URBÁRSKO POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO Mýto pod Ďumbierom
Mýto pod Ďumbierom 30, 976 44 MÝTO POD ĎUMBIEROM
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Podielnici
Urbársko pozemkového spoločenstva
Mýto pod Ďumbierom

Váš list zn./zo dňa:

Naša zn.:

Vybavuje/tel.:

Mýto pod Ďumbierom

168./2020

Vladimír Dropčo
+421 907 855522
ups.myto@gmail.com

14.10.2020

Vážené podielničky, vážení podielnici,
Na základe písomného oznámenia zo dňa 24.03.2020, ktorým Vás Výbor Urbársko
pozemkového spoločenstva Mýto pod Ďumbierom (ďalej UPS) informoval o rozhodnutí
odložiť konanie Valného zhromaždenia pre epidemiologickú situáciu s COVID-19 a zákaz
organizovania verejných a spoločenských podujatí na neurčito (uvažovalo sa o
náhradnom termíne, koniec septembra – začiatok októbra) si Vám dovoľujeme oznámiť:
pre opätovne sa zhoršujúcu situáciu a nárast pozitívnych testov na COVID-19 na
Slovensku, no predovšetkým pre ochranu zdravia nás všetkých, Výbor UPS
a Dozorná rada na svojom spoločnom zasadnutí dňa 14.08.2020 rozhodli
v súlade s §14, odst. 6, zák. č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších právnych
predpisov, ako aj §5, zák. č. 62/2020 Z. z. o uskutočnení Valného zhromaždenia
za rok 2019 a hlasovania formou korešpodenčného hlasovania. Termín je
stanovený na 14.11.2020 o 09:00 hod.
Pre zabezpečenie takejto formy uskutočnenia Valného zhromaždenia a následné
hlasovanie Vám v prílohe prikladáme v písomnej forme všetky materiály, tak ako je zvykom
ich prerokovania na riadnom Valnom zhromaždení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Návrh komisíí – mandátovej komisie a overovateľov
Správa o činnosti Výboru UPS za rok 2019
Správa o ročnej účtovnej závierke za rok 2019 - výkaz ziskov a strát, súvaha
Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2019
Plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2020
Správa Dozornej rady
Návrh uznesenia
Diskusia - korešpodenčne
Hlasovanie – korešpodenčne, hlasovací lístok

< K bodu 8. Diskusia, prípadné diskusné príspevky môžu byť len ako dopyt na predložené
materiály, nemôžu mať doplňujúci resp. meniaci charakter. Budú zahrnuté a zodpovedané
v Zápisnici z Valného zhromaždenia, ktorá bude k nahliadnutiu v kancelárii UPS, resp. bude
zverejnená na webovej stránke UPS, prípadne budú zodpovedané na nasledujúcom
Zhromaždení ..., ktoré sa uskutoční v r. 2021.
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< K bodu 9. Hlasovanie, nakoľko sa jedná o verejné hlasovanie, každý jeden podielnik má
priložený hlasovací lístok s uvedením poradového čísla, identifikačných údajov a počtom
hlasov, ktorými sa na hlasovaní podieľa. Hlasovací lístok s jednotlivými bodmi hlasovania je
potrebné starostlivo prečítať a podľa predtlače zodpovedne hlasovať zakrúžkovaním
možnosti v kolónke hlasujem „za“ - „proti“ - „zdržal/a som sa“, vlastnoručne ho podpísať
a obratom zaslať v priloženej návratnej obálke spolu s prípadným diskusným príspevkom
-

poštou v priloženej návratovej obálke na adresu:
Urbársko pozemkové spoločenstvo Mýto pod Ďumbierom,
Mýto pod Ďumbierom č. 30,
976 44 Mýto pod Ďumbierom,

alebo
- e-mailom sken vo formáte PDF, resp. foto vo formáte JPG z mobilu na adresu:
ups.myto@gmail.com
- osobne doručiť do kancelárie UPS
Konečný termín na doručenie hlasovacieho lístka stanovujeme na
sobota 14.11.2020 do 09:00 hod.
Pre úsporu papiera a kapacitu obálky, v ktorej Vám materiály zasielame riešime
tlač predkladaných materiálov obojstranne, takže venujte tomu pozornosť.
v
k
a
a
k

Záverom Vás týmto upozorňujem na časť o voľbách do orgánov spoločenstva
roku 2021 v Správe o činnosti výboru... a vyzývam Vás na zodpovedný prístup
predloženým materiálom pre úspešný chod nášho Urbársko pozemkového spoločenstva
veríme, že pochopíte situáciu, ktorá nás viedla k takémuto možno nepopulárnemu riešeniu
každý jeden člen spoločenstva svojim zodpovedným prístupom pri hlasovaní takto prispeje
naplneniu cieľov.
S pozdravom

Ing. Dalibor L u p t á k v. r.
predseda DR UPS

Vladimír D r o p č o v. r.
predseda UPS
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