
                           Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť 067 67  Ulič 

 

 

ZÁPISNICA č. 2 
 

z rokovania výboru Pozemkového spoločenstva urbárska spoločnosť Ulič 

 

 

Napísaná: 12.03. 2017 

 

Prítomní:  Martin Makarovič, Anna Gajdoščáková, Macejka Ladislav, Helena Barnová , Bunča 

Michal, Jurco Marián, Hrabovčák Vladislav 

 

Program: 1.   Otvorenie 

2.  Informácia o výsledku volieb do výboru spoločenstva 

3.  Voľba predsedu a podpredsedu 

4.  Voľba predsedu dozornej rady 

5.  Záver 

 

Rokovanie výboru otvoril a viedol: Martin Makarovič 

 

K bodu 1:   Otvorenie 
- otvoril a viedol predseda Martin Makarovič      

- oboznámil prítomných s programom rokovania 

 

K bodu 2: Informácia o výsledku volieb do výboru spoločenstva 
- predseda oboznámil prítomných s výsledkami volieb do výboru spoločenstva. Privítal nových 

členov výboru / Jurco Marián a Hrabovčák Vladislav/ a zároveň sa ostatným členom poďakoval za 

ich doterajšiu prácu vo výbore.  

 

K bodu 3: Voľba predsedu a podpredsedu výboru 

 - nasledovala voľba predsedu, kde o slovo požiadal predseda výboru a informoval, že ak bude do 

funkcie podpredsedu zvolená Anna Gajdoščáková, tak aj on zostane vo svojej funkcii na ďalšie 

volebné obdobie, ak to bude samozrejme akceptovane výborom spoločenstva. Na to prebehli voľby, 

kde sa jednohlasne dohodlo a tak predsedom PSUS Ulič ostáva Martin Makarovič a podpredsedom 

Anna Gajdoščáková. Výbor sa zároveň dohodol, že až po rozvoze palivového dreva členom urbáru 

sa dohodne na ďalších funkciách vo výbore.  

 

K bodu 4:  Voľba predsedu dozornej rady 

- predseda výboru informoval  zvolených kandidátov /Hríb Mikuláš, Legdan Vladimír, Zborayová 

Anna/, aby si medzi sebou zvolili predsedu dozornej rady, po vzájomnej dohode ostáva predsedom 

dozornej rady Hríb Mikuláš ing. 

 

K bodu 5:Záver 
- predseda sa poďakoval za prípravu Valného zhromaždenia a zároveň požiadal výbor o pomoc na 

skvalitnení spolupráce medzi sebou a aj medzi podielnikmi, narážal pri tom na fakt, že veľa členov 

nedošlo na Valné zhromaždenie a tak ohrozili chod spoločnosti, nakoľko vážne hrozilo, že VZ bude 

neuznášaniaschopné. 

 

 

 

 



 

Zápisnicu napísal: Martin Makarovič  - ........................................................ 

 

Zápisnicu overil: Gajdoščáková Anna.................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 V Uliči: 12.03.2017                                                                                    Predseda US PS 


