
Zápis zo zasadnutia DR UMT p.s.

V Martine dňa 23. 11. 2022

Miesto konania:  Miesto konania:  Pozemky v správe Urbáru Martin, p.s.

Prítomní:    Martin Malek Bc., predseda dozornej rady
    Peter Chmúrny, člen dozornej rady
    Ing. Marek Veverica, člen dozornej rady

Neprítomní:  0

Prizvaní:   

Program:   1. Otvorenie
     2. Diskusia členov o ďalšom fungovaní dozornej rady.
    3. Voľba nového predsedu dozornej rady.
    4. Záver

1.

Martin Malek otvoril schôdzu dozornej rady a privítal jej členov. 

2. 

Prebehla obšírna diskusia o stave dozornej rady ako aj o spôsobe jej dalšieho 
fungovania. Jednotlivý členovia vyjadrili svoje postoje a názory.

3. 

Výsledkom debaty bolo pokračovanie DR v aktuálnej zostave avšak pod novým 
vedením.  Ako uchadzač o post predsedu sa v tomto kole prihlásil jediný člen a to 
Ing. Marek Veverica. Martin Malek  ako jeho predchodca navrhol teda hlasovať o  
tom či sa Ing. Marek Veverica má stať novým predsedom dozornej rady UMT.

Výsledky hlasovania:

    ZA: Martin Malek Bc., Peter Chmúrny
   Proti: 0
   Zdržal sa:  Ing. Marek Veverica

 Ing. Marek Veverica bol zvolený za nového predsedu dozornej rady UMT p. s.

4.

Záverom sa dozorná rada uzniesla na schôdzi v utorok 29. 11. 2022 kde nový 
predseda predstaví program kontrol a plán fungovania.  Následne predseda 
dozornej rady Ing. Marek Veverica poďakoval prítomným za účasť a schôdzu 
dozornej rady ukončil.

V Martine 23.11. 2022 

Zápisnicu zostavil:  člen dozornej rady Urbáru Martin, p.s. Martin Malek, Bc.

Podpisy členov:

Ing. Marek Veverica, člen dozornej rady

Peter Chmúrny, člen dozornej rady

Martin Malek Bc., člen dozornej rady
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