
Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo,
právnická osoba zapísaná v Registri ObÚ v Martine čís. R-0002/506

so sídlom Hrdinov SNP 43, 036 01 Martin 

Výbor
Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo ( UMT ),

ako aj Výbor
Spolku bývalých urbarialistov lesné hospodárstvo v Martine ( SBU ),

rozhodli svojím Uznesením čís. 10/2021-7 z 12.7.2021 v súlade so znením Čl. 7, 
písm. a./ Zmluvy o  spoločenstve ako i  ustanovením § 14 ods. 2) Zákona čís. 
97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov ( ZPS 
) o uskutočnení zhromaždenia ( pôvodne - riadne valné zhromaždenie ) oboch 
spoločenstiev formou korešpondenčného hlasovania, t.j. na diaľku  a predkladajú 

preto podielnikom a  členom  spoločenstiev nasledovné :

P O Z V Á N K A
na zhromaždenie členov Pozemkového spoločenstva – Urbár Martin,  pozemkové 
spoločenstvo a podielnikov Spolku bývalých urbarialistov  lesné hospodárstvo v 
Martine, , ako aj na zasadnutie spoluvlastníkov stavieb zapísaných na LV č. 8207, 

k.ú. Martin a na LV č. 1219, k.ú. Sklabinský podzámok,  ktoré sa uskutočnia

korešpondenčnou  formou

/ hlasovaním na diaľku  - vyplnením a  zaslaním hlasovacích lístkov / za ďalej 
uvedených podmienok :

Zasadnutie zhromaždenia bude dňa
3. 12. 2021 o 14.00 hodine

v zasadačke sídla spoločenstva Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo Hrdinov 
SNP 43, 036 01 Martin. 

Termín, do ktorého musí hlasujúci podielnik / člen vykonať voľbu a  termín do 
ktorého má byť doručená návratová obálka s hlasovacími lístkami s vykonanou 

voľbou

je 2.12.2021

Program   zhromaždenia :

1.   Voľba Predsedajúceho  Zhromaždenia
2.    Voľba Mandátnej komisie
3.    Voľba Návrhovej  komisie  
4.   Voľba Volebnej komisie
5.    Voľba  Zapisovateľa a dvoch Overovateľov zápisnice
6.    Správa Mandátnej a návrhovej  komisie 
7.    Schválenie Programu Zhromaždenia
8.    Správa o stave spoločenstva UMT
9.    Správa Dozornej rady UMT 
10.  Správa Revíznej komisie SBU
11.  Schválenie Riadnej účtovnej uzávierky UMT za r. 2020
12.  Odsúhlasenie výšky Podielov za r. 2020
13.  Plán hospodárenia r. 2021
14.  Plán rozvoja r. 2021/2022
15.  Schválenie Správcu oddeleného majetku
16.  Voľba predsedu SBU
17.  Voľba náhradníkov do Výboru UMT, Dozornej rady UMT 
 a Revíznej komisie SBU
18.  Schválenie Dodatku čís. 1 Zmluvy o pozemkovom spoločenstve UMT
19.  Vysporiadanie duplicitnej evidencie vlastníctva a udelenie plnej moci
20.  Schválenie Dodatku čís. 1 Smernice  S UMT - 01/2021 – cenový
 predpis nájomného 
21.  Schválenie Dodatku čís. 1 Rokovacieho a volebného poriadku UMT
22.  Správa Volebnej komisie
23.  Schválenie Uznesenia
24.  Záver

Upozornenie :

Každý podielnik, člen obdrží v  obálke spolu s  touto Pozvánkou návratové 
hlasovacie lístky k  jednotlivým bodom programu, t.j. hlasovacie lístky na voľbu 
troch členov mandátnej komisie, troch členov návrhovej komisie, piatich členov 
volebnej komisie,  na zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice, hlasovacie 
lístky na voľbu predsedajúceho VZ, voľbu predsedu SBU, na voľbu jedného 
náhradníka do Výboru UMT, jedného náhradníka do Dozornej rady UMT a 

jedného náhradníka do revíznej komisie SBU, hlasovacie lístky na schválenie 
Správy o  stave spoločenstva, Správy Dozornej rady UMT, Správy Revíznej 
komisie SBU, schválenie Riadnej účtovnej uzávierky za r. 2020, Odsúhlasenie 
výšky Podielov  za r. 2020, schválenie Plánu hospodárenia v r. 2021, schválenie 
Plánu rozvoja r. 2021/2022, schválenie Správcu oddeleného majetku, schválenie 
Dodatku čís. 1 Zmluvy o  pozemkovom spoločenstve UMT, schválenie 
Vysporiadania duplicitnej evidencie vlastníctva a udelenie plnej moci, schválenie 
Dodatku čís. 1 Smernice UMT – 01/2021 – cenový predpis s poučením o spôsobe 

hlasovania a úprave hlasovacieho lístka a návratovú obálku a týmto

Vás žiadame 

aby ste vyplnené hlasovacie lístky podpísali
 a zaslali v návratovej obálke na adresu spoločenstva:

Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo,
 Hrdinov SNP 43, 036 01 Martin.

Materiály a  podklady, ako i  s tým súvisiace  informácie, ktoré sú predmetom 
Programu  zhromaždenia sú zverejnené na

 www.urbarmt.sk. 

Podielnik / člen sa môže zúčastniť zasadnutia zhromaždenia prostredníctvom 
zástupcu na základe splnomocnenia. O  udelení plnomocenstva musí sám 

upovedomiť ním zvoleného zástupcu.

Podľa Článku 7, písm. e./  Zmluvy  o spoločenstve UMT o schválení Dodatku k 
Zmluve o spoločenstve rozhoduje VZ nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých 
členov spoločenstva, o  schválení Riadnej účtovnej uzávierky, o  schválení 
Podielov, o  schválení Plánu hospodárenie a  Plánu rozvoja, vysporiadaní 
duplicitného vlastníctva, programu zhromaždenia a  o zvolení náhradníkov do 
výboru a  dozornej rady a  o  schválení uznesenia VZ  rozhoduje zhromaždenie 
nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na 
spoločnej nehnuteľností nespravuje, alebo s  ktorými nenakladá fond a / alebo 

správca.
Vo veci schválenia Správcu oddeleného majetku rozhodujú len vlastníci spoločnej 
nehnuteľnosti nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov vlastníkov spoločnej 

nehnuteľnosti.
Predsedajúci zhromaždenia a členovia Mandátnej, Návrhovej komisie a Volebnej 
komisie  budú zvolení získaním nadpolovičnej väčšiny z doručených platných 

hlasov členov / podielnikov, pričom každý podielnik / člen má jeden hlas.
Každý podielnik, člen je sám zodpovedný za správne vyplnenie hlasovacieho 

lístka,  ktorý musí osobne podpísať. 

Dovoľujeme si Vás informovať, že v  rámci novej web stránky spoločenstva 
www.urbarmt.sk otvárame Diskusné fórum podielnikov, členov, kde nám môžete 
napísať / zaslať Vaše návrhy a pripomienky k  práci spoločenstva. Výbor 
spoločenstva bude príspevky v  Diskusnom fóre pravidelne sledovať, 
vyhodnocovať a zaujímať k nim stanovisko. Do diskusie k činnosti spoločenstva 

sa môžete zapojiť aj cez facebook na : fb.me/urbarmartin

Ďakujeme a tešíme sa na Vaše hlasy a názory !
 

V Martine, dňa 18. októbra 2021.

Spolok bývalých urbarialistov       Urbár Martin, pozemkové 
spoločenstvo
         lesné hospodárstvo v Martine
MVDr. Ján Varinský  
Ing. Radoslav Hruška     Ing. Vladimír Švehla
         Ing. Branislav Bella
         Ing. Ján Buchanec
         JUDr. Igor  Steindl
         MVDr. Ján Varin

Prílohy : 

Hlasovací lístok čís. 1:    Predsedajúci zhromaždenia, Mandátna komisia, 
     Návrhová komisia,  Volebná komisia,
     Zapisovateľ a Overovatelia zápisnice
  
Hlasovací lístok čís. 2:  Program zhromaždenia

Hlasovací lístok čís. 3:  Dodatok čís. 1 Zmluvy o spoločenstve 
     Dodatok čís. 1 Smernice UMT S 01/2021
     Dodatok čís. 1 Rokovacieho a volebného poriadku
     Vysporiadanie duplicitného vlastníctva a plná moc

Hlasovací lístok čís. 4: Voľba predsedu SBU a voľba náhradníka Revíznej 
komisie SBU

Hlasovací lístok čís. 5:  Voľba druhého náhradníka Výboru UMT    
        a náhradníka Dozornej rady UMT

Hlasovací lístok čís. 6: Správa o stave spoločenstva UMT
     Správa Dozornej rady UMT 
     Správa Revíznej komisie SBU
     Schválenie Riadnej účtovnej uzávierky UMT za r. 2020
     Odsúhlasenie výšky Podielov za r. 2020
     Plán hospodárenia r. 2021
     Plán rozvoja r. 2021/2022

Hlasovací lístok čís. 7: Správca oddeleného majetku
 
Hlasovací lístok čís. 8:  Uznesenie

Dokument čís. 1  Správa o stave spoločenstva UMT
Dokument čís. 2  Správa Dozornej rady UMT 
Dokument čís. 3  Správa Revíznej komisie SBU
Dokument čís. 4  Dodatok čís. 1 Smernice UMT S 01/2021
Dokument čís. 5  Odsúhlasenie výšky Podielov za r. 2020
Dokument čís. 6  Schválenie Riadnej účtovnej uzávierky UMT za r. 2020
Dokument čís. 7  Plán rozvoja r. 2021/2022
Dokument čís. 8  Správca oddeleného majetku
Dokument čís. 9  Dodatok čís. 1 Zmluvy o spoločenstve
Dokument čís. 10  Dodatok čís. 1 Rokovacieho a volebného poriadku
Dokument čís. 11  Vysporiadanie duplicitného vlastníctva a plná moc
Dokument čís. 12  Návrh na Uznesenie
Dokument čís. 13  Plán hospodárenia r. 2021
Dokument čís. 14  Plná moc 
Dokument čís. 15  Životopisy kandidátov do volieb SBU 
     ( uverejnené na webe UMT p.s.)
Dokument čís. 16  Životopisy kandidátov do volieb UMT
     ( uverejnené na webe UMT p.s.)
Dokument čís. 17            Účtovná uzávierka r. 2020 
     ( uverejnené na webe UMT p.s.)



Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo,
právnická osoba zapísaná v Registri ObÚ v Martine čís. R-0002/506

so sídlom Hrdinov SNP 43, 036 01 Martin 

Výbor
Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo ( UMT ),

ako aj Výbor
Spolku bývalých urbarialistov lesné hospodárstvo v Martine ( SBU ),

rozhodli svojím Uznesením čís. 10/2021-7 z 12.7.2021 v súlade so znením Čl. 7, 
písm. a./ Zmluvy o  spoločenstve ako i  ustanovením § 14 ods. 2) Zákona čís. 
97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov ( ZPS 
) o uskutočnení zhromaždenia ( pôvodne - riadne valné zhromaždenie ) oboch 
spoločenstiev formou korešpondenčného hlasovania, t.j. na diaľku  a predkladajú 

preto podielnikom a  členom  spoločenstiev nasledovné :

P O Z V Á N K A
na zhromaždenie členov Pozemkového spoločenstva – Urbár Martin,  pozemkové 
spoločenstvo a podielnikov Spolku bývalých urbarialistov  lesné hospodárstvo v 
Martine, , ako aj na zasadnutie spoluvlastníkov stavieb zapísaných na LV č. 8207, 

k.ú. Martin a na LV č. 1219, k.ú. Sklabinský podzámok,  ktoré sa uskutočnia

korešpondenčnou  formou

/ hlasovaním na diaľku  - vyplnením a  zaslaním hlasovacích lístkov / za ďalej 
uvedených podmienok :

Zasadnutie zhromaždenia bude dňa
3. 12. 2021 o 14.00 hodine

v zasadačke sídla spoločenstva Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo Hrdinov 
SNP 43, 036 01 Martin. 

Termín, do ktorého musí hlasujúci podielnik / člen vykonať voľbu a  termín do 
ktorého má byť doručená návratová obálka s hlasovacími lístkami s vykonanou 

voľbou

je 2.12.2021

Program   zhromaždenia :

1.   Voľba Predsedajúceho  Zhromaždenia
2.    Voľba Mandátnej komisie
3.    Voľba Návrhovej  komisie  
4.   Voľba Volebnej komisie
5.    Voľba  Zapisovateľa a dvoch Overovateľov zápisnice
6.    Správa Mandátnej a návrhovej  komisie 
7.    Schválenie Programu Zhromaždenia
8.    Správa o stave spoločenstva UMT
9.    Správa Dozornej rady UMT 
10.  Správa Revíznej komisie SBU
11.  Schválenie Riadnej účtovnej uzávierky UMT za r. 2020
12.  Odsúhlasenie výšky Podielov za r. 2020
13.  Plán hospodárenia r. 2021
14.  Plán rozvoja r. 2021/2022
15.  Schválenie Správcu oddeleného majetku
16.  Voľba predsedu SBU
17.  Voľba náhradníkov do Výboru UMT, Dozornej rady UMT 
 a Revíznej komisie SBU
18.  Schválenie Dodatku čís. 1 Zmluvy o pozemkovom spoločenstve UMT
19.  Vysporiadanie duplicitnej evidencie vlastníctva a udelenie plnej moci
20.  Schválenie Dodatku čís. 1 Smernice  S UMT - 01/2021 – cenový
 predpis nájomného 
21.  Schválenie Dodatku čís. 1 Rokovacieho a volebného poriadku UMT
22.  Správa Volebnej komisie
23.  Schválenie Uznesenia
24.  Záver

Upozornenie :

Každý podielnik, člen obdrží v  obálke spolu s  touto Pozvánkou návratové 
hlasovacie lístky k  jednotlivým bodom programu, t.j. hlasovacie lístky na voľbu 
troch členov mandátnej komisie, troch členov návrhovej komisie, piatich členov 
volebnej komisie,  na zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice, hlasovacie 
lístky na voľbu predsedajúceho VZ, voľbu predsedu SBU, na voľbu jedného 
náhradníka do Výboru UMT, jedného náhradníka do Dozornej rady UMT a 

jedného náhradníka do revíznej komisie SBU, hlasovacie lístky na schválenie 
Správy o  stave spoločenstva, Správy Dozornej rady UMT, Správy Revíznej 
komisie SBU, schválenie Riadnej účtovnej uzávierky za r. 2020, Odsúhlasenie 
výšky Podielov  za r. 2020, schválenie Plánu hospodárenia v r. 2021, schválenie 
Plánu rozvoja r. 2021/2022, schválenie Správcu oddeleného majetku, schválenie 
Dodatku čís. 1 Zmluvy o  pozemkovom spoločenstve UMT, schválenie 
Vysporiadania duplicitnej evidencie vlastníctva a udelenie plnej moci, schválenie 
Dodatku čís. 1 Smernice UMT – 01/2021 – cenový predpis s poučením o spôsobe 

hlasovania a úprave hlasovacieho lístka a návratovú obálku a týmto

Vás žiadame 

aby ste vyplnené hlasovacie lístky podpísali
 a zaslali v návratovej obálke na adresu spoločenstva:

Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo,
 Hrdinov SNP 43, 036 01 Martin.

Materiály a  podklady, ako i  s tým súvisiace  informácie, ktoré sú predmetom 
Programu  zhromaždenia sú zverejnené na

 www.urbarmt.sk. 

Podielnik / člen sa môže zúčastniť zasadnutia zhromaždenia prostredníctvom 
zástupcu na základe splnomocnenia. O  udelení plnomocenstva musí sám 

upovedomiť ním zvoleného zástupcu.

Podľa Článku 7, písm. e./  Zmluvy  o spoločenstve UMT o schválení Dodatku k 
Zmluve o spoločenstve rozhoduje VZ nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých 
členov spoločenstva, o  schválení Riadnej účtovnej uzávierky, o  schválení 
Podielov, o  schválení Plánu hospodárenie a  Plánu rozvoja, vysporiadaní 
duplicitného vlastníctva, programu zhromaždenia a  o zvolení náhradníkov do 
výboru a  dozornej rady a  o  schválení uznesenia VZ  rozhoduje zhromaždenie 
nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na 
spoločnej nehnuteľností nespravuje, alebo s  ktorými nenakladá fond a / alebo 

správca.
Vo veci schválenia Správcu oddeleného majetku rozhodujú len vlastníci spoločnej 
nehnuteľnosti nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov vlastníkov spoločnej 

nehnuteľnosti.
Predsedajúci zhromaždenia a členovia Mandátnej, Návrhovej komisie a Volebnej 
komisie  budú zvolení získaním nadpolovičnej väčšiny z doručených platných 

hlasov členov / podielnikov, pričom každý podielnik / člen má jeden hlas.
Každý podielnik, člen je sám zodpovedný za správne vyplnenie hlasovacieho 

lístka,  ktorý musí osobne podpísať. 

Dovoľujeme si Vás informovať, že v  rámci novej web stránky spoločenstva 
www.urbarmt.sk otvárame Diskusné fórum podielnikov, členov, kde nám môžete 
napísať / zaslať Vaše návrhy a pripomienky k  práci spoločenstva. Výbor 
spoločenstva bude príspevky v  Diskusnom fóre pravidelne sledovať, 
vyhodnocovať a zaujímať k nim stanovisko. Do diskusie k činnosti spoločenstva 

sa môžete zapojiť aj cez facebook na : fb.me/urbarmartin

Ďakujeme a tešíme sa na Vaše hlasy a názory !
 

V Martine, dňa 18. októbra 2021.

Spolok bývalých urbarialistov       Urbár Martin, pozemkové 
spoločenstvo
         lesné hospodárstvo v Martine
MVDr. Ján Varinský  
Ing. Radoslav Hruška     Ing. Vladimír Švehla
         Ing. Branislav Bella
         Ing. Ján Buchanec
         JUDr. Igor  Steindl
         MVDr. Ján Varin

Prílohy : 

Hlasovací lístok čís. 1:    Predsedajúci zhromaždenia, Mandátna komisia, 
     Návrhová komisia,  Volebná komisia,
     Zapisovateľ a Overovatelia zápisnice
  
Hlasovací lístok čís. 2:  Program zhromaždenia

Hlasovací lístok čís. 3:  Dodatok čís. 1 Zmluvy o spoločenstve 
     Dodatok čís. 1 Smernice UMT S 01/2021
     Dodatok čís. 1 Rokovacieho a volebného poriadku
     Vysporiadanie duplicitného vlastníctva a plná moc

Hlasovací lístok čís. 4: Voľba predsedu SBU a voľba náhradníka Revíznej 
komisie SBU

Hlasovací lístok čís. 5:  Voľba druhého náhradníka Výboru UMT    
        a náhradníka Dozornej rady UMT

Hlasovací lístok čís. 6: Správa o stave spoločenstva UMT
     Správa Dozornej rady UMT 
     Správa Revíznej komisie SBU
     Schválenie Riadnej účtovnej uzávierky UMT za r. 2020
     Odsúhlasenie výšky Podielov za r. 2020
     Plán hospodárenia r. 2021
     Plán rozvoja r. 2021/2022

Hlasovací lístok čís. 7: Správca oddeleného majetku
 
Hlasovací lístok čís. 8:  Uznesenie

Dokument čís. 1  Správa o stave spoločenstva UMT
Dokument čís. 2  Správa Dozornej rady UMT 
Dokument čís. 3  Správa Revíznej komisie SBU
Dokument čís. 4  Dodatok čís. 1 Smernice UMT S 01/2021
Dokument čís. 5  Odsúhlasenie výšky Podielov za r. 2020
Dokument čís. 6  Schválenie Riadnej účtovnej uzávierky UMT za r. 2020
Dokument čís. 7  Plán rozvoja r. 2021/2022
Dokument čís. 8  Správca oddeleného majetku
Dokument čís. 9  Dodatok čís. 1 Zmluvy o spoločenstve
Dokument čís. 10  Dodatok čís. 1 Rokovacieho a volebného poriadku
Dokument čís. 11  Vysporiadanie duplicitného vlastníctva a plná moc
Dokument čís. 12  Návrh na Uznesenie
Dokument čís. 13  Plán hospodárenia r. 2021
Dokument čís. 14  Plná moc 
Dokument čís. 15  Životopisy kandidátov do volieb SBU 
     ( uverejnené na webe UMT p.s.)
Dokument čís. 16  Životopisy kandidátov do volieb UMT
     ( uverejnené na webe UMT p.s.)
Dokument čís. 17            Účtovná uzávierka r. 2020 
     ( uverejnené na webe UMT p.s.)



Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo,
právnická osoba zapísaná v Registri ObÚ v Martine čís. R-0002/506

so sídlom Hrdinov SNP 43, 036 01 Martin 

Výbor
Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo ( UMT ),

ako aj Výbor
Spolku bývalých urbarialistov lesné hospodárstvo v Martine ( SBU ),

rozhodli svojím Uznesením čís. 10/2021-7 z 12.7.2021 v súlade so znením Čl. 7, 
písm. a./ Zmluvy o  spoločenstve ako i  ustanovením § 14 ods. 2) Zákona čís. 
97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov ( ZPS 
) o uskutočnení zhromaždenia ( pôvodne - riadne valné zhromaždenie ) oboch 
spoločenstiev formou korešpondenčného hlasovania, t.j. na diaľku  a predkladajú 

preto podielnikom a  členom  spoločenstiev nasledovné :

P O Z V Á N K A
na zhromaždenie členov Pozemkového spoločenstva – Urbár Martin,  pozemkové 
spoločenstvo a podielnikov Spolku bývalých urbarialistov  lesné hospodárstvo v 
Martine, , ako aj na zasadnutie spoluvlastníkov stavieb zapísaných na LV č. 8207, 

k.ú. Martin a na LV č. 1219, k.ú. Sklabinský podzámok,  ktoré sa uskutočnia

korešpondenčnou  formou

/ hlasovaním na diaľku  - vyplnením a  zaslaním hlasovacích lístkov / za ďalej 
uvedených podmienok :

Zasadnutie zhromaždenia bude dňa
3. 12. 2021 o 14.00 hodine

v zasadačke sídla spoločenstva Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo Hrdinov 
SNP 43, 036 01 Martin. 

Termín, do ktorého musí hlasujúci podielnik / člen vykonať voľbu a  termín do 
ktorého má byť doručená návratová obálka s hlasovacími lístkami s vykonanou 

voľbou

je 2.12.2021

Program   zhromaždenia :

1.   Voľba Predsedajúceho  Zhromaždenia
2.    Voľba Mandátnej komisie
3.    Voľba Návrhovej  komisie  
4.   Voľba Volebnej komisie
5.    Voľba  Zapisovateľa a dvoch Overovateľov zápisnice
6.    Správa Mandátnej a návrhovej  komisie 
7.    Schválenie Programu Zhromaždenia
8.    Správa o stave spoločenstva UMT
9.    Správa Dozornej rady UMT 
10.  Správa Revíznej komisie SBU
11.  Schválenie Riadnej účtovnej uzávierky UMT za r. 2020
12.  Odsúhlasenie výšky Podielov za r. 2020
13.  Plán hospodárenia r. 2021
14.  Plán rozvoja r. 2021/2022
15.  Schválenie Správcu oddeleného majetku
16.  Voľba predsedu SBU
17.  Voľba náhradníkov do Výboru UMT, Dozornej rady UMT 
 a Revíznej komisie SBU
18.  Schválenie Dodatku čís. 1 Zmluvy o pozemkovom spoločenstve UMT
19.  Vysporiadanie duplicitnej evidencie vlastníctva a udelenie plnej moci
20.  Schválenie Dodatku čís. 1 Smernice  S UMT - 01/2021 – cenový
 predpis nájomného 
21.  Schválenie Dodatku čís. 1 Rokovacieho a volebného poriadku UMT
22.  Správa Volebnej komisie
23.  Schválenie Uznesenia
24.  Záver

Upozornenie :

Každý podielnik, člen obdrží v  obálke spolu s  touto Pozvánkou návratové 
hlasovacie lístky k  jednotlivým bodom programu, t.j. hlasovacie lístky na voľbu 
troch členov mandátnej komisie, troch členov návrhovej komisie, piatich členov 
volebnej komisie,  na zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice, hlasovacie 
lístky na voľbu predsedajúceho VZ, voľbu predsedu SBU, na voľbu jedného 
náhradníka do Výboru UMT, jedného náhradníka do Dozornej rady UMT a 

jedného náhradníka do revíznej komisie SBU, hlasovacie lístky na schválenie 
Správy o  stave spoločenstva, Správy Dozornej rady UMT, Správy Revíznej 
komisie SBU, schválenie Riadnej účtovnej uzávierky za r. 2020, Odsúhlasenie 
výšky Podielov  za r. 2020, schválenie Plánu hospodárenia v r. 2021, schválenie 
Plánu rozvoja r. 2021/2022, schválenie Správcu oddeleného majetku, schválenie 
Dodatku čís. 1 Zmluvy o  pozemkovom spoločenstve UMT, schválenie 
Vysporiadania duplicitnej evidencie vlastníctva a udelenie plnej moci, schválenie 
Dodatku čís. 1 Smernice UMT – 01/2021 – cenový predpis s poučením o spôsobe 

hlasovania a úprave hlasovacieho lístka a návratovú obálku a týmto

Vás žiadame 

aby ste vyplnené hlasovacie lístky podpísali
 a zaslali v návratovej obálke na adresu spoločenstva:

Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo,
 Hrdinov SNP 43, 036 01 Martin.

Materiály a  podklady, ako i  s tým súvisiace  informácie, ktoré sú predmetom 
Programu  zhromaždenia sú zverejnené na

 www.urbarmt.sk. 

Podielnik / člen sa môže zúčastniť zasadnutia zhromaždenia prostredníctvom 
zástupcu na základe splnomocnenia. O  udelení plnomocenstva musí sám 

upovedomiť ním zvoleného zástupcu.

Podľa Článku 7, písm. e./  Zmluvy  o spoločenstve UMT o schválení Dodatku k 
Zmluve o spoločenstve rozhoduje VZ nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých 
členov spoločenstva, o  schválení Riadnej účtovnej uzávierky, o  schválení 
Podielov, o  schválení Plánu hospodárenie a  Plánu rozvoja, vysporiadaní 
duplicitného vlastníctva, programu zhromaždenia a  o zvolení náhradníkov do 
výboru a  dozornej rady a  o  schválení uznesenia VZ  rozhoduje zhromaždenie 
nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na 
spoločnej nehnuteľností nespravuje, alebo s  ktorými nenakladá fond a / alebo 

správca.
Vo veci schválenia Správcu oddeleného majetku rozhodujú len vlastníci spoločnej 
nehnuteľnosti nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov vlastníkov spoločnej 

nehnuteľnosti.
Predsedajúci zhromaždenia a členovia Mandátnej, Návrhovej komisie a Volebnej 
komisie  budú zvolení získaním nadpolovičnej väčšiny z doručených platných 

hlasov členov / podielnikov, pričom každý podielnik / člen má jeden hlas.
Každý podielnik, člen je sám zodpovedný za správne vyplnenie hlasovacieho 

lístka,  ktorý musí osobne podpísať. 

Dovoľujeme si Vás informovať, že v  rámci novej web stránky spoločenstva 
www.urbarmt.sk otvárame Diskusné fórum podielnikov, členov, kde nám môžete 
napísať / zaslať Vaše návrhy a pripomienky k  práci spoločenstva. Výbor 
spoločenstva bude príspevky v  Diskusnom fóre pravidelne sledovať, 
vyhodnocovať a zaujímať k nim stanovisko. Do diskusie k činnosti spoločenstva 

sa môžete zapojiť aj cez facebook na : fb.me/urbarmartin

Ďakujeme a tešíme sa na Vaše hlasy a názory !
 

V Martine, dňa 18. októbra 2021.

Spolok bývalých urbarialistov       Urbár Martin, pozemkové 
spoločenstvo
         lesné hospodárstvo v Martine
MVDr. Ján Varinský  
Ing. Radoslav Hruška     Ing. Vladimír Švehla
         Ing. Branislav Bella
         Ing. Ján Buchanec
         JUDr. Igor  Steindl
         MVDr. Ján Varin

Prílohy : 

Hlasovací lístok čís. 1:    Predsedajúci zhromaždenia, Mandátna komisia, 
     Návrhová komisia,  Volebná komisia,
     Zapisovateľ a Overovatelia zápisnice
  
Hlasovací lístok čís. 2:  Program zhromaždenia

Hlasovací lístok čís. 3:  Dodatok čís. 1 Zmluvy o spoločenstve 
     Dodatok čís. 1 Smernice UMT S 01/2021
     Dodatok čís. 1 Rokovacieho a volebného poriadku
     Vysporiadanie duplicitného vlastníctva a plná moc

Hlasovací lístok čís. 4: Voľba predsedu SBU a voľba náhradníka Revíznej 
komisie SBU

Hlasovací lístok čís. 5:  Voľba druhého náhradníka Výboru UMT    
        a náhradníka Dozornej rady UMT

Hlasovací lístok čís. 6: Správa o stave spoločenstva UMT
     Správa Dozornej rady UMT 
     Správa Revíznej komisie SBU
     Schválenie Riadnej účtovnej uzávierky UMT za r. 2020
     Odsúhlasenie výšky Podielov za r. 2020
     Plán hospodárenia r. 2021
     Plán rozvoja r. 2021/2022

Hlasovací lístok čís. 7: Správca oddeleného majetku
 
Hlasovací lístok čís. 8:  Uznesenie

Dokument čís. 1  Správa o stave spoločenstva UMT
Dokument čís. 2  Správa Dozornej rady UMT 
Dokument čís. 3  Správa Revíznej komisie SBU
Dokument čís. 4  Dodatok čís. 1 Smernice UMT S 01/2021
Dokument čís. 5  Odsúhlasenie výšky Podielov za r. 2020
Dokument čís. 6  Schválenie Riadnej účtovnej uzávierky UMT za r. 2020
Dokument čís. 7  Plán rozvoja r. 2021/2022
Dokument čís. 8  Správca oddeleného majetku
Dokument čís. 9  Dodatok čís. 1 Zmluvy o spoločenstve
Dokument čís. 10  Dodatok čís. 1 Rokovacieho a volebného poriadku
Dokument čís. 11  Vysporiadanie duplicitného vlastníctva a plná moc
Dokument čís. 12  Návrh na Uznesenie
Dokument čís. 13  Plán hospodárenia r. 2021
Dokument čís. 14  Plná moc 
Dokument čís. 15  Životopisy kandidátov do volieb SBU 
     ( uverejnené na webe UMT p.s.)
Dokument čís. 16  Životopisy kandidátov do volieb UMT
     ( uverejnené na webe UMT p.s.)
Dokument čís. 17            Účtovná uzávierka r. 2020 
     ( uverejnené na webe UMT p.s.)



Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo,
právnická osoba zapísaná v Registri ObÚ v Martine čís. R-0002/506

so sídlom Hrdinov SNP 43, 036 01 Martin 

Výbor
Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo ( UMT ),

ako aj Výbor
Spolku bývalých urbarialistov lesné hospodárstvo v Martine ( SBU ),

rozhodli svojím Uznesením čís. 10/2021-7 z 12.7.2021 v súlade so znením Čl. 7, 
písm. a./ Zmluvy o  spoločenstve ako i  ustanovením § 14 ods. 2) Zákona čís. 
97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov ( ZPS 
) o uskutočnení zhromaždenia ( pôvodne - riadne valné zhromaždenie ) oboch 
spoločenstiev formou korešpondenčného hlasovania, t.j. na diaľku  a predkladajú 

preto podielnikom a  členom  spoločenstiev nasledovné :

P O Z V Á N K A
na zhromaždenie členov Pozemkového spoločenstva – Urbár Martin,  pozemkové 
spoločenstvo a podielnikov Spolku bývalých urbarialistov  lesné hospodárstvo v 
Martine, , ako aj na zasadnutie spoluvlastníkov stavieb zapísaných na LV č. 8207, 

k.ú. Martin a na LV č. 1219, k.ú. Sklabinský podzámok,  ktoré sa uskutočnia

korešpondenčnou  formou

/ hlasovaním na diaľku  - vyplnením a  zaslaním hlasovacích lístkov / za ďalej 
uvedených podmienok :

Zasadnutie zhromaždenia bude dňa
3. 12. 2021 o 14.00 hodine

v zasadačke sídla spoločenstva Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo Hrdinov 
SNP 43, 036 01 Martin. 

Termín, do ktorého musí hlasujúci podielnik / člen vykonať voľbu a  termín do 
ktorého má byť doručená návratová obálka s hlasovacími lístkami s vykonanou 

voľbou

je 2.12.2021

Program   zhromaždenia :

1.   Voľba Predsedajúceho  Zhromaždenia
2.    Voľba Mandátnej komisie
3.    Voľba Návrhovej  komisie  
4.   Voľba Volebnej komisie
5.    Voľba  Zapisovateľa a dvoch Overovateľov zápisnice
6.    Správa Mandátnej a návrhovej  komisie 
7.    Schválenie Programu Zhromaždenia
8.    Správa o stave spoločenstva UMT
9.    Správa Dozornej rady UMT 
10.  Správa Revíznej komisie SBU
11.  Schválenie Riadnej účtovnej uzávierky UMT za r. 2020
12.  Odsúhlasenie výšky Podielov za r. 2020
13.  Plán hospodárenia r. 2021
14.  Plán rozvoja r. 2021/2022
15.  Schválenie Správcu oddeleného majetku
16.  Voľba predsedu SBU
17.  Voľba náhradníkov do Výboru UMT, Dozornej rady UMT 
 a Revíznej komisie SBU
18.  Schválenie Dodatku čís. 1 Zmluvy o pozemkovom spoločenstve UMT
19.  Vysporiadanie duplicitnej evidencie vlastníctva a udelenie plnej moci
20.  Schválenie Dodatku čís. 1 Smernice  S UMT - 01/2021 – cenový
 predpis nájomného 
21.  Schválenie Dodatku čís. 1 Rokovacieho a volebného poriadku UMT
22.  Správa Volebnej komisie
23.  Schválenie Uznesenia
24.  Záver

Upozornenie :

Každý podielnik, člen obdrží v  obálke spolu s  touto Pozvánkou návratové 
hlasovacie lístky k  jednotlivým bodom programu, t.j. hlasovacie lístky na voľbu 
troch členov mandátnej komisie, troch členov návrhovej komisie, piatich členov 
volebnej komisie,  na zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice, hlasovacie 
lístky na voľbu predsedajúceho VZ, voľbu predsedu SBU, na voľbu jedného 
náhradníka do Výboru UMT, jedného náhradníka do Dozornej rady UMT a 

jedného náhradníka do revíznej komisie SBU, hlasovacie lístky na schválenie 
Správy o  stave spoločenstva, Správy Dozornej rady UMT, Správy Revíznej 
komisie SBU, schválenie Riadnej účtovnej uzávierky za r. 2020, Odsúhlasenie 
výšky Podielov  za r. 2020, schválenie Plánu hospodárenia v r. 2021, schválenie 
Plánu rozvoja r. 2021/2022, schválenie Správcu oddeleného majetku, schválenie 
Dodatku čís. 1 Zmluvy o  pozemkovom spoločenstve UMT, schválenie 
Vysporiadania duplicitnej evidencie vlastníctva a udelenie plnej moci, schválenie 
Dodatku čís. 1 Smernice UMT – 01/2021 – cenový predpis s poučením o spôsobe 

hlasovania a úprave hlasovacieho lístka a návratovú obálku a týmto

Vás žiadame 

aby ste vyplnené hlasovacie lístky podpísali
 a zaslali v návratovej obálke na adresu spoločenstva:

Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo,
 Hrdinov SNP 43, 036 01 Martin.

Materiály a  podklady, ako i  s tým súvisiace  informácie, ktoré sú predmetom 
Programu  zhromaždenia sú zverejnené na

 www.urbarmt.sk. 

Podielnik / člen sa môže zúčastniť zasadnutia zhromaždenia prostredníctvom 
zástupcu na základe splnomocnenia. O  udelení plnomocenstva musí sám 

upovedomiť ním zvoleného zástupcu.

Podľa Článku 7, písm. e./  Zmluvy  o spoločenstve UMT o schválení Dodatku k 
Zmluve o spoločenstve rozhoduje VZ nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých 
členov spoločenstva, o  schválení Riadnej účtovnej uzávierky, o  schválení 
Podielov, o  schválení Plánu hospodárenie a  Plánu rozvoja, vysporiadaní 
duplicitného vlastníctva, programu zhromaždenia a  o zvolení náhradníkov do 
výboru a  dozornej rady a  o  schválení uznesenia VZ  rozhoduje zhromaždenie 
nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na 
spoločnej nehnuteľností nespravuje, alebo s  ktorými nenakladá fond a / alebo 

správca.
Vo veci schválenia Správcu oddeleného majetku rozhodujú len vlastníci spoločnej 
nehnuteľnosti nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov vlastníkov spoločnej 

nehnuteľnosti.
Predsedajúci zhromaždenia a členovia Mandátnej, Návrhovej komisie a Volebnej 
komisie  budú zvolení získaním nadpolovičnej väčšiny z doručených platných 

hlasov členov / podielnikov, pričom každý podielnik / člen má jeden hlas.
Každý podielnik, člen je sám zodpovedný za správne vyplnenie hlasovacieho 

lístka,  ktorý musí osobne podpísať. 

Dovoľujeme si Vás informovať, že v  rámci novej web stránky spoločenstva 
www.urbarmt.sk otvárame Diskusné fórum podielnikov, členov, kde nám môžete 
napísať / zaslať Vaše návrhy a pripomienky k  práci spoločenstva. Výbor 
spoločenstva bude príspevky v  Diskusnom fóre pravidelne sledovať, 
vyhodnocovať a zaujímať k nim stanovisko. Do diskusie k činnosti spoločenstva 

sa môžete zapojiť aj cez facebook na : fb.me/urbarmartin

Ďakujeme a tešíme sa na Vaše hlasy a názory !
 

V Martine, dňa 18. októbra 2021.

Spolok bývalých urbarialistov       Urbár Martin, pozemkové 
spoločenstvo
         lesné hospodárstvo v Martine
MVDr. Ján Varinský  
Ing. Radoslav Hruška     Ing. Vladimír Švehla
         Ing. Branislav Bella
         Ing. Ján Buchanec
         JUDr. Igor  Steindl
         MVDr. Ján Varin

Prílohy : 

Hlasovací lístok čís. 1:    Predsedajúci zhromaždenia, Mandátna komisia, 
     Návrhová komisia,  Volebná komisia,
     Zapisovateľ a Overovatelia zápisnice
  
Hlasovací lístok čís. 2:  Program zhromaždenia

Hlasovací lístok čís. 3:  Dodatok čís. 1 Zmluvy o spoločenstve 
     Dodatok čís. 1 Smernice UMT S 01/2021
     Dodatok čís. 1 Rokovacieho a volebného poriadku
     Vysporiadanie duplicitného vlastníctva a plná moc

Hlasovací lístok čís. 4: Voľba predsedu SBU a voľba náhradníka Revíznej 
komisie SBU

Hlasovací lístok čís. 5:  Voľba druhého náhradníka Výboru UMT    
        a náhradníka Dozornej rady UMT

Hlasovací lístok čís. 6: Správa o stave spoločenstva UMT
     Správa Dozornej rady UMT 
     Správa Revíznej komisie SBU
     Schválenie Riadnej účtovnej uzávierky UMT za r. 2020
     Odsúhlasenie výšky Podielov za r. 2020
     Plán hospodárenia r. 2021
     Plán rozvoja r. 2021/2022

Hlasovací lístok čís. 7: Správca oddeleného majetku
 
Hlasovací lístok čís. 8:  Uznesenie

Dokument čís. 1  Správa o stave spoločenstva UMT
Dokument čís. 2  Správa Dozornej rady UMT 
Dokument čís. 3  Správa Revíznej komisie SBU
Dokument čís. 4  Dodatok čís. 1 Smernice UMT S 01/2021
Dokument čís. 5  Odsúhlasenie výšky Podielov za r. 2020
Dokument čís. 6  Schválenie Riadnej účtovnej uzávierky UMT za r. 2020
Dokument čís. 7  Plán rozvoja r. 2021/2022
Dokument čís. 8  Správca oddeleného majetku
Dokument čís. 9  Dodatok čís. 1 Zmluvy o spoločenstve
Dokument čís. 10  Dodatok čís. 1 Rokovacieho a volebného poriadku
Dokument čís. 11  Vysporiadanie duplicitného vlastníctva a plná moc
Dokument čís. 12  Návrh na Uznesenie
Dokument čís. 13  Plán hospodárenia r. 2021
Dokument čís. 14  Plná moc 
Dokument čís. 15  Životopisy kandidátov do volieb SBU 
     ( uverejnené na webe UMT p.s.)
Dokument čís. 16  Životopisy kandidátov do volieb UMT
     ( uverejnené na webe UMT p.s.)
Dokument čís. 17            Účtovná uzávierka r. 2020 
     ( uverejnené na webe UMT p.s.)



Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo,
právnická osoba zapísaná v Registri ObÚ v Martine čís. R-0002/506

so sídlom Hrdinov SNP 43, 036 01 Martin 

Výbor
Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo ( UMT ),

ako aj Výbor
Spolku bývalých urbarialistov lesné hospodárstvo v Martine ( SBU ),

rozhodli svojím Uznesením čís. 10/2021-7 z 12.7.2021 v súlade so znením Čl. 7, 
písm. a./ Zmluvy o  spoločenstve ako i  ustanovením § 14 ods. 2) Zákona čís. 
97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov ( ZPS 
) o uskutočnení zhromaždenia ( pôvodne - riadne valné zhromaždenie ) oboch 
spoločenstiev formou korešpondenčného hlasovania, t.j. na diaľku  a predkladajú 

preto podielnikom a  členom  spoločenstiev nasledovné :

P O Z V Á N K A
na zhromaždenie členov Pozemkového spoločenstva – Urbár Martin,  pozemkové 
spoločenstvo a podielnikov Spolku bývalých urbarialistov  lesné hospodárstvo v 
Martine, , ako aj na zasadnutie spoluvlastníkov stavieb zapísaných na LV č. 8207, 

k.ú. Martin a na LV č. 1219, k.ú. Sklabinský podzámok,  ktoré sa uskutočnia

korešpondenčnou  formou

/ hlasovaním na diaľku  - vyplnením a  zaslaním hlasovacích lístkov / za ďalej 
uvedených podmienok :

Zasadnutie zhromaždenia bude dňa
3. 12. 2021 o 14.00 hodine

v zasadačke sídla spoločenstva Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo Hrdinov 
SNP 43, 036 01 Martin. 

Termín, do ktorého musí hlasujúci podielnik / člen vykonať voľbu a  termín do 
ktorého má byť doručená návratová obálka s hlasovacími lístkami s vykonanou 

voľbou

je 2.12.2021

Program   zhromaždenia :

1.   Voľba Predsedajúceho  Zhromaždenia
2.    Voľba Mandátnej komisie
3.    Voľba Návrhovej  komisie  
4.   Voľba Volebnej komisie
5.    Voľba  Zapisovateľa a dvoch Overovateľov zápisnice
6.    Správa Mandátnej a návrhovej  komisie 
7.    Schválenie Programu Zhromaždenia
8.    Správa o stave spoločenstva UMT
9.    Správa Dozornej rady UMT 
10.  Správa Revíznej komisie SBU
11.  Schválenie Riadnej účtovnej uzávierky UMT za r. 2020
12.  Odsúhlasenie výšky Podielov za r. 2020
13.  Plán hospodárenia r. 2021
14.  Plán rozvoja r. 2021/2022
15.  Schválenie Správcu oddeleného majetku
16.  Voľba predsedu SBU
17.  Voľba náhradníkov do Výboru UMT, Dozornej rady UMT 
 a Revíznej komisie SBU
18.  Schválenie Dodatku čís. 1 Zmluvy o pozemkovom spoločenstve UMT
19.  Vysporiadanie duplicitnej evidencie vlastníctva a udelenie plnej moci
20.  Schválenie Dodatku čís. 1 Smernice  S UMT - 01/2021 – cenový
 predpis nájomného 
21.  Schválenie Dodatku čís. 1 Rokovacieho a volebného poriadku UMT
22.  Správa Volebnej komisie
23.  Schválenie Uznesenia
24.  Záver

Upozornenie :

Každý podielnik, člen obdrží v  obálke spolu s  touto Pozvánkou návratové 
hlasovacie lístky k  jednotlivým bodom programu, t.j. hlasovacie lístky na voľbu 
troch členov mandátnej komisie, troch členov návrhovej komisie, piatich členov 
volebnej komisie,  na zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice, hlasovacie 
lístky na voľbu predsedajúceho VZ, voľbu predsedu SBU, na voľbu jedného 
náhradníka do Výboru UMT, jedného náhradníka do Dozornej rady UMT a 

jedného náhradníka do revíznej komisie SBU, hlasovacie lístky na schválenie 
Správy o  stave spoločenstva, Správy Dozornej rady UMT, Správy Revíznej 
komisie SBU, schválenie Riadnej účtovnej uzávierky za r. 2020, Odsúhlasenie 
výšky Podielov  za r. 2020, schválenie Plánu hospodárenia v r. 2021, schválenie 
Plánu rozvoja r. 2021/2022, schválenie Správcu oddeleného majetku, schválenie 
Dodatku čís. 1 Zmluvy o  pozemkovom spoločenstve UMT, schválenie 
Vysporiadania duplicitnej evidencie vlastníctva a udelenie plnej moci, schválenie 
Dodatku čís. 1 Smernice UMT – 01/2021 – cenový predpis s poučením o spôsobe 

hlasovania a úprave hlasovacieho lístka a návratovú obálku a týmto

Vás žiadame 

aby ste vyplnené hlasovacie lístky podpísali
 a zaslali v návratovej obálke na adresu spoločenstva:

Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo,
 Hrdinov SNP 43, 036 01 Martin.

Materiály a  podklady, ako i  s tým súvisiace  informácie, ktoré sú predmetom 
Programu  zhromaždenia sú zverejnené na

 www.urbarmt.sk. 

Podielnik / člen sa môže zúčastniť zasadnutia zhromaždenia prostredníctvom 
zástupcu na základe splnomocnenia. O  udelení plnomocenstva musí sám 

upovedomiť ním zvoleného zástupcu.

Podľa Článku 7, písm. e./  Zmluvy  o spoločenstve UMT o schválení Dodatku k 
Zmluve o spoločenstve rozhoduje VZ nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých 
členov spoločenstva, o  schválení Riadnej účtovnej uzávierky, o  schválení 
Podielov, o  schválení Plánu hospodárenie a  Plánu rozvoja, vysporiadaní 
duplicitného vlastníctva, programu zhromaždenia a  o zvolení náhradníkov do 
výboru a  dozornej rady a  o  schválení uznesenia VZ  rozhoduje zhromaždenie 
nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na 
spoločnej nehnuteľností nespravuje, alebo s  ktorými nenakladá fond a / alebo 

správca.
Vo veci schválenia Správcu oddeleného majetku rozhodujú len vlastníci spoločnej 
nehnuteľnosti nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov vlastníkov spoločnej 

nehnuteľnosti.
Predsedajúci zhromaždenia a členovia Mandátnej, Návrhovej komisie a Volebnej 
komisie  budú zvolení získaním nadpolovičnej väčšiny z doručených platných 

hlasov členov / podielnikov, pričom každý podielnik / člen má jeden hlas.
Každý podielnik, člen je sám zodpovedný za správne vyplnenie hlasovacieho 

lístka,  ktorý musí osobne podpísať. 

Dovoľujeme si Vás informovať, že v  rámci novej web stránky spoločenstva 
www.urbarmt.sk otvárame Diskusné fórum podielnikov, členov, kde nám môžete 
napísať / zaslať Vaše návrhy a pripomienky k  práci spoločenstva. Výbor 
spoločenstva bude príspevky v  Diskusnom fóre pravidelne sledovať, 
vyhodnocovať a zaujímať k nim stanovisko. Do diskusie k činnosti spoločenstva 

sa môžete zapojiť aj cez facebook na : fb.me/urbarmartin

Ďakujeme a tešíme sa na Vaše hlasy a názory !
 

V Martine, dňa 18. októbra 2021.

Spolok bývalých urbarialistov       Urbár Martin, pozemkové 
spoločenstvo
         lesné hospodárstvo v Martine
MVDr. Ján Varinský  
Ing. Radoslav Hruška     Ing. Vladimír Švehla
         Ing. Branislav Bella
         Ing. Ján Buchanec
         JUDr. Igor  Steindl
         MVDr. Ján Varin

Prílohy : 

Hlasovací lístok čís. 1:    Predsedajúci zhromaždenia, Mandátna komisia, 
     Návrhová komisia,  Volebná komisia,
     Zapisovateľ a Overovatelia zápisnice
  
Hlasovací lístok čís. 2:  Program zhromaždenia

Hlasovací lístok čís. 3:  Dodatok čís. 1 Zmluvy o spoločenstve 
     Dodatok čís. 1 Smernice UMT S 01/2021
     Dodatok čís. 1 Rokovacieho a volebného poriadku
     Vysporiadanie duplicitného vlastníctva a plná moc

Hlasovací lístok čís. 4: Voľba predsedu SBU a voľba náhradníka Revíznej 
komisie SBU

Hlasovací lístok čís. 5:  Voľba druhého náhradníka Výboru UMT    
        a náhradníka Dozornej rady UMT

Hlasovací lístok čís. 6: Správa o stave spoločenstva UMT
     Správa Dozornej rady UMT 
     Správa Revíznej komisie SBU
     Schválenie Riadnej účtovnej uzávierky UMT za r. 2020
     Odsúhlasenie výšky Podielov za r. 2020
     Plán hospodárenia r. 2021
     Plán rozvoja r. 2021/2022

Hlasovací lístok čís. 7: Správca oddeleného majetku
 
Hlasovací lístok čís. 8:  Uznesenie

Dokument čís. 1  Správa o stave spoločenstva UMT
Dokument čís. 2  Správa Dozornej rady UMT 
Dokument čís. 3  Správa Revíznej komisie SBU
Dokument čís. 4  Dodatok čís. 1 Smernice UMT S 01/2021
Dokument čís. 5  Odsúhlasenie výšky Podielov za r. 2020
Dokument čís. 6  Schválenie Riadnej účtovnej uzávierky UMT za r. 2020
Dokument čís. 7  Plán rozvoja r. 2021/2022
Dokument čís. 8  Správca oddeleného majetku
Dokument čís. 9  Dodatok čís. 1 Zmluvy o spoločenstve
Dokument čís. 10  Dodatok čís. 1 Rokovacieho a volebného poriadku
Dokument čís. 11  Vysporiadanie duplicitného vlastníctva a plná moc
Dokument čís. 12  Návrh na Uznesenie
Dokument čís. 13  Plán hospodárenia r. 2021
Dokument čís. 14  Plná moc 
Dokument čís. 15  Životopisy kandidátov do volieb SBU 
     ( uverejnené na webe UMT p.s.)
Dokument čís. 16  Životopisy kandidátov do volieb UMT
     ( uverejnené na webe UMT p.s.)
Dokument čís. 17            Účtovná uzávierka r. 2020 
     ( uverejnené na webe UMT p.s.)


