Uznesenie
zo zhromaždenia Spolku bývalých urbarialistov obce Lubina, pozemkové spoločenstvo,
konaného dňa 06.12.2013 v Kultúrnom dome v Miškech Dedinke
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zhromaždenie spolku bývalých urbarialistov obce Lubina, pozemkové spoločenstvo
1. Berie na vedomie:
1.1. Vyplatenie nájomného podielnikom za roky 2011 a 2012 vo výške 7,5€ na
jeden podiel a rok podľa platného zoznamu podielníkov.
1.2. Správu VV o činnosti spoločenstva a plnení uznesenia od posledného Valného
zhromaždenia konaného dňa 30.03.2012.
1.3. Správu Dozornej rady SBUL.
1.4. Informáciu nájomcu Ing. Čaviča Miroslava o hospodárení za roky 2012 a 2013.
1.5. Informáciu o zákone č.97/2013.

2. Schvaľuje:
2.1.Dodatok č.1 k zmluve o založení pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou:
Spolku bývalých urbarialistiov obce Lubina, pozemkové spoločenstvo, vypracovaný v zmysle
Zák.č.97/2013.
2.2.Výsledky hospodárenia za rok 2012 a výplatu podielov zo zisku, členom spoločenstva.
2.3.Odmeny členom VV a DR za rok 2012,vo výške 10%.
2.4.Vytvorenie rezervného a depozitného fondu podľa článku 7, dodatkuč.1, Zmluvy o
založení pozemkového spoločenstva.

3.Ukladá VV a DR:
3.1. Vyplatiť podielnikom podiely zo zisku vo výške 15,-€ na jeden podiel za rok 2012,
po skončení VZ a dňa 09.12.2013 v zasadačke OÚ Lubina od 12,00 hod. do 16,00 hod.
Podielnikom mimo obce poslať nájomné poštou na náklady príjemcu.
3.2. Finančnú čiastku vyplatiť len tým podielnikom, ktorí sú v zozname podľa LV.
3.3. U členov spoločenstva, ktorí neprevezmú finančné prostriedky za uplynulé roky,
postupovať podľa článku 7,dodatku č.1,zmluvy o založení.
3.4. Pravidelne sledovať uzatvorené zmluvy, ktorých užívatelia musia platiť stanovenú
ročnú úhradu a včas písomne požiadať neplatičov o úhradu nájomného.
3.5. Pokračovať v identifikácii urbárskej pôdy využívanej fyzickými osobami.Nové nájomné
zmluvy uzatvárať s platnosťou od 1.1.2014.
3.6. Vykonať zmenu zapísaných údajov do registra pozemkových spoločenstiev v zmysle
Zák.97/2013 v termíne do 28.02.2014.
Schválené:

dňa 06.12.2013 zhromaždením SBUL, p.s. v Miškech Dedinke
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