Program zasadnutia výboru Urbariátu – PS dňa 1.9.2021

1. Úvod
2. Voľba predsedu urbariátu
3. Návrh a voľba funkcionárov výboru / podpredseda, tajomník, pokladník /
4. Zhodnotenie VZ
5. Úlohy na ďalšie obdobie
6. Rôzne
7. Záver

Predseda Ing. Alexander MURÍN

Zápisnica
Z výboru Urbariát, pozemkové spoločenstvo Habura
konaného dňa 1.9.2021

Výbor sa konal v zasadačke Obecného úradu Habura podľa programu:
1. Úvod
2. Voľba predsedu urbariátu
3. Návrh a voľba funkcionárov výboru / podpredseda, tajomník, pokladník /
4. Zhodnotenie VZ
5. Úlohy na ďalšie obdobie
6. Rôzne
7. Záver

K bodu 1
Na úvod privítal prítomných predseda Urbariátu Ing. Alexander Murín.
Vyzval predsedu volebnej komisie z VZ konaného dňa 21.8.2021 Mgr. Michala
Prejsu, aby oboznámil prítomných s výsledkami volieb do výboru Urbariátu a
DR spoločenstva. Predseda volebnej komisie oboznámil prítomných
z výsledkami volieb na VZ a vyzval zvolených zástupcov aby si zvolili
jednotlivých funkcionárov výboru a dozornej rady. Zvolení členovia do DR odišli,
aby samostatne si zvolili predsedu.
K bodu 2
Ing. Alexander Murín vo svojom vystúpení uviedol, že v ďalšom období
nebude kandidovať za predsedu Urbariátu nakoľko mu to nedovoľuje zdravotný
stav a zamestnanie. Ing. Michal Repčík vo svojom vystúpení tak isto nemá
záujem o post Predsedu Urbariátu nakoľko je v pokročilom veku a má aj
zdravotné problémy. Po spoločnej diskusii členovia novozvoleného výboru sa

dohodli na spoločnom kandidátovi na predsedu Urbariátu a to, aby predsedom
sa stal Bc. Róbert Pirník. Bc. Róbert Pirnik prijal funkciu predsedu Urbariátu,
pozemkové spoločenstvo Habura.
K bodu 3
Na návrh novozvoleného predsedu Bc. Róberta Pirnika boli rozdelene
funkcie vo výbore nasledovne :
Ing. Michal Repčík – podpredseda výboru
Michal Beňko – tajomník výboru
Ing. Alexander Murín – pokladník výboru
Štefan Prokopčák – člen výboru
K bodu 4
V tomto bode bolo skonštatované, že VZ aj napriek mimoriadnej situácií
prebehlo bez väčších problémov.
K bodu 5
V bode rôzne prebehla diskusia o ďalšej činnosti Urbariátu a aj o spôsobe
a termínoch odovzdávania a preberania funkcií.
K bodu 6
Na záver novozvolený predseda Bc. Róber Pirník poďakoval za dôveru pri
voľbe predsedu. Následne uviedol, že prvé zasadanie nového výboru bude
podľa možnosti 15.9.2021.

V Habure , 1.9.2021

Ing. Alexander Murín

Bc. Róbert Pirník

Uznesenie z výboru Urbariátu, pozemkové spoločenstvo Habura
konaného dňa 1.9.2021

Výbor Urbariátu, pozemkové spoločenstvo Habura
A/ Berie na vedomie
Správu o priebehu VZ konaného dňa 21.8.2021
B/ Schvaľuje
Rozdelenie funkcií vo výbore od 1.9.2021
Predseda – Bc. Róbert Pirnik
Podpredseda – Ing. Michal Repčík
Tajomník – Michal Beňko
Pokladník – Ing. Alexander Murín
Člen – Štefan Prokopčák
C/ Ukladá
Do 15.9.2021 podľa možnosti/epidemiologická situácia/ prebrať a odovzdať
funkcie vo výbore, podľa schválenia.

V Habure 1.9.2021

Bc. Róbert Pirník

