Zápisnica zo zhromaždenia vlastníkov pozemkového spoločenstva Dúbrava,
ktoré sa konalo dňa 26.3.2017

Program:
1. Zahájenie
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesenia z roku 2016
4. Správa predsedu PS
5. Správa o finančnom hospodárení za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017
6. Správa dozornej rady
7. Správa OLH o plnení úloh za rok 2016 a návrh plánu pre rok 2017
8. Správa mandátovej komisie
9. Diskusia
10. Návrh uznesenia, schválenie
11. Záver

Ad1/ Tajomník PS Danaj Štefan privítal účastníkov zhromaždenia vlastníkov PS Dúbrava,
prečítal program zhromaždenia, za ktorý sa následne hlasovalo. Program bol
jednohlasne schválený.
Ad2/ Do mandátovej komisie boli zvolení: Urbanovič Miroslav, Kubík Jaroslav a Roub Peter.
Do návrhovej komisie boli zvolení: Ing. Blaško Jaroslav, Matejovie Miroslav a RNDr. Slačka
Peter. Za overovateľov boli zvolení: Ing. Janičina Vladimír, Humenný Marián a Mráz Pavol.
Za zapisovateľa bol zvolený Janičina Ján.
Ad3/ Tajomník PS Danaj Štefan prečítal body uznesenia z roku 2016 a konštatoval, že
uznesenie bolo splnené.
Ad4/ Správu o činnosti PS prečítal predseda PS Urbanovič Peter.
Ad5/ Správu o finančnom hospodárení za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 prečítala
pani Gejdošová Alena.
Ad6/ Správu dozornej rady prečítal predseda dozornej rady Ing. Janičina Vladimír.
Ad7/ Správu OLH o plnení úloh za rok 2016 a návrh plánu pre rok 2017 prečítal Ing. Oško
Juraj.
Ad8/ Správu mandátovej komisie prečítal predseda mandátovej komisie Urbanovič Miroslav.
Na valnom zhromaždení bolo zúčastnených 3712 hlasov, z ktorých 1772 bolo
splnomocnených, a to predstavovalo 55,6%. Konštatoval, že zhromaždenie vlastníkov je
uznášaniaschopné.
Ad9/ Pani Skubíková Mária chcela mzdy a náklady prečítané vo finančnej správe vysvetliť
podrobnejšie. Predseda PS odpovedal, že mzdy a náklady sú k nahliadnutiu v kancelárii PS

počas úradných hodín. Pán Janičina Vladimír sa zapojil do diskusie ohľadom investovania
finančných prostriedkov PS do horárne. Diskusia ďalej pokračovala o dopravnej značke
„Zákaz vjazdu“ na Dechtárke, ako aj o spôsobe investovania finančných prostriedkov do
horárne a o golfovom ihrisku. Pani Skubíková taktiež navrhla zverejnenie zápisníc
z výborových schôdzí na internete.
Ad10/ Návrh na uznesenie prečítal Ing. Blaško Jaroslav. 101 hlasov sa zdržalo hlasovania.
Návrh uznesenia prešiel 54,09 %.
Ad11/ Na záver sa tajomník PS Danaj Štefan poďakoval prítomným za účasť.
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