Urbariálna obec Makov – Vysoká nad Kysucou
pozemkové spoločenstvo
so sídlom vo Vysokej nad Kysucou, Nižný Kelčov 565

Tel.:
+421 41 5993241
e-mail :
umv@tmn.sk

UZNESENIE
Z MIMORIADNEHO
ZASADNUTIA ZHROMAŽDENIA VLASTÍKOV UOPS MAKOV – VYSOKÁ NAD KYCUCOU,
ktoré sa koná dňa: 8.8.2020

SCHVAĽUJE:
1. Program z mimoriadneho zasadnutia zhromaždenia vlastníkov UOPS Makov – Vysoká
nad Kysucou, konané dňa: 8.8.2020.
2. Voľbu:
a) členov návrhovej komisie v zložení: Milan Dorman a Mária Dybalová,
b) členov mandátovej komisie v zložení: Ing. Martin Bilík a Mgr. Melánia Šobichová,
c) zapisovateľa: Anna Dorociaková a Ing. Lenka Kovalíková,
d) overovateľov: Antónia Hrancová a Ing. Rudolf Masarik,
e) skrutátorov: JUDr. Pavol Lisko a Mgr. Peter Šulek.
3. Správu mandátovej komisie o počte hlasov prítomných a splnomocnených členov:
Konštatuje, že mimoriadne zasadnutie zhromaždenia je uznášania schopné a platné.
4. Správu predsedu o hospodárskej činnosti za rok 2019 a plán na rok 2020.
5. Správu dozornej rady za rok 2019.
6. Riadnu účtovnú závierku za rok2019.
7. Vyplatenie dividend zo zisku v roku 2019 z čiastky 32.494,66 EUR,
koeficientom 0,03 €/m2 všetkým známym vlastníkom.
Pre neznámych vlastníkov na účet SPF podľa zákona o pozemkových spoločenstvách č.
97/2013 Z. z. a aplikácie novely č. 110/2018 Z. z. § 10 odst.3.
8. Vyplatenie odmien členom výboru a dozornej rady v nadväznosti za vykonanú činnosť
za rok 2019 od 50 – 100 EUR v čistom.
9. Odsúhlasenie súhlasu so spracovaním osobných údajov všetkých členov UOPS Makov
– Vysoká n. Kysucou.
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10. Zrušenie uznesenia č. 01/2015 bod 7 zo dňa 21.3.2015 sa nahradí: Vydokladovanie po
neznámych a nezistených vlastníkoch za rok 2019 a nasledujúce roky si musí člen
UOPS ,vyplácanie dividend žiadať od SPF Bratislava.
Ostatné vyplácanie dividend po prededení a predložení osvedčenia o dedičstve sa
bude vyplácať na požiadanie členom UOPS maximálne 3 roky spätne. Spätné
vyplácanie sa nebude vzťahovať na darovaciu a kúpnu zmluvu.
11. Nevyplatenie dividend, pokiaľ sa nebudú osobné údaje členov, t.j. meno, priezvisko,

dátum narodenia, adresa bydliska zhodovať s údajmi v občianskom preukaze s údajmi
na katastri nehnuteľností.
12. Nevyplatenie dividend, pokiaľ nebude výmera v m2, taká istá za rok, ktorý sa má

vyplácať s predchádzajúcim rokom, pretože každé nové nadobudnutie a právny dôvod
zmeny na katastri nehnuteľností, je každý člen UOPS povinný oznámiť pozemkovému
spoločenstvu podľa zákona č. 97/2013 § 18 odst. 1.až 3. do dvoch mesiacov odo dňa
vzniku . Zároveň je potrebné predložiť pozemkovému spoločenstvu doklad
nadobudnutia – kúpna zmluva, darovacia zmluva, osvedčenie o dedičstve na vykonanie
zmeny v databáze pozemkové spoločenstva.

Za návrhovú komisiu: p. Dorman Milan

...................................

p. Dybalová Mária ...................................

Vysoká nad Kysucou, dňa: 8.8.2020
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