
ZÁPISNICA z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA za rok 2019, ktoré sa konalo 

korešpondenčnou formou 

 
Na základe uznesenia výboru spoločenstva č. 7/20 zo dňa 6.4.2020, v súlade so zákonom 

o pozemkových spoločenstvách a stanovami spoločenstva, sa uskutočnilo valné zhromaždenie formou 

korešpondenčného hlasovania.  

Pozvánka spolu s materiálmi, o ktorých malo spoločenstvo rokovať, bola zaslaná všetkým členom 

spoločenstva a Slovenskému pozemkovému fondu. 

 

Program valného zhromaždenia: 

1. Správa výboru o činnosti za rok 2019 

2. Správa Dozornej rady za rok 2019 

3. Návrh plánu hospodárenia na rok 2020 

4. Ročná účtovná závierka za rok 2019 

5. Rozdelenie výsledku hospodárenia – zisku za rok 2019 

6. Odmeňovanie členov výboru a dozornej rady 

Výbor doručil ku každému bodu programu písomný materiál, ako prílohu pozvánku.   

 

Prílohou pozvánky bol hlasovací lístok, v ktorom bolo uvedené meno spoluvlastníka, jeho 

spoluvlastnícky podiel a počet hlasov, ktorými disponuje, návrh na uznesenie z valného zhromaždenia. Vzor 

pozvánky, vrátane materiálov rokovania a vzor hlasovacieho lístka je prílohou tejto zápisnice.  

Celkový počet hlasov spoločenstva je 2 032,06. Slovenský pozemkový fond spravuje hlasy neznámych 

vlastníkov v počte 161,35. a v prípade bodov, ktoré boli predmetom rokovania valného zhromaždenia, 

nevykonáva práva vlastníka, teda nehlasuje. Počet hlasov členov zomretých ku dňu odoslania pozvánok bol 

48,92, na tieto hlasy sa neprihliada. 

Vydané a zaslané boli teda  hlasovacie lístky s počtom hlasov 1821,79.  

V priebehu času hlasovania zomreli vlastníci s počtom hlasov 5,09, preto možný počet hlasov vrátených 

hlasovacích lístkov ku dňu vyhodnotenia je 1816,70.   

 

Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná 

väčšina, t. j. 908,36 hlasov. 

- Odovzdaných bolo 562 hlasovacích lístkov 

s počtom hlasov 1393,42 

- Za prijatie uznesenia hlasovalo 532 členov 

s počtom hlasov 1 325,64  

- Proti prijatiu uznesenia hlasoval 1 člen s počtom 

hlasov 3,58 

- Hlasovania sa zdržalo 22 členov s počtom hlasov 

43,66 

- Neplatných hlasovacích lístkov bolo 

odovzdaných 7 s počtom hlasov 20,54 

- Neodovzdané boli hlasovacie lístky s počtom 

hlasov 423,28 

 

UZNESENIE z Valného zhromaždenia Cenzuálneho spolumajiteľstva Rajec,  pozemkového spoločenstva za 

rok 2019 bolo prijaté počtom hlasov 1 325,64, čo je 72,97%. 

 

V Rajci 20.5.2020     Výbor spoločenstva a dozorná rada spoločenstva 

ZA
73%PROTI

0%

ZDRŽAL SA
3%

NEPLATNÉ
1%

NEDORUČENÉ
23%

Výsledky korešpondenčného 
hlasovania

ZA PROTI ZDRŽAL SA NEPLATNÉ NEDORUČENÉ


