
Uznesenie zo  Zhromaždenia vlastníkov Urbárskeho  pozemkového  
spoločenstva  Liptovská  Porúbka  formou korešpondenčného 
hlasovania   sčítaného  dňa  31.03.2022. 
 
Zhromaždenie vlastníkov berie na vedomie: 

1./ Správu mandátovej komisie 
2./ Správu o činnosti UPS  za rok 2021 
3./ Správu o hospodárení UPS za rok 2021 a návrh hospodárenia na rok 2022 
4./ Správu Dozornej rady za rok 2021 
5./  Správu o predaji  podielov v UPS 

6./ Výsledok kontroly štátneho dozoru  v roku 2021  
 
Zhromaždenie vlastníkov schvaľuje: 
1./   Program   Zhromaždenia  vlastníkov UPS Liptovská Porúbka 
 s počtom hlasov 20 450 čo predstavuje  75,14 % 
 
2./   Mandátovú komisiu : Karna Dušan, Frniaková Soňa 
 s počtom hlasov 20 450 čo predstavuje 75,14 %  z celkového počtu zlomkov 27 216 
 
3./   Návrhovú komisiu : Ing. František Olejár, Kočtúch Ľuboš, Martin, Búda a Milan Junas 
 s počtom hlasov 20 411  čo predstavuje 75,00 %     
 
4./   Overovateľov zápisnice : Búda Jozef a Vráblik Lukáš 
 s počtom hlasov 20 384 čo predstavuje 74,90 %     
 

5./   Schvaľuje návrh plánu práce a hospodárenia na rok 2022  
 s počtom hlasov 20 374 čo predstavuje 74,86 %  
 
6./   Zhromaždenie vlastníkov  schvaľuje účtovnú závierku za rok 2021 bez výhrad.  
 s počtom hlasov 19 658  čo predstavuje 72,23 %   

 
7./  Zhromaždenie vlastníkov schvaľuje vyplatenie podielu na zisku  v sume 6 eur na jeden   
       zlomok v celkovej výške  163 116 eur      
 s počtom hlasov 20 173 čo predstavuje 74,12 %      

 
8./  Schvaľuje návrh plánu práce a plánu hospodárenia na rok 2021 
 s počtom hlasov 20 377 čo predstavuje 74,87 %   

 
9./  Výšku peňažných darov pre žiadateľov - organizačne zložky v obci - na rok  2022 do   
        maximálnej výšky  500 eur . 
 s počtom hlasov 19 711 čo predstavuje 72,42 %   

 
10./ S asanáciou  bytu č. 172 a 173  vo výške 15 000 €.  Byty sú  vo vlastníctve UPS    
             s počtom hlasov 18 827  čo predstavuje 69,18  %  
 
11./  S vypracovaním GO plánu na pozemky navrhnuté na zmenu druhu pozemku a to z TTP    
         na lesný  pôdny fond evidované na LV 2561 parcela č. KNE 981 – Nad obaľovačkou,  
          s výmerou 1,48 ha,   parcela 806 a 808 – Brtkovica, o výmere 39,43 ha , parcela č. 801 –  
         Kotlina o výmere 12,83 ha   pracela č. 796 – Homôľka, o výmere 1 ha, parcela č.   
         749/502  – Víslavce  o výmere 12,22 ha 
             s počtom hlasov 19 400 čo predstavuje 71,28 % 
 



12./  Finančný príspevok pre Poľovnícke združenie Brtkovica  vo výške  1 500  eur. 
               s počtom hlasov 17 617 čo predstavuje 64,73 % 
 
13./   Deklaráciu LTZVL Liptovský Mikuláš   k pripravovanej zonácii národných parkov   
          ako podklad pre rokovanie výboru UPS  Liptovská Porúbka s NP  NAPANT.  
                s počtom hlasov 19 610 čo predstavuje 72,05 % 
 
Zhromaždenie vlastníkov  splnomocňuje: 
 
1./  Výbor UPS  na investovanie financií do  podielových fondov podľa možností banky a trhu 
          s počtom hlasov 15 184 čo predstavuje 55,79 % 
 
2./  Výbor UPS na nákup  podielov od členov spoločenstva podľa jednotlivého posúdenia  
        v maximálnej   cene  130 eur/ zlomok  
           s počtom hlasov 18 303  čo predstavuje 67,25 % 
 
3./ Splnomocňuje a  poveruje  výbor UPS  Liptovská Porúbka  na rokovanie o zonácii NP   
      NAPANT   / národný park/ 
           s počtom hlasov 20 397  čo predstavuje 74,94 % 
 
 
Zhromaždenie vlastníkov ukladá: 
 
1./  výboru UPS po schválení GO plánu  ( viď vyššie) pokračovať vo vybavovaní  zmeny druhu  
      pozemku  na príslušných úradoch 
           s počtom hlasov 19 400  čo predstavuje 71,28 % 
 
2./  výboru UPS vyplatenie podielov z hospodárskeho výsledku za rok 2021  do  90 dní od  
      schválenia návrhu uznesenia bod 7. 
           s počtom hlasov 20 134  čo predstavuje 73,98 % 
 
 
Návrhová komisia konštatuje, že návrh Uznesenia zo zhromaždenia vlastníkov UPS Liptovská 
Porúbka vykonaného korešpondenčným hlasovaním dňa 31.3.2022, bol schválený vo 
všetkých jeho bodoch. 
Zápisnica z hlasovania  k jednotlivým bodom tvorí prílohu Uznesenia.  
 
Za komisiu: 
 
Ing. František Olejár .............................................. 
 
Martin  Búda ......................................................... 
 
Ľuboš Kočtúch ....................................................... 
 
Milan Junas .......................................................... 
 
  
V Liptovskej Porúbke  dňa  31.03.2022 

 



ZÁPISNICA  zo Zhromaždenia vlastníkov Urbárskeho 
pozemkového spoločenstva Liptovská  Porúbka, konaného  
per rollam  dňa 31.03.2022 . 

 Nakoľko pretrváva pandemická situácia COVIDu a Zhromaždenie vlastníkov 
z tohto dôvodu sa nemôže konať zaužívaným spôsobom, / počet osôb len 50/ výbor 
Urbárskeho pozemkového spoločenstva pristúpil na jeho konanie korešpondenčným 
spôsobom. 

Podľa Stanov Urbárskeho pozemkového spoločenstva Liptovská Porúbka  bod 1.2 – 

Organizácia konania zhromaždenia, v odseku 4 je možnosť vykonať zhromaždenie formou 

korešpondenčného hlasovania podľa §14 ods. 6 zákona čo sa v mimoriadnej situácii / COVID 

/  uplatnilo. Do korešpondenčného hlasovania sa zapojilo 299  členov z aktuálneho počtu 421 

členov. 

 

Všetkým členom boli zaslané nasledovné podklady:  pozvánka, správa predsedu UPS v ktorej 

boli zapracované – informácia o predaji podielov, finančný plán na rok 2022. Ďalej  správa 

Dozornej rady, súvaha  za rok 2021 v skrátenom  rozsahu,  návrh na uznesenie , správa 

odborného lesného hospodára / OLH/. 

 

 Dňa 31.3.2022 o 17,00 hod zasadla mandátová a návrhová komisia.  Podpredseda UPS 

Kočtúch Ľuboš privítal prítomných  a požiadal  komisie  o otvorenie doručených obálok. 

Následne mandátová komisia v zložení:  Karna Dušan a Frniaková Soňa do prezenčnej listiny 

členov zapísali  počet  zlomkov z návrhu na uznesenie, ktoré bolo zároveň aj potvrdením 

účasti. 

Po celkovom sčítaní hlasov mandátová komisia konštatuje, že účasť  členov  je 20 618 

zlomkov z celkového počtu 27 216,  čím účasť je 75,76 %. 

 Zhromaždenie  vlastníkov vykonané  formou korešpondenčného hlasovania je uznášania 

schopné. 

 

 Následne návrhová komisia v zložení : Ing. František Olejár, Kočtúch Ľuboš, Martin 

Búda a Milan Junas pristúpili k sčítaniu hlasov z návrhu na uznesenie po jednotlivých 

bodoch. 

Sčítavanie hlasov bolo ukončené o 19,00 hod a následne bola vypracovaná zápisnica 

návrhovej komisie s podpísaním jednotlivých  členov. 

Zápisnica zo sčítania hlasov spolu z Uznesením zo Zhromaždenia vlastníkov je prílohou 

zápisnice. 

 

 Pri zaslanom návrhu na uznesenie boli napísané aj pripomienky niektorých členov, 

ktoré budú prerokované na výbore UPS a jednotlivým členom budú  zaslané odpovede. 

 

Prílohu zápisnice tvoria  aj všetky podklady, ktoré boli zaslané členom pri pozvánke. 

 

 Predseda  Urbárskeho pozemkového spoločenstva touto cestou ďakuje  všetkým, ktorí  

sa zúčastnili zhromaždenia vlastníkov  „per rollam“ a dúfa, že v nasledujúcom roku sa 

zídeme. 

 

 

Zápisnicu zapísala: Soňa Frniaková .................................................... 

 

Overili:  Jozef Búda ......................................................... 

 

    Lukáš Vráblik....................................................  


