
U Z N E S E N I E 
 

Prijaté na riadnom Zhromaždení Urbárskej a Jakubiskovej spoločnosti – pozemkové 
spoločenstvo v Kojšove konanom dňa 12.3.2016 
 
Zhromaždenie Urbárskej a Jakubiskovej spoločnosti – pozemkové spoločenstvo v Kojšove: 

1 Schvaľuje : 
 

a. Správu výboru Urbárskej a Jakubiskovej spoločnosti, pozemkové 
spoločenstvo Kojšov o práci výboru, výsledkoch hospodárenia a účtovnú závierku za 
rok 2015. 

b. Hospodársky plán v technických jednotkách a plán úplných vlastných nákladov pre 
rok 2016 

c. Správu dozornej rady o činnosti za rok 2015 
d. Správu o inventarizácií majetku UJS PS Kojšov k 31.12.2015 
e. Správu mandátovej komisie 
f. Ročný limit na sponzorské príspevky do výšky 330 € po prehodnotení na  

predstavenstve UJS PS Kojšov a podľa vývoja finančnej situácie v spoločnosti. 
g. V zmysle článku 4, bodu 8, Stanov pozemkového spoločenstva, doplniť na rozdelenie 

dividend za rok 2015, z depozitného účtu nevyplatených podielov z pred roku 2011, 
sumu 2264,23 €,  čím sa dosiahne priemer 40 € na jeden podiel. 

2 Uznáša sa že : 
 

a. Podiely za rok 2016 sa podielnikom vyplatia podľa výsledku hospodárenia, po 
uzavretí účtovnej uzávierky roku 2016, po odpočítaní fondu rezerv na pestovnú 
činnosť pre nasledujúci rok. 

 
3.   Ukladá: 

 
a. Výboru UJS PS v Kojšove rozhodovať o hospodárskych, finančných, právnych, 

majetkových a ostatných záležitostiach vyplývajúcej z činnosti spoločnosti. Prijímať 
úsporné rozhodnutia a opatrenia s cieľom zabezpečenia ekonomickej stability a 
prosperovania spoločnosti. 

Zodpovedný:  predseda výboru 
Termín: stály 
 

b. Naďalej v spolupráci so spoluvlastníkmi vysporiadavať majetkovo právne vzťahy UJS 
PS Kojšov na Katastrálnom a pozemkovom úrade. 

Zodpovedný:  predseda výboru 
Termín: stály 
 

c. Riadiacou činnosťou v hospodárskej a ekonomickej sfére zabezpečiť dosiahnutie 
maximálneho zisku, pri podmienke dodržania zodpovedajúcej kvality prác.  Tomu 
optimálne prispôsobiť materialno-technické  zabezpečenie výroby,  mzdové a sociálne 
nároky pracovníkov.   Dodržať pritom nákupný limit do 6 500 €.   

Zodpovedný:  predseda výboru 
Termín: stály 

 



d. Zabezpečiť potrebné školenia ochrany a bezpečnosti pri práci, technologických 
postupov prác a požiarnej ochrany v zmysle platných predpisov. 

Zodpovedný:  predseda výboru  
Termín: stály 
 

e. Pri prideľovaní palivového dreva dbať na prednostné prideľovanie podielnikom 
nevládnym, prestárlym a osamoteným. 

Zodpovedný:  výbor UJS 
Termín: stály 
 

f. Výboru UJS PS Kojšov  v spolupráci s obecným úradom pripraviť všetky potrebné 
podklady pre uzavretie nájomnej zmluvy pre zjazdovky a vleky na Kojšovskej holi 
a jej schválenie bude v kompetencii budúceho Zhromaždenia. 

 
Zodpovedný:  výbor UJS 
Termín: rok 2016 
 

g. Výboru UJS PS Kojšov aby pri zabezpečovaní prác v ťažbovej činnosti 
uprednostňoval platcov DPH. 

Zodpovedný:  výbor UJS 
Termín: stály 
 
 

4 Poveruje : 
 

a. Predsedu a podpredsedu spoločenstva zastupovaním UJS pozemkového spoločenstva 
Kojšov na Zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov podľa  §-u 5, Zákona  
o poľovníctve a konať v ich mene pri postúpení užívania poľovného práva, návrhu 
a uznávaní poľovného revíru. 

Poverení: z textu 
Termín: stály 

 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie schválené Zhromaždením UJS PS Kojšov dňa 12.3.2016 
 

 
 


