Pozemkové spoločenstvo občanov

Starého Tekova

UZNESENIE
zo zhromaždenia Pozemkového spoločenstva občanov Starého Tekova, konaného formou
čiastkových schôdzí (zák.č.97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách),
v dňoch 11. – 19. decembra 2013.

Pozemkové spoločenstvo občanov Starého Tekova (ďalej len „ Spoločenstvo “) na svojich
čiastkových schôdzach, konaných v dňoch 10. – 19. decembra 2013:

A. berie na vedomie:
1. Podrobné informácie o zákone NR SR č. 97/2013 Z.z. o pozemkových
spoločenstvách
2. Informáciu o stave finančných prostriedkov Spoločenstva ku dňu 31.03.2013
vo výške 8 773,03 €, ktoré boli k uvedenému termínu na účte Spoločenstva a boli
rozdelené všetkým členom spoločenstva a postupne vyplácané na týchto
čiastkových členských schôdzach , podľa výšky podielov členov Spoločenstva
a to v zmysle doteraz platných Stanov Spoločenstva.
B. konštatuje, že :
1. Po právnom relevantnom preskúmaní Rozhodnutia č.29/1998 sp. Č. P 98/00387
zo dňa 20.07.1998 vydaného Okresným úradom v Leviciach , Odborom
pozemkovým, poľnohospodárskym a lesného hospodárstva, ktorého
nedeliteľnou súčasťou je priložený zoznam oprávnených osôb podielnikov
s uvedenými príslušnými podielmi, firma ANTIS, s.r.o., Kuzmányho 8 Žilina, nie je
členom Spoločenstva, je však spolupodielnikom na LV č. 1582 k.ú. St. Tekov.
C. súhlasí
1. S prevozom riečneho materiálu z depónie pri Hrone po ceste slúžiacej pre
Cyklotúru na parc.č. 1238/1,1129,1238/1 v k.ú. St. Tekov, ako i po zamenených
užívacích parcelách v k.ú. Marušová a to v termíne od 31.03.2014 – do
31.03.2015. Toto súhlasné stanovisko sa prijíma na základe písomného
vyjadrenia 387 prítomných podielnikov z ktorých 378 podielnikov (97,67 %)
súhlasilo s s návrhom a 9 prítomných podielnikov (2.33%) s navrhnutým
prevozom nesúhlasilo. Dôkaz – hlasovacie lístky.

D. zvolilo :
1. Výbor PS na dobu 5 rokov v zložení :
Predseda
:
Podpredseda - konateľ
Pokladník
:
Hospodár – člen
Hospodár - člen
Náhradník – člen

:
:

- Marian Horniak, Mládežnícka 10, St. Tekov
- Mária Kúdeľová, Hviezdosl. Rad 5, St Tekov
- Cecília Hučková, Námestie SNP 17, St.Tekov
- Ján Havran, Kováčova 21, St. Tekov
- Jaroslav Hajko, Družby 40, St. Tekov
- Pavol Graus, Zd. Nejedlého 35,Levice

2. Dozornú radu PS na dobu 5 rokov v zložení :
Predseda
Člen
Člen

- Mariana Mančíková Ing., Poľná 31, St. Tekov
- Jozef Melicher Ing., Vietnamská 46, Bratislava
- Ivan Bátovský, Kováčova 2, St. Tekov

E s ch v a ľ u j e ::
1.

Doplnené Stanovy Pozemkového spoločenstva občanov Starého Tekova
podľa zákona NR SR č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.

F. p o v e r u j e :
1. Podpisovaním všetkých dôležitých listín PS : predsedu spoločenstva .
Mariana H o r n i a k a, g.a.h., podpredsedníčku a konateľku spoločenstva
Máriu Kúdeľovú, g.a.h a účtovné pokladničné doklady spoločenstva Cecíliu Hučkovú
g.a.h.
E. u k l a d á :
Predsedovi a podpredsedníčke PS :
1. Predložiť Okresnému úradu v Leviciach , odboru pozemkovému a lesného
hospodárstva , Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do registra
spoločenstiev v termíne do 25.02.2014.
Zodp.
M. Horniak
M. Kúdeľová

Výboru Spoločenstva a dozornej rade:
1. Vykonávať dozor nad úpravou a vybudovaním manipulačnej cesty pre odvoz
veľkej depónie riečneho materiálu nachádzajúcej sa pod amfiteátrom
s dohľadnutím nad šetrným postupom pri zásahoch do prírodného prostredia
a to podľa harmonogramu realizačných prác dohodnutých na spoločnom rokovaní,
konanom dňa 22.11.2013 na Obecnom úrade v Starom Tekove, za prítomnosti
účastníkov zastupujúcich Obec Starý Tekov, SVP š.p. OZ BB SPDHDI Levice,
Pozemkové spoločenstvo obč. St. Tekov, MAR-KON, subdodávateľ MVE Tekov,
fi. ANTECO s.r.o. K zápisu z tohto spoločného rokovania dožiadať od vyššie
zainteresovaných realizátorov podpísané súhlasy a kompenzácie vlastníkov
pozemkov, po ktorých prechádza prístupová komunikácia tak, ako je to uvedené
v bode č. 4 – dožiadať prílohu č. 1 k predmetnému zápisu.
Zodpovední: Predseda PS Tekov
Podpreds. a kon. PS
Termín : podľa uvedenia v „ Zápise “:
V Starom Tekove dňa 20.12.2013
Marian Horniak, v.r.
Predseda PS
Mária Kúdeľová ,v.r.
Podpreds. PS

