
    Z á p i s n i c a 

       z  XXXIII. zhromaždenia Urbáru, pozemkového spoločenstva Važec,    

     korešpondenčným hlasovaním konaného dňa 18.05.2022 

___________________________________________________________________________  

  Všetkým 1237 žijúcim podielnikom boli zaslané pozvánky na XXXIII. 
zhromaždenie, ktoré sa konalo 18.05.2022 korešpondenčným hlasovaním s prílohami 
: Správa o činnosti výboru a hospodárení spoločenstva za rok 2021, správa dozornej 
rady za rok 2021, schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2021, poučenie o vyplnení 
hlasovacieho lístka a hlasovací lístok. Všetky zaslané dokumenty podielnikom sú 
prílohou č.1 tejto zápisnice.  

 Mandátová komisia na vyhodnotenie doručených hlasovacích lístkov zasadala 
dňa 25.05.2022, nakoľko čakala na doručenie hlasovacích lístkov, ktoré boli podané na 
pošte ešte dňa 18.05.2022. Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec má 1237 žijúcich 
podielnikov s počtom 27 695 hlasov. Mandátová komisia sčítaním zistila, že na XXXIII. 
zhromaždení bolo zúčastnených 869 podielnikov s počtom 21 064 hlasov, 1 hlasovací 
lístok s počtom hlasov 1 nebol podpísaný podielnikom, preto bol neplatný.  Hlasovania 
sa zúčastnili podielnici   76,06 % hlasov a tým bola splnená podmienka nadpolovičnej 
väčšiny všetkých hlasov podielnikov spoločenstva. 

 XXXIII. zhromaždenie Urbáru, pozemkového spoločenstva Važec, Štefana Rysuľu 
341, Važec, konané dňa 18.05.2022 bolo uznášania schopné. 

  Predsedníčka mandátovej komisie na vyhodnotenie doručených hlasovacích 
lístkov odovzdala dňa 31.05.2022 predsedovi Urbáru, pozemkového spoločenstva Važec, 
Ing.Danielovi Šeďovi správu mandátovej komisie o vyhodnotení korešpondenčného 
hlasovania, ktorá tvorí  prílohu č.2 tejto zápisnice. Mandátová komisia skonštatovala, že 
všetky uznesenia boli schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov podielnikov 
spoločenstva. Následne dňa 31.05.2022 sa konalo zasadnutie výboru a dozornej rady, na 
ktorom predseda informoval členov výboru a dozornej rady o výsledkoch hlasovania 
XXXIII. zhromaždenia. 

 Na hlasovacích lístkoch 2 podielnici napísali svoje názory a pripomienky, ktoré 
boli prednesené na zasadnutí výboru. Jedna pripomienka sa týkala navrhovanej výšky 
sponzorských príspevkov, že je veľmi vysoký. Jedna pripomienka sa týkala formy 
konania zhromaždenia, že korešpondenčným hlasovaním výbor zneužil situáciu okolo 
Covidu-19 a vyhol sa  priameho kontaktu predsedu a členov výboru s členmi Urbáru. 

 Hlasovacie lístky so sčítacími hárkami sú uložené v archíve Urbáru, pozemkového 
spoločenstva Važec. 



 Členovia výboru a dozornej rady ďakujú všetkým podielnikom, ktorí sa zúčastnili 
hlasovania a zodpovedne pristupovali k XXXIII. zhromaždeniu. 

 

 

Zapisovateľka : Mária Jakubčiaková _____________________________________ 

 

Overovatelia :  Ján Goč, Važec 486 _____________________________ 

          Ing. Zdenko Profant_____________________________ 

 

Vo Važci dňa 31.05.2022  

 .  

 


