
UZNESENIE č. 2 

z Valného zhromaždenia Cenzuálneho spolumajiteľstva Rajec,  pozemkového spoločenstva 

konaného dňa 19.5.2019 v Rajci 

 

Valné zhromaždenie po prerokovaní písomných správ podľa schváleného programu, po prijatí 

doplňujúcich a pozmeňovacích návrhov svojich členov, ktoré boli prednesené v rámci diskusie 

ku jednotlivým správam: 

 

A. S c h v a ľ u j e : 

1. Výročnú správu o činnosti a hospodárení Cenzuálneho spolumajiteľstva Rajec, 

pozemkového spoločenstva za rok 2018 

2. Správu Dozornej rady za rok 2018 

3. Návrh plánu hospodárenia na rok 2019 

4. Udelenie právomoci pre výbor Cenzuálneho spolumajiteľstva Rajec, pozemkového 

spoločenstva na rozhodovanie vo veciach nákupu hnuteľného a nehnuteľného majetku CS, 

najviac na jednu položku do limitu 25 000,- € bez DPH v uvedenom roku mimo schváleného 

rozpočtu, na rozhodovanie vo veciach predaja hnuteľného majetku na jeden rok do limitu 

25 000,- €. 

5. Ročnú účtovnú závierku za rok 2018, bez výhrad 

6. Rozdelenie výsledku hospodárenia - zisku po zdanení za rok 2018 v sume 119 853,15 €: 

a) Rozdelenie výsledku hospodárenia - zisku po zdanení za rok 2018 vo výške 105 667,12 

€ na výplatu podielov pre členov v sume 105 667,12 € 

b) Výšku podielu na zisku v roku 2018 v sume 52,- € na jeden hlas  

c) Zostávajúca suma nerozdeleného výsledku hospodárenia - zisku vo výške 14 186,03  € 

bude preúčtovaná na účet nerozdelený zisk minulých rokov 

7. Výšku základnej odmeny pre členov výboru a dozornej rady 6 € za jednu hodinu výkonu 

činnosti. 

Predsedovi Cenzuálneho spolumajiteľstva Rajec a predsedovi DR schvaľuje právomoc na 

zvýšenie základných odmien členom volených orgánov až do výšky 100% nad základnú 

odmenu podľa vyhodnotenia aktivity jednotlivých členov v príslušnom štvrťroku – za 

kalendárny rok od júna 2019 do konca mája 2020. 

 

 

 

B. Berie na vedomie: 

1. Správy mandátovej komisie 

2. Informáciu o ponuke prevodu podielov na spoločnej nehnuteľnosti 

 

 

 

 

 

 

C. U k l a d á : 

1. Pripraviť a zvolať Valné zhromaždenie do 31.5.2020. 

Termín : v texte         Zodpov.: výbor CS Rajec PS 

 

2. Vyplatiť podiely na zisku za rok 2018 v sume 52,- € na jeden hlas. Termín výplaty podielov 

za rok 2018 sa stanovuje na obdobie od 1.7.2019 do 31.7.2019. 

Termín: v texte         Zodpov.: výbor CS Rajec PS 



 

3. Zabezpečovať hospodárenie v lesoch Cenzuálneho spolumajiteľstva Rajec, pozemkového 

spoločenstva a výrobnú činnosť na hospodárskych strediskách podľa plánu hospodárenia 

na r. 2019.  

     Termín: priebežne v roku 2019   Zodpov.: výbor CS Rajec PS 

 

4. Členom výboru a dozornej rady Cenzuálneho spolumajiteľstva Rajec, pozemkového 

spoločenstva vykonávať a zabezpečovať organizačné a kontrolné práce spojené 

s hospodárskou a obchodnou činnosťou. 

Tieto práce vykonávať na základe dohody o pracovnej činnosti.  

Termín: rok 2019-2020 priebežne  Zodpov.: výbor CS Rajec PS 

                           dozorná rada 

 

5. Výboru spoločenstva spolu s výsledkami za predchádzajúci rok zaslať aj plán hospodárenia 

vrátane plánu opráv a investícií. 

       Termín: v texte      Zodpov.: výbor CS Rajec PS 

                            

 

D. Ruší : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

       

V Rajci, 19.5.2019 

 


