
KOMPOSESORÁT NESLUŠA pozemkové spoločenstvo
023 41  Nesluša 171, IČO 35664291

Reg. Okresný úrad Žilina, odbor pozemkový a lesný, vl.č. R-0013/504
pod č.j. 2014/0065-L-02/BAM

Uznesenie  VALNÉHO ZHROMAŽDENIA KOMPOSESORÁT NESLUŠA 
pozemkové  spoločenstvo 

1-vé čiastkové VZ,  zo dňa 21. 04.2018

A/  Berie na vedomie :

1/  Správu predsedu o činnosti výboru o hospodárení za  rok 2017.
2/  Správu dozornej rady 
3/  Správu ekonóma  
4/  Správu mandátovej komisie 
5/  Výšku nájmu  vyplatenú za rok 2017  3,20 €/1 bod
6/  Správu OLH

B/  Schvaľuje :

1/ Mandátovú , návrhovú, volebnú komisiu a overovateľov zápisnice.

2/  Hospodársky výsledok za rok 2017 

3/  Použitie zisku za rok 2017 použiť na opravu a údržbu :
      3.1 nutné opravy a riešenie havarijného stavu budovy spoločenstva súp. č. 171 – vybudovanie 
             toalety
      3.2  povinnosť napojiť budovy  súp.č. 171 a 337 na verejnú kanalizáciu

5/  Ťažbu drevnej hmoty   podľa výskytu  kôrovcovej kalamity, holiny vysadiť do 2-och rokov.

C/ Ukladá  :

1/  Vyplatiť nájom za rok 2018 podľa hospodárskeho výsledku  /min. 2,50 €/ 1 bod 

2/  Vyplatiť príspevok darcom krvi vo výške 400,- €/ rok 2018

3/  Vyplatiť príspevok Rodičovskej rade pri ZDŠ v Nesluši  100,- €/ rok 2018

4/  Pokračovanie vo  vysporiadaní  vlastníctva k nehnuteľnostiam vrátane pozemkov nezahrnutých 
      do  ROEP, pričom Výbor je splnomocnený ku všetkým úkonom spojeným s vysporiadaním 
      nehnuteľnost a to i vrátane podávania vyjadrení podľa §§ 63-64 notárskeho poriadku tretm 
      osobám, vrátane úkonov spojených s opravou  chýb v katastrálnom operáte, a účasťou 
      v pozemkových úpravách.
      Žiadatelia  o vysporiadnie užívaných nehnuteľnost  (nájmom, resp. kúpou)  si na vlastné náklady  
      vyhotovia GP nehnuteľnosti s prihliadnutm na tvar a výmeru pozemku. 



5/  V priebehu účinnosti zákona 110/2018 Z.z. – ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z.z. 
      o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z.z. postupovať  podľa jednotlivých      
      ustanovení v praxi. 

6/  Zhromaždenie poveruje výbor na rozhodovanie a konanie vo veciach podľa bodu 6.2.19  Zmluvy    
      o pozemkovom spoločenstve  medzi zasadaniami zhromaždenia.

7/  Zlepšiť  informácie o mzdových nákladoch.

8/  Zistiť hodnotu  1 bodu podielu v komposesoráte v eurách.

9/  Zabezpečiť na  valné zhromaždenie v roku 2019 občerstvenie. 

V Nesluši 21.4.2018

Za správnosť :
Doc. Ing. Milan Pospíšil CSc. v.r.

Lýdia Káčeríková, v.r. 

František Šarlina, v.r. 


