
Správa mandátovej komisie o vyhodnotení  korešpondenčného hlasovania 

XXXIII. zhromaždenia Urbáru, pozemkového spoločenstva Važec, konaného

                                      dňa 18.05.2022 

_______________________________________________________________ 

Predseda mandátovej komisie :  Mária Jakubčiaková, Podkrivánska 828, Važec 

Členovia mandátovej komisie :  Anna Križanová, Ľ. Štúra 436, Važec    

                                               Ľubica Feriancová, K jaskyni 638, Važec    

           Ľudmila Lištiaková, Na Harte 5, Važec 

 Mandátová komisia na vyhodnotenie doručených hlasovacích lístkov zasadala dňa 

25.05.2022. Urbár, pozemkové spoločenstvo má 1237  podielnikov s počtom 27 695  hlasov. 

Jeden hlasovací lístok s počtom hlasov 1 bol neplatný. Mandátová komisia sčítaním 

doručených hlasovacích lístkov podielnikov spoločenstva konštatuje, že bolo zúčastnených   

869  podielnikov s počtom 21 064  hlasov, čo predstavuje 76,06 %, čím bola splnená 

podmienka nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov podielnikov spoločenstva. XXXIII. 

zhromaždenia Urbáru, pozemkového spoločenstva Važec, konaného dňa 18.05.2022 je 

uznášania schopné.           

 Komisia z doručených hlasovacích lístkov vyhodnotila jednotlivé uznesenia 

nasledovne : 

Uznesenie č.1 : XXXXIII. zhromaždenie vlastníkov Urbáru, pozemkového spoločenstva Važec 

schvaľuje komisiu na vyhodnotenie korešpondenčného hlasovania v zložení : Mária 

Jakubčiaková, Podkrivánska 828, Važec, Anna Križanová, Ľ.Štúra 436, Važec, Ľubica 

Feriancová, K jaskyni 938, Važec         

 Áno :   20 642 hlasov,  t.j.  74,53 %       

 Nie :      246 hlasov,  t.j.    0,89 %       

 Zdržal sa : 176 hlasov,  t.j.    0,64 % 

Uznesenie č.2 :  XXXIII. zhromaždenie vlastníkov Urbáru, pozemkového spoločenstva Važec 

schvaľuje návrh hlavných úloh na rok 2022       

 Áno :  20 688 hlasov,  t.j.  74,70 %        

 Nie :         80 hlasov,  t.j.     0,29 %       

 Zdržal sa :  296 hlasov,  t.j.     1,07 % 

Uznesenie č.3 :  XXXIII. zhromaždenie vlastníkov Urbáru, pozemkového spoločenstva Važec 

schvaľuje ročnú účtovnú závierku za rok 2021      

 Áno :     20 432 hlasov,  t.j.  73,78 %      

 Nie :          163 hlasov,   t.j.    0,59 %      

 Zdržal sa :     469 hlasov,  t.j.     1,69 % 

´ 



Uznesenie č. 4 :  XXXIII. zhromaždenie vlastníkov Urbáru, pozemkového spoločenstva Važec 

schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2021 v sume 94 995,03 € a z nerozdeleného zisku z roku 

1998 sumu 2 619,78 €, z roku 2000 sumu 1 580,22 €, z roku 2002 sumu 3 729,37 €, z roku 

2004 sumu 767,05 €, z roku 2010 sumu 194 362,99 € v celkovej sume 298 054,44 € 

   Áno :       20 532 hlasov,  t.j. 74,14 %      

   Nie :            115 hlasov,   t.j.   0,42 %      

   Zdržal sa :     417 hlasov,   t.j.   1,51 % 

Uznesenie č. 5 :  XXXIII. zhromaždenie vlastníkov Urbáru, pozemkového spoločenstva Važec 

schvaľuje zmenu ceny palivového dreva pre člena spoločenstva, cena za 1 prm paliva sa 

každoročne bude aktualizovať na základe priemerných výrobných nákladov 

predchádzajúceho roka, navýšených o 2 €/ 1 prm       

      Áno:        19 080 hlasov,  t.j.  68,89 %      

      Nie :   805 hlasov,  t.j.    2,91 %      

      Zdržal sa :  1179 hlasov,  t.j.     4,26 %  

Uznesenie č. 6 :  XXXIII. zhromaždenie vlastníkov Urbáru, pozemkového spoločenstva Važec 

schvaľuje sponzorské príspevky v sume 1500 €      

       Áno : 18 405 hlasov,  t.j. 66,46 %      

       Nie :       898 hlasov,  t.j.  3,24 %      

       Zdržal sa :    1 761 hlasov,  t.j.  6,36 % 

  Mandátová komisia konštatuje, že všetky uznesenia boli schválené nadpolovičnou 

väčšinou všetkých hlasov podielnikov. 

 

Predseda mandátovej komisie  : Mária Jakubčiaková____________________________ 

Členovia mandátovej komisie : Anna Križanová ________________________________ 

        Ľubica Feriancová_______________________________ 

         Ľudmila Lištiaková_______________________________ 

 

Vo Važci dňa 25.05.2022 


