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U Z N E S E N I E 
z Valného zhromaždenia podielnikov Urbár Kubrá-Trenčín p. s. 

konaného dňa 24. marca 2018 v školskej jedálni Z. Š. Kubranská cesta č 80, Trenčín 

 

Zhromaždenie: 

1. Berie na vedomie: 

a) správu o činnosti Urbár Kubrá – Trenčín, p. s. za rok 2017; 
b) správu o hospodárení s finančnými prostriedkami Urbár Kubrá – Trenčín p. s. 

za rok 2017; 
c) správu o činnosti dozornej rady Urbár Kubrá - Trenčín p. s. za rok 2017; 
d) správu o činnosti prenajímateľa a lesného hospodára za rok 2017. 

2. Schvaľuje:  

a) účtovnú závierku za rok 2017;  
b) vyplatenie odmien výboru a dozornej rade; 
c) vyplatenie nájmu jednotlivým podielnikom v roku 2018; 
d) odčlenenie pozemkov z parciel v k.ú. Kubrá, E-KN parc. č. 1610/6 o výmere 1 

678 m2 a E-KN parc. č. 1613/3 o výmere 798 m2 zapísaných na LV č. 3332 
podľa geometrického  plánu  číslo 480 356 37-146-17, na pozemky a to C-KN 
parc. č. 629/1 o výmere 747 m2, C-KN parc. č. 629/88 o výmere 844 m2, C-KN 
parc. č. 629/89 o výmere 87 m2, C-KN parc. č. 629/90 o výmere 211 m2 a C-KN 
parc. č. 629/91 o výmere 589 m2; 

e) predaj pozemkov C-KN parc. č. 629/88 o výmere 844 m2, C-KN parc. č. 629/91 
o výmere 589 m2 Mestu Trenčín pre vybudovanie cesty na Sihoti podľa 
projektu „Prepojenie ulíc Opatovská – Armádna“ za cenu 30 € /m2; 

f) súhlas so zápisom geometrického plánu číslo 48035637-146-17 vyhotovený 
dňa 22. 1. 2018, úradne overený dňa 7. 2. 2018. 

3. Ukladá výboru: 

a) zaoberať odporúčaniami dozornej rady a o ich riešení informovať na budúcom 
Valnom zhromaždení; 

b) Poveruje štatutárnych zástupcov podpísať príslušné zmluvy v súvislosti 
s projektom Mesta Trenčín „Prepojenie ulíc Opatovská – Armádna“; 

c) zaoberať sa podnetmi od podielnikov počas diskusie. 
 
V Trenčíne 24. marca 2018 
 
Návrhová komisia: 
 

1. predseda:  Ing. Alexej Ševčík     
 

2. člen:  Ing. Rudolf Brezan   
 

3. člen:  Stanislav Liška     


