
Uznesenie 

 
zo zasadnutia  valného zhromaždenia „ Zemanského komposesorátu Rajecká Lesná p.s., 

konaného 8.4.2018 o 13:00 hodine v kultúrnom dome v Rajeckej Lesnej  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prítomný :  podľa prezenčnej listiny 

Valné zhromaždenie schvaľuje: 

       Uznesenie bod č. 1. Návrh a  schválenie programu, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Zapisovateľ:  Zuzana Nemčeková 

Overovateľ:  Štefan Kolár  

Overovateľ:  Mária Škripeková   

           HLASOVANIE  (ZA.....49.........., PROTI ......0............., ZDRŽAL SA.....0........... 

        VZ schvaľuje program , zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

       Uznesenie bod č. 2. Správa mandátovej komisie 

         VZ berie na vedomie správu predsedu mandátovej komisie o počte prítomných 

a prehlasuje, že VZ je uznášania schopné. 

 

 

       Uznesenie bod č. 3. Výročná správa predsedu PS 

 

         VZ berie na vedomie výročnú správu predsedu pozemkového spoločenstva o činnosti 

za r. 2017. 

 

      Uznesenie bod č. 4. Správa OLH  

               VZ berie na vedomie správu odborného lesného hospodára za rok 2017 a plán činnosti 

v lese pre rok 2018. 

 

       Uznesenie bod č. 5. Správa finančného hospodára  

 

             VZ berie na vedomie finančnú správu hospodára pozemkového spoločenstva za rok 2017. 

       Uznesenie bod č.6. Schválenie finančných prostriedkov pre rozdelenie dividend.   

 Výbor spoločenstva navrhuje schváliť vyplatenie podielov na zisku spoločenstva za rok 

2016 a 2017 vo výške 5384,18€ / 107 683,701 m2 = 0,05€ za m2.  

HLASOVANIE O ROZDELENÍ ZISKU (ZA..49..., PROTI ......0......., ZDRŽAL SA.....0.......) 

      VZ schvaľuje vyplatenie podielov na zisku spoločenstva vo výške 5384,18 €  

 



Uznesenie bod č. 7. Správa predsedu dozornej rady 

      VZ berie na vedomie správu predsedu dozornej rady pozemkového spoločenstva. 

             Uznesenie bod č. 8. Návrh na schválenie člena výboru spoločenstva 

   Výbor spoločenstva navrhuje na schválenie člena výboru Annu Brezániovú, ktorá 

dosiahla vo voľbách z roku 2016 výsledok 56,34%.  

 HLASOVANIE  (ZA.....49.........., PROTI ......0............., ZDRŽAL SA.....0...........) 

       VZ schvaľuje Annu Brezániovú za člena výboru Zemanského komposesorátu Rajecká    

Lesná, p.s. 

       Uznesenie bod č. 9. Schválenie dodatku č.2 k preambule zmluvy o pozemkovom 

spoločenstve 

       Po ukončení pozemkových úprav v k.ú. Raj. Lesná sa zmenili čísla LV aj čísla parciel 

evidované na katastrálnom úrade Žilina .  Aby sme mali aktuálne údaje v registri 

pozemkových spoločenstiev musíme dodatkom č.2 doplniť preambulu zmluvy o nové čísla LV 

4190, LV 2093, LV 4120, LV 4121. 

        HLASOVANIE   ( ZA ....49.......,PROTI ....0....., ZDRŽAL SA .....0......) 

    VZ schvaľuje dodatok č.2 k preambule zmluvy o pozemkovom spoločenstve. 

                 

 

 Rajecká Lesná dňa, 8.4.2018                                               ......................................................... 

                                                                                                                             Predseda PS 
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                     Člen výboru                                                                                Člen výboru 
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                     Člen výboru                                                                                Člen výboru 

 

 

 

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

                    Predseda DR 

                

 

 

 

 

 

                 



 


