTI :

1 501 297,66 odovzdaných platných hlasov, čo predstavuje 94,24 %
165 322,33

odovzdaných platných hlasov, čo predstavuje 5,76 %

Hlasovanie č. 3
Výbor pozemkového spoločenstva predkladá zhromaždeniu na schválenie Správu dozornej
rady LPS za rok 2021.
Výsledok hlasovania č. 3 :
ZA :

1 514 804,32 odovzdaných platných hlasov, čo predstavuje 94,7 %

PROTI :

151 815,67 odovzdaných platných hlasov, čo predstavuje

5,3 %

Hlasovanie č. 4
Výbor pozemkového spoločenstva predkladá zhromaždeniu na schválenie Rozdelenie
zisku LPS za roky 2019 – 2021.
Výsledok hlasovania č. 4 :
ZA :
PROTI :

1 497 218,7
169 401,29

odovzdaných platných hlasov, čo predstaavuje 94,1 %
odovzdaných platných hlasov, čo predstavuje

5,9 %

ZÁVER
Mandátová komisia a komisia pre sčítanie hlasov skonštatovala, že rozdelenie zisku LPS
Víťaz za roky 2019 – 2021 bolo schválené v navrhovanej výške. Mandátová komisia a komisia pre
sčítanie hlasov neprijala do podpisu zápisnice žiadny podnet v súvislosti s priebehom
zhromaždenia.
Uvedomujeme si, že korešpondečné hlasovanie nevytvára dostatočný priestor na
zodpovedanie a vysvetlenie prípadných otázok a preto Vám radi zodpovieme a vysvetlíme Vaše
podnety.
Zápisnica je vyhotovená v štyroch rovnopisoch.
Vo Víťaze 1. 7. 2022
Mandátová komisia a komisia pre sčítanie hlasov :
Mgr. Daniela Uličná

…..................................................

p. Pavol Novotný

…..................................................

p. Valent Kovaľ

…..................................................

Zapisovateľ zápisnice : Ing. Ján Franc

…..................................................

Overovateľ zápisnice :

p. Václav Lipták

…..................................................

Overovateľ zápisnice :

p. Pavol Ungvarský

…..................................................

UZNESENIE
z Korešpondenčného Valného zhromaždenia Lesného pozemkového spoločenstva
Víťaz konaného dňa 1. 07. 2022

Korešpondenčné Valné zhromaždenie schválilo nasledovné uznesenie:
1. Korešpondenčné Valné zhromaždenie berie na vedomie:
a) Správu o hospodárení Lesného pozemkového spoločenstva za rok 2021, predloženú v
písomnej forme
b) Správu dozornej rady za rok 2021 predloženú v písomnej forme

2. Korešpondenčné Valné zhromaždenie schvaľuje:
a) mandátovú komisiu a komisiu pre sčítanie hlasov
b) návrh rozdelenia zisku za roky 2019 - 2021 v písomnej forme.

Vo Víťaze 1. 7. 2022

