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Zápisnica zo zasadnutia Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva URBÁR 

Hradište pod Vrátnom konaného dňa 19.05.2019 o 15,00 hod. 
 
Prítomní – podľa prezenčnej listiny 
 
Program Zhromaždenia 

1. Registrácia účastníkov od 14.00 hod 
2. Otvorenie Zhromaždenia o 15.00, schválenie programu rokovania 
3. Návrh a voľba komisií, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zhromaždenia PS 
5. Správa mandátovej ,návrhovej a volebnej komisie 
6. Prerokovanie a schválenie Zmluvy o PS  
7. Prerokovanie a schválenie Stanov PS 
8. Voľby členov do výboru PS a dozornej rady PS 
9. Správa o činnosti a hospodárení PS za rok 2018 a plán na rok 2019 
10. Správa Dozornej rady PS 
11. Prerokovanie a schválenie účtovnej závierky za rok 2018 a rozhodnutia o vysporiadaní  
        hospodárskeho výsledku 
12. Rôzne 
13. Diskusia 
14. Návrh na uznesenie a jeho schválenie 
15. Ukončenie rokovacej časti Zhromaždenia 
16. Občerstvenie 
17. Vyplácanie podielov na zisku 

 
 
 
1.- 2.Registrácia a Otvorenie Zhromaždenia 
Valné zhromaždenia PS sa uskutočnilo na základe pozvánky výboru PS. 
Valné zhromaždenie otvoril o 15:00 predseda PS Ing. Jozef Piroha, ktorý oboznámil prítomných 
s navrhovaným programom. K programu neboli žiadne pripomienky a hlasovaním všetkých 
prítomných  ZA bol program zhromaždenia schválený. 
 
3.1Návrh  a zvolenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Za zapisovateľa bol navrhnutý a hlasovaním ZA všetkými prítomnými bol zvolený 
 Ing. Marian Haraj.  
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a hlasovaním ZA  

1. Ján Kňazovič 
2. Jozef Pecár 

 
3.2 Návrh a voľba mandátovej , návrhovej a volebnej komisie (MNVK) 
Do mandátovej , návrhovej a volebnej komisie boli navrhnutí a hlasmi ZA všetkých prítomných 
zvolení: 

1. Mária Masárová 104 
2. Jozefína Vaňová 322, predsedníčka MNVK 
3. Róbert Masár 150 
4. Jarmila Filová 291 
5. Mária Hubáčková 231 
 

Po zvolení sa mandátová , návrhová a volebná komisia ujala svojej činnosti a predseda  MNVK 
p. Jozefína Vaňová oboznámila prítomných o stave schopnosti uznášania sa zhromaždenia. 
Počet všetkých podielov (čiastok) reprezentujúcich všetkých vlastníkov je 1436. 
Počet všetkých podielov (čiastok) oprávnených rozhodovať na zhromaždení 1333,155 
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PS URBÁR Hradište pod Vrátnom je uznášania schopné, ak je prítomných členov, ktorí 
reprezentujú viac ako 666,578 hlasov. 

 
Na  zhromaždení  PS bolo prítomných, alebo zastúpených členov, ktorí reprezentujú 1001,329 
hlasov, čo je 75,11 % všetkých hlasov. 
Mandátová , návrhová a volebná komisia konštatovala, že: 
Zhromaždenie PS URBÁR Hradište pod Vrátnom JE uznášania schopné. 
 
4.Kontrola plnenia uznesení z minulého Zhromaždenia ( Z ) konaného 19.5.2018 
Na minuloročnom Z -PS URBÁR Hradište boli prijaté uznesenia, z ktorých vyplývali úlohy: 
Č.uzn. 1 – 8/2018 sa týkali organizácie a priebehu schôdze Zhromaždenia členov spoločenstva. 
Z týchto uznesení nevyplývali úlohy. 

Č.uzn. 9/2018 VZ uložilo v r.2018 hospodárovi PS zabezpečiť vyplatenie podielov na zisku 
členov PS URBÁR Hradište pod Vrátnom vo výške 8,00 € na 1 čiastku podielu.  

UZNESENIE JE SPLNENÉ. 

Č. uzn.10/2018 Z - PS schválilo oddelenie novovytvorených pozemkov parc.č.811/71 a 811/72 
podľa GP č. 41405960-15/2014 pre Antona Polakoviča bytom 906 12 Hradište pod Vrátnom č. 
63 a uzavretie zmluvy na dlhodobý prenájom na dobu 99 rokov vo výmere 310 m2 a cene 7,00 € 
za 1 m2 s termínom uzavretia zmluvy a úhrady ceny do jedného roka najneskôr však do doby 
konania nasledujúceho riadneho Zhromaždenia členov PS URBÁR. 
 
UZNESENIE TRVÁ 
 
Č. uzn.11/2018 Z-PS schválilo oddelenie novovytvoreného pozemku parc.č.10118/4 podľa GP 
č.36669563-18/2018 pre Štefana Ferenčíka a Adrianu, bytom 906 12 Hradište pod Vrátnom 
č.334 a uzavretie zmluvy na dlhodobý prenájom na dobu 99 rokov vo výmere 320 m2 a cene 
7,00 € za 1 m2 s termínom uzavretia zmluvy a úhrady ceny do jedného roka najneskôr však do 
doby konania nasledujúceho riadneho Zhromaždenia členov PS URBÁR 
 
UZNESENIE JE SPLNENÉ 
 
Č.uzn.12/2018 Z-PS schválilo oddelenie novovytvorených pozemkov parc.č.10118/5 a parc.č. 
10120 podľa GP č.36669563-18/2018 pre Jozefa Polakoviča, bytom 906 12 Hradište pod 
Vrátnom č.198 a uzavretie zmluvy na dlhodobý prenájom na dobu 99 rokov vo výmere 557m2 
a cene 7,00 € za 1 m2 s termínom uzavretia zmluvy a úhrady ceny do jedného roka najneskôr 
však do doby konania nasledujúceho riadneho Zhromaždenia členov PS URBÁR 
UZNESENIE JE SPLNENÉ ČIASTOČNE, UZNESENIE TRVÁ 
 
Č. uzn.13/2018.Z-PS schválilo oddelenie novovytvoreného pozemku parc.č.10118/6 podľa GP 
č.36669563-18/2018 pre Marcela Pantúčka, bytom 906 12 Hradište pod Vrátnom č.214 
a uzavretie zmluvy na dlhodobý prenájom na dobu 99 rokov vo výmere 329 m2 a cene 7,00 € za 
1 m2 s termínom uzavretia zmluvy a úhrady ceny do jedného roka najneskôr však do doby 
konania nasledujúceho riadneho Zhromaždenia členov PS URBÁR. 
UZNESENIE JE SPLNENÉ 
 
Č.uzn.14/2018 Z-PS schválilo oddelenie novovytvorených pozemkov parc.č.10118/7 a parc.č. 
10118/8 podľa GP č.36669563-18/2018 pre Vieru Hubkovú bytom 908 42 Smolinské č.123 
a uzavretie zmluvy na dlhodobý prenájom na dobu 99 rokov vo výmere 166 m2 a cene 7,00 € za 
1 m2 s termínom uzavretia zmluvy a úhrady ceny do jedného roka najneskôr však do doby 
konania nasledujúceho riadneho Zhromaždenia členov PS URBÁR 
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UZNESENIE JE V RIEŠENÍ, PLATNOSŤ SA PREDLŽUJE, TRVÁ DO BUDÚCEHO Z-PS 
 
Č.uzn.15/2018. Z-PS schválilo oddelenie novovytvoreného  pozemku parc.č.10083/2 podľa GP 
č.47801590-18/17pre Ing. Jozefa Pirohu a manželku Mgr. Elenu Pirohovú rod. Kubánovú 
bytom 906 12 Hradište pod Vrátnom č.310 a uzavretie zmluvy na dlhodobý prenájom na dobu 
99 rokov vo výmere 524 m2 a cene 7,00 € za 1 m2 s termínom uzavretia zmluvy a úhrady ceny 
do jedného roka najneskôr však do doby konania nasledujúceho riadneho Zhromaždenia členov 
PS URBÁR. 
UZNESENIE JE SPLNENÉ 
 
Č.uzn.16/2018.VZ schválilo oddelenie novovytvoreného  pozemku parc.č.811/83 podľa GP 
č.47801590-11/18 pre Ing. Ľubomíra Raka a manželku Vlastu r. Holenkovú bytom J. Mudrocha 
1355/33 , 905 01 Senica a uzavretie zmluvy na dlhodobý prenájom na dobu 99 rokov vo výmere 
72 m2 a cene 7,00 € za 1 m2 s termínom uzavretia zmluvy a úhrady ceny do jedného roka 
najneskôr však do doby konania nasledujúceho riadneho Zhromaždenia členov PS URBÁR 
UZNESENIE JE SPLNENÉ 
 
 
17/2018 Z-PS schvaľuje  návrh smernice na odmeňovanie funkcionárov Výboru a DR PS 
URBÁR podľa prílohy. 
Výbor nenavrhol zatiaľ žiadnu odmenu . 
UZNESENIE TRVÁ 
 
 

Č. uzn.-12/2017 Z-PS schválilo oddelenie novovytvorených pozemkov parc. č. 811/81 trv.tr. p. 
1949 m2  a parc.č. 10044/7 ost. pl. 7511 m2 spolu o výmere 9460 m2 podľa GP č. 45644900-
37/2017 pre Poľovné združenie Hradište –Osuské a uzavretie zmluvy na prenájom týchto 
pozemkov na dobu 10 rokov vo výmere 9460 m2 a cene 0,026 € za 1 m2 s termínom uzavretia 
zmluvy  a úhrady ceny do jedného roka najneskôr však do konania nasledujúceho riadneho 
Zhromaždenia členov PS URBÁR. 

Platnosť uznesenia sa  na žiadosť Poľovného združenia predlžuje o jeden rok ,najneskôr do 
doby konania nasledujúceho Zhromaždenia členov PS.  
UZNESENIE TRVÁ 
 

Č.uzn.13/2017 -VZ schvalilo na základe  žiadosti RK cirkvi v Hradišti pod Vrátnom 
a predbežne súhlasilo s poskytnutím dreva (stromov)na opravu veže a krovu strechy RK kostola 
Sv. Martina v Hradišti pod Vrátnom v prípade, že PS URBÁR má k dispozícii vhodné stromy 
po spresnení žiadosti.. 

VZ vyhovuje žiadosti RK cirkvi a predlžuje trvanie uznesenia o ďalší rok najneskôr do doby 
konania nasledujúceho Zhromaždenia členov PS.  UZNESENIE TRVÁ. 

 
5. Správa Mandátovej ,  návrhovej a volebnej komisie 
Mandátová a Návrhová komisia konštatovala, že na Zhromaždení PS URBÁR Hradište pod 
Vrátnom je prítomných alebo zastúpených členov, ktorí reprezentujú 1001,329 hlasov, 
 čo činí 75,11 % všetkých hlasov oprávnených rozhodovať na Zhromaždení. 

. 
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6. Prerokovanie a schválenie zmluvy o PS 
Dňa 1.7.2018 nadobudol účinnosť zákon č.110/2018 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č.97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách. Na základe tejto novely je PS URBÁR 
povinné prispôsobiť Zmluvu o pozemkovom spoločenstve a Stanovy zo dňa 1.2.2014 
novým podmienkam. 
Na základe tejto skutočnosti bola Zhromaždeniu PS predložená „Zmluva o pozemkovom 
spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti podľa §5 zákona č. 97/2013 Z.z. 
o pozemkových spoločenstvách“ k prerokovanie a schváleniu. 
Zhromaždenie v súlade s §14 ods.7a a §15ods.2 Zmluvu o pozemkovom spoločenstve 
schválilo počtom hlasov 1001,329,čo činí 75,11 % všetkých hlasov všetkých členov 
spoločenstva oprávnených rozhodovať na tomto zhromaždení. 
Uvedená zmluva v plnom rozsahu nahrádza pôvodnú zmluvu zo dňa 1.2.2014. 
 

7. Prerokovanie a schválenie Stanov PS 
V súlade s uvedenou Zmluvou o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej 
nehnuteľnosti podľa §5 zákona č. 97/2013 boli vypracovaná Stanovy PS, ktoré podrobnejšie 
upravujú a dopĺňajú uvedenú zmluvu. 
Zhromaždenie v súlade s §14 ods.7b a §15ods.2 Stanovy PS schválilo počtom hlasov 
1001,329,čo činí 75,11% všetkých hlasov všetkých členov spoločenstva oprávnených 
rozhodovať na tomto zhromaždení. 
Uvedené Stanovy PS v plnom rozsahu nahrádzajú pôvodné stanovy zo dňa 1.2.2014. 
 

8.  Voľby členov do výboru a dozornej rady PS 
V zmysle článku VIII v súlade s uvedenou Zmluvou o pozemkovom spoločenstve 
vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti podľa §5 zákona a článku 12 Stanov PS boli 
vykonané voľby do orgánov spoločenstva . 
Počet všetkých hlasov oprávnených rozhodovať voliť členov výboru a Dozornej rady a ich 
náhradníkov je 1328,322 . 
Do výboru PS v zmysle §14 ods7c a §15 ods.2  boli zvolení nadpolovičnou väčšinou hlasov 
oprávnených členov spoločenstva 1001,329 čo činí 75,38%  títo kandidáti: 
 
 

KANDIDÁTI  ZA  ČLENA  VÝBORU 
 
1. Ing. JOZEF  PIROHA  nar. 20.08.1955 Hradište pod Vrátnom č. 310 
2. JOZEF  MASÁR   nar. 10.01.1944 Hradište pod Vrátnom č. 104 
3. VILIAM  KRIŠTOF  nar. 26.05.1948 Hradište pod Vrátnom č. 30 
4. JOZEF  VULGAN   nar. 15.08.1949 Hradište pod Vrátnom č. 85 
5. STANISLAV  KRŠTENÍK nar. 29.09.1954 Hradište pod Vrátnom č. 123 

 
 
NÁHRADNÍCI  ZA  ČLENA  VÝBORU 
 
1. Bc. ZLATICA  SOPÓCIOVÁ nar. 20.02.1973 Hradište pod Vrátnom č. 104 
2. JOZEF  FUKNA   nar. 02.11.1949 Hradište pod Vrátnom č. 74 

 

 

Do dozornej rady PS v zmysle §14 ods7c a §15 ods.2  boli zvolení nadpolovičnou väčšinou 
hlasov oprávnených členov spoločenstva 1001,329  čo činí 75,38%  títo kandidáti: 
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KANDIDÁTI  ZA  ČLENA  DOZORNEJ  RADY 
 
1. STANISLAV  KOVÁČ  nar. 20.01.1956 Hradište pod Vrátnom č. 309 
2. JÁN  KŇAZOVIČ   nar. 06.09.1968 Hradište pod Vrátnom č. 146 
3. JOZEF  SEKÁČ   nar. 10.07.1959 Scherrera 4, Piešťany 

 
 
NÁHRADNÍCI  ZA  ČLENA  DOZORNEJ  RADY 
 
1. JOZEF  PECÁR   nar. 29.05.1955 Dr.V.Cintulu 122/26, Borský Mikuláš   

2. ELENA  MRÁZOVÁ  nar. 09.10.1953 Hradište pod Vrátnom č.101 

 
9.  Správa o činnosti a hospodárení PS za rok 2018 a plán na rok 2019 
       
     Správu o činnosti a hospodárení PS za rok 2018 a plán na rok 2019 predniesol  prítomným 
Ing. Jozef Piroha, predseda PS a správa tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
      
10.  Správa Dozornej rady 
Správu Dozornej rady za rok 2018 predniesol člen Dozornej rady p. Ján Kňazovič. 
Správa DR bola zameraná na kontrolu vedenia účtovníctva a na hospodárenie PS za rok 2018. 
Správa tvorí prílohu zápisnice. 
Správa konštatuje, že neboli porušené stanovy PS, ani spoločenská zmluva, ani DR nezistila 
porušenie zákonov.  

 
 
11. Prerokovanie a schválenie účtovnej závierky za rok 2018 a rozhodnutie o vysporiadaní 
hospodárskeho výsledku 
Na základe hospodárskych výsledkov hospodárenia PS URBÁR Hradište pod Vrátnom 
predložil hospodár PS p.Jozef Masár Zhromaždeniu PS na schválenie Účtovnú závierku 
zostavenú k 31.12.2018 a prítomných s touto závierkou oboznámil Ing. Jozef Piroha predseda 
PS. 
Z výsledkov účtovnej závierky za r. 2018 vyplýva: 
  11.1 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu:       .................................................. 30 501 Eur 
  11.2 Náklady na hospodársku činnosť spolu:     .................................................. 13 980 Eur 
  11.3 Náklady na finančnú činnosť spolu:              .....................................................468 Eur 
  11.4 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením:  ..................... 16 053 Eur 
  11.5 Daň z príjmov:   ............................................................................................   3 378 Eur 
  11.6 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení: ............................  12 675 Eur 
  11.7 Výbor PS na základe výsledkov hospodárenia  navrhuje vyplatenie podielov na zisku vo 
  výške 8,00 Eur na 1 čiastku. 

11.8 Predsedajúci Ing. Jozef Piroha vyzval prítomných k hlasovaniu o schválení účtovnej 
 závierky za rok 2018. 
Prítomní:                                 1001,329 hlasov (75,38 %) z oprávnených hlasov 1328,322 
Hlasovanie: ZA:                           0,000 hlasov (0,00 %) z oprávnených hlasov 
                    PROTI:                     0,000 hlasov (0,00%) 
                    ZDRŽALI SA:   0,000hlasov (0,00%) 
Konštatovanie: Zhromaždenie PS schválilo účtovnú závierku za rok 2018 
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11.9 Predsedajúci vyzval prítomných na hlasovanie k predloženému návrhu na vyplatenie 
podielov na zisku vo výške 8,00 Eur na 1 čiastku. 
Hlasovanie: ZA:                1001,329 hlasov (75,38 %) 
                    PROTI:              0,000 hlasov (0,00%) 
                    ZDRŽALI SA:  0,000hlasov (0,00%) 
Konštatovanie: členom PS URBÁR bude vyplatený podiel na zisku za rok 2018 vo výške 8,00 
Eur na 1 čiastku. 
 

12.Rôzne 
 
12.1 Obec Hradište pod Vrátnom požiadala o oddelenie-vytvorenie pozemku z parc.KNE 
č.811/7  podľa GP č. 35943246-27/2019 a uzavretie zmluvy na dlhodobý prenájom na dobu 99 
rokov parcely č.811/102 vo výmere 301 m2.Jedná sa o prenájom pozemku pre predĺženie  
pôvodnej miestnej komunikácie v miestnej časti obce Kopanice. Výbor PS-URBÁR preveril 
túto žiadosť a odporúča Z-PS uvedenú žiadosť schváliť. 

 
12.2 Rodina Komorných-ThDr.Miroslav Komorný,Phd. a doc.Mgr.Štefan Komorný ArtD. 
a manž. Mgr. Daniela Komorná všetci bytom Jilemnického 730/2 Gbely požiadali o oddelenie-
vytvorenie pozemku z parc.KNE č.811/7  podľa GP č. 35943246-27/2019 a uzavretie zmluvy na 
dlhodobý prenájom na dobu 99 rokov parcely č.811/101 vo výmere 272 m2.Jedná sa o prenájom 
pozemku pre vjazd na priľahlý pozemok parc.č. 796, ktorého sú vlastníci. V súčasnosti nemajú 
zabezpečený prístup na svoj pozemok z verejnej komunikacie.  Výbor PS-URBÁR preveril túto 
žiadosť a odporúča Z-PS uvedenú žiadosť schváliť. 

 
12.3 Pán Zdenko Gregor bytom 906 12 Hradište pod Vrátnom č.331 požiadal o dlhodobý                
prenájom na dobu 99 rokov pozemku parc.č.811/122 zapísaného na LV č.1050 ako spoločná 
nehnuteľnosť podielnikov PS URBÁR o výmere 640 m2  a žiada uzavretie zmluvy na dlhodobý 
prenájom na dobu 99 rokov. 
Uvedený pozemok priamo naväzuje z bočnej strany na pozemky parc.č 746/1 a 811/23, ktoré sú 
vo vlastníctve Zdenka Gregora a manž. Evy. 
O citovaný pozemok parc.č.811/122 doručili na výbor PS žiadosť o dlhodobý prenájom 
a uzavretie zmluvy na dlhodobý prenájom na dobu 99 rokov aj rodina Komorných - 
ThDr.Miroslav Komorný,Phd. a doc.Mgr.Štefan Komorný ArtD. a manž. Mgr. Daniela 
Komorná všetci bytom Jilemnického 730/2 Gbely z dôvodu, že na susednom pozemku parc.č. 
796 majú úmysel postaviť rodinný dom. Urbársky pozemok parc.č.811/122 priamo naväzuje zo 
zadnej strany na pozemok parc.č.796 , ktorý vlastní rodina Komorná. 
 Výbor PS-URBÁR preveril obidve totožné žiadosti a odporúča Z-PS uvedenú žiadosť schváliť 
z dôvodu výstavby rodinného domu a uzavrieť zmluvu na dlhodobý prenéjom s rodinou 
Komorných. O celej veci rozhoduje Zhromaždenie PS nadpolovičnou väčšinou z 1333,155 
hlasov podielnikov, ktorí podľa stanov v zmysle článku 7 ods.10g. reprezentujú viac ako 
666,578 hlasov. 
 
HLASOVANIE :  
ZA: v prospech Zdenka Gregora 489,499 Hlasov (36,72 %)  všetkých hlasov členov 
ZA: v prospech rodiny Komorných 444,767 Hlasov (33,36 % všetkých hlasov členov 
PROTI:                       0,000 Hlasov (   0,00%)  všetkých hlasov členov 
ZDRŽALI SA:         67,063 Hlasov (   5,03 %)  všetkých hlasov členov 
SPOLU:                1001,329 Hlasov (  75,11%)  všetkých hlasov členov 
 
Keďže ani jeden zo žiadateľov nezískal viacej ako 666,578 hlasov oprávnených členov, 
Zhromaždenie PS neschválilo dlhodobý prenájom k pozemku parc.č. 811/122 ani jednému zo 
žiadateľov. 



7 
 

 
18.Diskusia  
V diskusii poďakoval predseda PS URBÁR Poľovnému združeniu Hradište – Osuské za plnenie 
uzavretých zmlúv a zabezpečenie občerstvenia na Zhromaždení vlastníkov PS. Taktiež za 
výbornú spoluprácu s Obcou Hradište pod Vrátnom poďakoval Ing. Lukášovi Pirohovi 
starostovi obce. 
 
V diskusii sa ďalej zaoberali diskutujúci možnosťou prededenia neprededených podielov            
( čiastok) po svojich zomretých právnych predchodcoch. Ing. Jozef Piroha, predseda PS 
vysvetlil prítomným postup ako tento novoobjavený majetok predediť. 
 
19.Návrh na uznesenie a jeho schválenie 

 
NÁVRH UZNESENÍ 

1/2019 Z-PS schvaľuje program rokovania 
HLASOVANIE  
ZA:                         1001,329 Hlasov (75,11 %)  všetkých hlasov členov 
PROTI:                         0,000 Hlasov (75,11 %)  všetkých hlasov členov 
ZDRŽALI SA:             0,000 Hlasov (  0,00 %)  všetkých hlasov členov 
SPOLU:                  1001,329 Hlasov (75,11%)  všetkých hlasov členov 
 
 
 
2/2019 Z-PS schvaľuje zapisovateľa zápisnice, ktorým je: .Ing. Marian Haraj 
HLASOVANIE  
ZA:                         1001,329 Hlasov (75,11 %)  všetkých hlasov členov 
PROTI:                         0,000 Hlasov (75,11 %)  všetkých hlasov členov 
ZDRŽALI SA:             0,000 Hlasov (  0,00 %)  všetkých hlasov členov 
SPOLU:                  1001,329 Hlasov (75,11%)  všetkých hlasov členov 
 
 
 
3/2019 Z-PS schvaľuje overovateľov zápisnice ktorými sú: Ján Kňazovič a Jozef Pecár 
HLASOVANIE  
ZA:                         1001,329 Hlasov (75,11 %)  všetkých hlasov členov 
PROTI:                         0,000 Hlasov (75,11 %)  všetkých hlasov členov 
ZDRŽALI SA:             0,000 Hlasov (  0,00 %)  všetkých hlasov členov 
SPOLU:                  1001,329 Hlasov (75,11%)  všetkých hlasov členov 
 
                                                                           
 
4/2019 Z-PS schvaľuje mandátovú , návrhovú a volebnú komisiu v zložení:  

1.  Mária Masárová 104   člen komisie 
2. Jozefína Vaňová 322   predsedníčka komisie 
3. Róbert Masár 150        člen komisie 
4. Jarmila Filová 291       člen komisie 
5. Mária Hubáčková 231  člen komisie 
HLASOVANIE  

       ZA:                         1001,329 Hlasov (75,11 %)  všetkých hlasov členov 
       PROTI:                         0,000 Hlasov (75,11 %)  všetkých hlasov členov 
       ZDRŽALI SA:             0,000 Hlasov (  0,00 %)  všetkých hlasov členov 
        SPOLU:                  1001,329 Hlasov (75,11%)  všetkých hlasov členov 
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5/2019 Z-PS schvaľuje kontrolu prijatých uznesení za r.2018 
HLASOVANIE  
ZA:                         1001,329 Hlasov (75,11 %)  všetkých hlasov členov 
PROTI:                         0,000 Hlasov (75,11 %)  všetkých hlasov členov 
ZDRŽALI SA:             0,000 Hlasov (  0,00 %)  všetkých hlasov členov 
SPOLU:                  1001,329 Hlasov (75,11%)  všetkých hlasov členov 
 
 
6/2019 Z-PS schvaľuje Správu Mandátovej,návrhovej a volebnej komisie 
HLASOVANIE  
ZA:                         1001,329 Hlasov (75,11 %)  všetkých hlasov členov 
PROTI:                         0,000 Hlasov (75,11 %)  všetkých hlasov členov 
ZDRŽALI SA:             0,000 Hlasov (  0,00 %)  všetkých hlasov členov 
SPOLU:                  1001,329 Hlasov (75,11%)  všetkých hlasov členov 
 
 
 
7/2019 Z-PS schvaľuje Zmluvu o PS 
HLASOVANIE  
ZA:                         1001,329 Hlasov (75,11 %)  všetkých hlasov členov 
PROTI:                         0,000 Hlasov (75,11 %)  všetkých hlasov členov 
ZDRŽALI SA:             0,000 Hlasov (  0,00 %)  všetkých hlasov členov 
SPOLU:                  1001,329 Hlasov (75,11%)  všetkých hlasov členov 
 
 
8/2019 Z-PS schvaľuje Stanovy PS 
HLASOVANIE  
ZA:                         1001,329 Hlasov (75,11 %)  všetkých hlasov členov 
PROTI:                         0,000 Hlasov (75,11 %)  všetkých hlasov členov 
ZDRŽALI SA:             0,000 Hlasov (  0,00 %)  všetkých hlasov členov 
SPOLU:                  1001,329 Hlasov (75,11%)  všetkých hlasov členov 
 
 
 
9/2019 Z-PS schvaľuje výsledky volieb do orgánov spoločenstva- do výboru a DR 
HLASOVANIE  
ZA:                         1001,329 Hlasov (75,11 %)  všetkých hlasov členov 
PROTI:                         0,000 Hlasov (75,11 %)  všetkých hlasov členov 
ZDRŽALI SA:             0,000 Hlasov (  0,00 %)  všetkých hlasov členov 
SPOLU:                  1001,329 Hlasov (75,11%)  všetkých hlasov členov 
 
 
 
10/2019 Z-PS schvaľuje Správu o činnosti a hospodárení PS – URBÁR za rok 2018 
a plán na rok 2019 
HLASOVANIE  
ZA:                         1001,329 Hlasov (75,11 %)  všetkých hlasov členov 
PROTI:                         0,000 Hlasov (75,11 %)  všetkých hlasov členov 
ZDRŽALI SA:             0,000 Hlasov (  0,00 %)  všetkých hlasov členov 
SPOLU:                  1001,329 Hlasov (75,11%)  všetkých hlasov členov 
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11/2019 Z-PS schvaľuje správu Dozornej rady 
HLASOVANIE  
ZA:                         1001,329 Hlasov (75,11 %)  všetkých hlasov členov 
PROTI:                         0,000 Hlasov (75,11 %)  všetkých hlasov členov 
ZDRŽALI SA:             0,000 Hlasov (  0,00 %)  všetkých hlasov členov 
SPOLU:                  1001,329 Hlasov (75,11%)  všetkých hlasov členov 
 
 
 
 12/2019 Z-PS schvaľuje  ročnú  závierku za r. 2018 a rozhodnutie  o vysporiadaní  
hospodárskeho  výsledku vyplatením podielov zo zisku členom PS vo výške 8,00 € na 1 čiastku. 
HLASOVANIE  
ZA:                         1001,329 Hlasov (75,11 %)  všetkých hlasov členov 
PROTI:                         0,000 Hlasov (75,11 %)  všetkých hlasov členov 
ZDRŽALI SA:             0,000 Hlasov (  0,00 %)  všetkých hlasov členov 
SPOLU:                  1001,329 Hlasov (75,11%)  všetkých hlasov členov 
 
 
13/2019 Z-PS ukladá hospodárovi PS zabezpečiť vyplatenie podielov členov PS URBÁR    
Hradište  pod Vrátnom vo výške 8 € na 1 čiastku podielu. Výplata môže byť vyplatená 
v hotovosti alebo na účet v banke či prostredníctvom poštovej poukážky. Pri platbe mimo 
hotovosti znáša príslušné poplatky člen PS. 
HLASOVANIE  
ZA:                         1001,329 Hlasov (75,11 %)  všetkých hlasov členov 
PROTI:                         0,000 Hlasov (75,11 %)  všetkých hlasov členov 
ZDRŽALI SA:             0,000 Hlasov (  0,00 %)  všetkých hlasov členov 
SPOLU:                  1001,329 Hlasov (75,11%)  všetkých hlasov členov 
 
 
14/2019 Z-PS schvaľuje  oddelenie-vytvorenie pozemku z parc.KNE č.811/7  podľa GP č. 
35943246-27/2019 a uzavretie zmluvy na dlhodobý prenájom na dobu 99 rokov parcely 
č.811/102 vo výmere 301 m2  pre Obec Hradište pod Vrátnom  a cene 7,00 € za 1 m2 s termínom 
uzavretia zmluvy a úhrady ceny do jedného roka najneskôr však do doby konania nasledujúceho 
riadneho Zhromaždenia členov PS URBÁR. 
HLASOVANIE  
ZA:                         1001,329 Hlasov (75,11 %)  všetkých hlasov členov 
PROTI:                         0,000 Hlasov (75,11 %)  všetkých hlasov členov 
ZDRŽALI SA:             0,000 Hlasov (  0,00 %)  všetkých hlasov členov 
SPOLU:                  1001,329 Hlasov (75,11%)  všetkých hlasov členov 
 
 15/2019 Z-PS schvaľuje  oddelenie-vytvorenie pozemku z parc.KNE č.811/7  podľa GP č. 
35943246-27/2019 a uzavretie zmluvy na dlhodobý prenájom na dobu 99 rokov parcely 
č.811/101 vo výmere 272 m2  pre rodinu Komorných -ThDr.Miroslav Komorný,Phd. 
a doc.Mgr.Štefan Komorný ArtD. a manž. Mgr. Daniela Komorná všetci bytom Jilemnického 
730/2 Gbely  a cene 7,00 € za 1 m2 s termínom uzavretia zmluvy a úhrady ceny do jedného roka 
najneskôr však do doby konania nasledujúceho riadneho Zhromaždenia členov PS URBÁR. 
 HLASOVANIE  
ZA:                         1001,329 Hlasov (75,11 %)  všetkých hlasov členov 
PROTI:                         0,000 Hlasov (75,11 %)  všetkých hlasov členov 
ZDRŽALI SA:             0,000 Hlasov (  0,00 %)  všetkých hlasov členov 
SPOLU:                  1001,329 Hlasov (75,11%)  všetkých hlasov členov 
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16/2019 Z-PS neschvaľuje  uzavretie zmluvy na dlhodobý prenájom na dobu 99 rokov parcely 
811/122 zapísanej na LV č.1050 ako spoločná nehnuteľnosť podielnikov PS URBÁR o výmere 
640m2  pre p. Zdenka Gregora ani pre rodinu Komorných. 
HLASOVANIE  
ZA:                         1001,329 Hlasov (75,11 %)  všetkých hlasov členov 
PROTI:                         0,000 Hlasov (75,11 %)  všetkých hlasov členov 
ZDRŽALI SA:             0,000 Hlasov (  0,00 %)  všetkých hlasov členov 
SPOLU:                  1001,329 Hlasov (75,11%)  všetkých hlasov členov 
 

 
18.Ukončenie rokovacej časti Zhromaždenia  

Predsedajúci Ing. Jozef Piroha ukončil oficiálne rokovanie Zhromaždenia a poďakoval 
prítomným za účasť. 
 

 V Hradišti pod Vrátnom, dňa 19.5.2019 
 
 
 

Zapisovateľ:      Ing. Marian Haraj    v.r. 
 
 
 
Overovatelia:    Ján Kňazovič    v.r. 
 
 
                        
                          Jozef Pecár       v.r. 
 
 
Vyhotovil: Ing. Jozef Piroha 
     predseda PS             v.r. 


